
قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد714.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حيدر حمزه خضير1141942112067

كلية الطب/جامعة بغداد713.9ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيصفا فاضل عوده عمران2131942108041

كلية الطب/جامعة بغداد713.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمجتبى موفق محمد جواد3131941037084

كلية الطب/جامعة بغداد713.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم اياد طه ابراهيم4101942078125

كلية الطب/جامعة بغداد713.7زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد عبد الخالق صحبت عبد هللا5141941010067

كلية الطب/جامعة بغداد713.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيهاجر عالء الدين فاضل عوده6131942108075

كلية الطب/جامعة بغداد713.5ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا محمد صالح صبحي7131941037055

كلية الطب/جامعة بغداد713.4اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى محمد يعقوب طالل8131942070246

كلية الطب/جامعة بغداد713.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيريام رائد طالب عبد الرزاق9101942078055

كلية الطب/جامعة بغداد713.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياحمد ساالر احمد فتاح10201941399007

كلية الطب/جامعة بغداد713.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيغدير حيدر قطران رحيم11101942078101

كلية الطب/جامعة بغداد713.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم عبد الرزاق جبار سلمان12101942078127

كلية الطب/جامعة بغداد712.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيهاجر عمار ابراهيم عبدالكريم13131942108076

كلية الطب/جامعة بغداد712.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهاجر محمد حمزه عبد14101942100125

كلية الطب/جامعة بغداد712.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيطيبه عمر حسين جميل15101942078093

كلية الطب/جامعة بغداد712.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عمار صالح مولود16101941028048

كلية الطب/جامعة بغداد712.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر جاسم جا رهللا حسين17111942113068

كلية الطب/جامعة بغداد712.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيسما علي حميد حسن18141942094089

كلية الطب/جامعة بغداد712.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره حيدر محمد حسين19101942078075

كلية الطب/جامعة بغداد712.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتقى سلمان حسين عبد هللا20101942078024

كلية الطب/جامعة بغداد712.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيوسام ابراهيم احمد رجب21101941048044

كلية الطب/جامعة بغداد712.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائياية سداد عبد الغفور عبد اللطيف22101942100018

كلية الطب/جامعة بغداد712.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيشهد علي نمير طه23131942121105

كلية الطب/جامعة بغداد712.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمسره محمد انور عبود24101942078134

كلية الطب/جامعة بغداد711.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حيدر رؤوف محمد صالح25141942094033

كلية الطب/جامعة بغداد711.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتقى وميض طه خليل26101942078025

كلية الطب/جامعة بغداد711.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيصفا محمد جالل حسين27101942078088

كلية الطب/جامعة بغداد711.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيضحى حيدر عبد االمير سلوم28131942121108

كلية الطب/جامعة بغداد711.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء طه محمد خداداد29131942121064

كلية الطب/جامعة بغداد711.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد موفق حسن نعمة30131941020019

كلية الطب/جامعة بغداد711.6ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا ليث حامد جويد31131941020088

كلية الطب/جامعة بغداد711.5ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي ساجد محمد علي32141941007018

كلية الطب/جامعة بغداد711.4ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عدنان حازم شكوري33101941048031

كلية الطب/جامعة بغداد711.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيطه محمد فوزي مصطفى34131941016050

كلية الطب/جامعة بغداد711.3ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائياسراء محمد حسين علي35121942109009

كلية الطب/جامعة بغداد711.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه حقي اسماعيل سليمان36101942100079
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كلية الطب/جامعة بغداد711.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء زيد علي حسين37111942113059

كلية الطب/جامعة بغداد711.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزهراء نظام محمود نعمه38101942078067

كلية الطب/جامعة بغداد710.9زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيياسر عقيل إبراهيم سعيد39141941010086

كلية الطب/جامعة بغداد710.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد محمود محمد جواد40141942094098

كلية الطب/جامعة بغداد710.8الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد عامر محمد عبد هللا41101941002077

كلية الطب/جامعة بغداد710.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيايالف محمد هادي فارس42211942143015

كلية الطب/جامعة بغداد710.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزهراء شهاب كامل شهاب43101942078060

كلية الطب/جامعة بغداد710.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيكوثر وضاح عصام صادق44101942100086

كلية الطب/جامعة بغداد710.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيرقيه ميثم كريم محمد علي45131942108018

كلية الطب/جامعة بغداد710.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسينين حسين سلمان محسن46131942121097

كلية الطب/جامعة بغداد710.7زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائياحمد محمد إسماعيل محمد47141941010009

كلية الطب/جامعة بغداد710.5المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيروان مهدي صالح حازم48101942078050

كلية الطب/جامعة بغداد710.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه منذر فيصل مهدي49131942121121

كلية الطب/جامعة بغداد710.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيتقوى جمال عبد المحسن عباس50141942094030

كلية الطب/جامعة بغداد710.1ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيحسن محمد جاسم محمد علي51271941029009

كلية الطب/جامعة بغداد710.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيامال علي عبد الحسين عبد النبي52131942121011

كلية الطب/جامعة بغداد710.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرهف مهند عبد الكريم عبد الحسين53101942078049

كلية الطب/جامعة بغداد709.9ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيزيد حيدر شاكر عاشور54231941047018

كلية الطب/جامعة بغداد709.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيالزهراء علي عبد المجيد ذياب55141942094009

كلية الطب/جامعة بغداد709.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائياسماء جبار عبدالكريم زيدان56131942108002

كلية الطب/جامعة بغداد709.8ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزهراء محسن عبد الحسين رعد57221942159018

كلية الطب/جامعة بغداد709.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيختام هادي حميد بليوي58141942094036

كلية الطب/جامعة بغداد709.8ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيحسن منصور حسن حمودي59211941020021

كلية الطب/جامعة بغداد709.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيداليا امين صدقي عبد هللا60101942078030

كلية الطب/جامعة بغداد709.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرند محمد عبد المهدي حسين61101942078046

كلية الطب/جامعة بغداد709.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فيصل سالم جبر62141942094126

كلية الطب/جامعة بغداد709.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيامنه وسام فؤاد سلمان63101942078006

كلية الطب/جامعة بغداد709.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيابراهيم كاظم داود عبيس64231941047003

كلية الطب/جامعة بغداد709.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينور فاضل محمد كاظم  فاضل65141942094169

كلية الطب/جامعة بغداد709.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيساره عامر عبد المجيد عبد الوهاب66121942109059

كلية الطب/جامعة بغداد709.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد وليد حميد حبيب67141942094100

كلية الطب/جامعة بغداد709.6ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيسما هاشم عبد السادة جبر68221942159025

كلية الطب/جامعة بغداد709.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيهبه حسين جاسم خلف69151942057050

كلية الطب/جامعة بغداد709.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرغد قصي عبد االله محمد70101942100042

كلية الطب/جامعة بغداد709.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائياسراء حسين علي نجم71141942094006

كلية الطب/جامعة بغداد709.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيسجاد امير سلمان شكير72231941047022
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كلية الطب/جامعة بغداد709.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيرفقه احمد هاشم محمد73131942108016

كلية الطب/جامعة بغداد709.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره سعد صالح حمد74101942100054

كلية الطب/جامعة بغداد708.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيهيا سامر محمد سعيد رضا75141942094178

كلية الطب/جامعة بغداد708.9ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيشمس عبدالهادي صالح حميد76131942108038

كلية الطب/جامعة بغداد708.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشمس يونس ضياء شيت77101942078085

كلية الطب/جامعة بغداد708.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيفرح نادر عبود جميل78131942108053

كلية الطب/جامعة بغداد708.8ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عبد الجليل قاسم طعمه79111942113034

كلية الطب/جامعة بغداد708.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانيا عباس خضير عباس80101942078032

كلية الطب/جامعة بغداد708.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمنار خالد خضير حسون81101942078135

كلية الطب/جامعة بغداد708.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيياسر خضير عباس ناصر82121941001094

كلية الطب/جامعة بغداد708.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه آياد علي راضي83141942094116

كلية الطب/جامعة بغداد708.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي قتيبه جبر رزاق84131941037073

كلية الطب/جامعة بغداد708.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى حافظ حمودي رسول85121941001081

كلية الطب/جامعة بغداد708.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائينور فرقان محمد رضا عزيز86121941001092

كلية الطب/جامعة بغداد708.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسن ناصر محمد87141942094066

كلية الطب/جامعة بغداد708.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيبسمة عالء حسين مصطفى88101942078013

كلية الطب/جامعة بغداد708.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عماد الدين عامر رميض89141941007070

كلية الطب/جامعة بغداد708.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمالك مضر حميد رسن90131942121145

كلية الطب/جامعة بغداد708.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانيه مصطفى فليح حسن91101942078036

كلية الطب/جامعة بغداد708.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى جاسم حمد عبود92141942091013

كلية الطب/جامعة بغداد708.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائييحيى عماد عبد المهدي عبد الخالق93101941028098

كلية الطب/جامعة بغداد707.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمسك محمد معروف محمد94101942100102

كلية الطب/جامعة بغداد707.8ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيحنين فؤاد خليفه وحيد95111942113011

كلية الطب/جامعة بغداد707.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيهشام خالد ابراهيم علوان96101941048043

كلية الطب/جامعة بغداد707.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائياماني باسم سليم عبد الواحد97121942109011

كلية الطب/جامعة بغداد707.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيديما رائد سالم محمود98101942100038

كلية الطب/جامعة بغداد707.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيداود علي داود علي99101941028037

كلية الطب/جامعة بغداد707.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمالك هاشم خضر عمران100271942077051

كلية الطب/جامعة بغداد707.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء باسم شهاب احمد101121942109043

كلية الطب/جامعة بغداد707.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى ثامر مهدي صالح102131941020148

كلية الطب/جامعة بغداد707.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن اركان رحيم جبر103141941007013

كلية الطب/جامعة بغداد707.1الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيهاشم عبد الغني محسن حسن104101941028094

كلية الطب/جامعة بغداد707.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيبنين قاسم خادم شطب105101942078016

كلية الطب/جامعة بغداد707.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا حسن عبد علي حسن106101941048018

كلية الطب/جامعة بغداد707.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمروه عامر علي ناصر107131942121128

كلية الطب/جامعة بغداد707.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرهام مظفر هاشم عبد المجيد108101942140011
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كلية الطب/جامعة بغداد707.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائييحيى احمد رحيم كريم109201941399044

كلية الطب/جامعة بغداد707.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيقمر احمد فؤاد غيدان110211942143091

كلية الطب/جامعة بغداد707.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيغدير احمد سلطان احمد111101942078100

كلية الطب/جامعة بغداد707.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي احسان مزهر لفته112131941010088

كلية الطب/جامعة بغداد706.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عباس عبد الرزاق عبود113131941020016

كلية الطب/جامعة بغداد706.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيقنوت عباس ستار هاشم114151942057037

كلية الطب/جامعة بغداد706.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزهراء ابراهيم كاظم رشيد115211942143044

كلية الطب/جامعة بغداد706.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيقاسم سعدون حمد حسين116101941028064

كلية الطب/جامعة بغداد706.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائييسر حسين علي عباس117131942121178

كلية الطب/جامعة بغداد706.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيأحمد سلمان حسين عبد هللا118101941028001

كلية الطب/جامعة بغداد706.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه ياسر عبد الوهاب مهدي119141942094108

كلية الطب/جامعة بغداد706.6ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيايه محمد موجر رسن120241942084005

كلية الطب/جامعة بغداد706.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيآيه امير مراد علي بشير121131942121003

كلية الطب/جامعة بغداد706.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عوني مصطفى حمدان122141941007080

كلية الطب/جامعة بغداد706.5ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمي محمد خليل ابراهيم123141942112075

كلية الطب/جامعة بغداد706.5اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينادين مهند حامد عبد هللا124141942196044

كلية الطب/جامعة بغداد706.5اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه جعفر حسن جواد125101942115168

كلية الطب/جامعة بغداد706.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد صفاء ضياء الدين عبد الهادي126131941016009

كلية الطب/جامعة بغداد706.2ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيقمر هاشم احمد عبد العزيز علي127271941029029

كلية الطب/جامعة بغداد706.1ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد سلمان سعد128141941046023

كلية الطب/جامعة بغداد706.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزهراء سالم نوفان عبد129101942078059

كلية الطب/جامعة بغداد706.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر نوري سلمان حمود130221941358041

كلية الطب/جامعة بغداد706.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيكاظم معروف احمد داود131221941002197

كلية الطب/جامعة بغداد706.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيسجى حسن مكطوف عبيد132221942414109

كلية الطب/جامعة بغداد706.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيحسن محسن معيوث جواد133221941274006

كلية الطب/جامعة بغداد706.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيسبأ منذر جاسم رجية134211942121072

كلية الطب/جامعة بغداد706.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيكوثر عمار جمال محمد135211942104031

كلية الطب/جامعة بغداد706.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيابراهيم سالم عبد هللا فرحان136311941001003

كلية الطب/جامعة بغداد706.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائينبأ اياد جبار عبيد137271942077055

كلية الطب/جامعة بغداد706.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيعلي عبد الحسين علي شريف138201941399024

كلية الطب/جامعة بغداد706.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمالك احمد فاخر محمد139271941001245

كلية الطب/جامعة بغداد706.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمريم عامر عبد العزيز محمد140241942120257

كلية الطب/جامعة بغداد706.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعمار سعد زيد احمد141121941001051

كلية الطب/جامعة بغداد705.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيصفا نافع ضاحي عبد هللا142101942078089

كلية الطب/جامعة بغداد705.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيصفا باسم عيسى موسى143131942121107

كلية الطب/جامعة بغداد705.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعباس وليد عباس عبد الحسن144141941010042
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كلية الطب/جامعة بغداد705.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرغد امير عبد اللطيف معروف145101942078041

كلية الطب/جامعة بغداد705.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيساره اسعد كاظم حمادي146121942109057

كلية الطب/جامعة بغداد705.7ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسن جبار موسى147141941007045

كلية الطب/جامعة بغداد705.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائييوسف عبد االمير ناجي عباس148271941029051

كلية الطب/جامعة بغداد705.7الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحذيفه خالد تركي سليمان149101941002014

كلية الطب/جامعة بغداد705.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهرة علي جعفر تقي150131942121069

كلية الطب/جامعة بغداد705.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيعائشه نبيل عبد الغني شعبان151141942094109

كلية الطب/جامعة بغداد705.6اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبتول نبيل عبد الزهره جسار152271942060053

كلية الطب/جامعة بغداد705.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر سليم كحيط جاسم153151941012022

كلية الطب/جامعة بغداد705.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيايه حسن فالح حسين154131942121016

كلية الطب/جامعة بغداد705.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيلين عصام ايشوع طوبيا155141942094134

كلية الطب/جامعة بغداد705.5اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه حسين سهيل عطيه156271942060120

كلية الطب/جامعة بغداد705.5الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم زيد هادي محمد حسن157101941028008

كلية الطب/جامعة بغداد705.5ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيامنيه رافع طعمه عبد هللا158211942143011

كلية الطب/جامعة بغداد705.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيتقى باسل عبد الرضا علوان159121942109025

كلية الطب/جامعة بغداد705.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر ليث ماجد مصطفى160131941020111

كلية الطب/جامعة بغداد705.4ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيزين عصام صالل عليوي161111941010017

كلية الطب/جامعة بغداد705.4ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعمران طالل فاضل حمادي162141941046026

كلية الطب/جامعة بغداد705.4ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر محمد خضير عبس163111941010013

كلية الطب/جامعة بغداد705.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه محمد اسماعيل محمد طاهر164101942100081

كلية الطب/جامعة بغداد705.4الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيأمين مصطفى محمد عزيز165101941002002

كلية الطب/جامعة بغداد705.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن يحيى زكي نجم166131941020071

كلية الطب/جامعة بغداد705.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد هاشم حسين بوهان167141941010072

كلية الطب/جامعة بغداد705.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد حيدر علي محمد168101941028070

كلية الطب/جامعة بغداد705.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيمروه جادر كريم عبد169211942094094

كلية الطب/جامعة بغداد705.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ايمن فالح حسن170111942113078

كلية الطب/جامعة بغداد705.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيهدى عز الدين محسن حسب171221942112086

كلية الطب/جامعة بغداد705.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء رزاق حيدر سالم172131942075014

كلية الطب/جامعة بغداد705.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيدنيا فراس عدنان غنو173131942091044

كلية الطب/جامعة بغداد705.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغسق مؤيد ابراهيم محمود174141942072123

كلية الطب/جامعة بغداد705.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيسلسبيل ابراهيم احمد ميس175211942121077

كلية الطب/جامعة بغداد704.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرافي ليث حازم عزيز176141941007029

كلية الطب/جامعة بغداد704.7ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيراية علي عالء الدين محمد177211942148021

كلية الطب/جامعة بغداد704.7ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك كاظم جواد جاسم178131942108012

كلية الطب/جامعة بغداد704.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد عبد علي طارش179131941016073

كلية الطب/جامعة بغداد704.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد محمد حميد رشيد180141941007005
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كلية الطب/جامعة بغداد704.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيهاله محمود محمد صالح خليل181131942108077

كلية الطب/جامعة بغداد704.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف علي احمد حسن182141941007088

كلية الطب/جامعة بغداد704.5ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائينوح محمود فياض عفج183191941110040

كلية الطب/جامعة بغداد704.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائينبأ صالح ابراهيم فرج184131942108070

كلية الطب/جامعة بغداد704.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى آزاد حيدر عسكر185131941020145

كلية الطب/جامعة بغداد704.5ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائينوال عادل سرحان كاظم186111942113090

كلية الطب/جامعة بغداد704.4ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيزين العابدين ماجد علي حسين187231941047021

كلية الطب/جامعة بغداد704.4اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسن عالء عبد الحسين صالح188231941020069

كلية الطب/جامعة بغداد704.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفاطمه مصطفى عبد الرضا علي189271942077043

كلية الطب/جامعة بغداد704.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيداليا عالء نجيب عبد االحد190141942094039

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعمار حسين محمد علي191261941012092

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عايد حسين علوان192101941026091

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيفاطمه باسم عالوي حمد193191942188102

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد سالم جحيل هواش194221941002232

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائينور الهدى قاسم احمد حسون195231942096143

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيالحارث مثنى عبداللطيف حسن196211941002019

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى خالد خزعل سالم197101942101089

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه حيدر عبد الرزاق وهيب198101942107018

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس قاسم حميد داخل199131942098155

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيسما عبد الرحمن رشيد عبد الرحمن200111942113046

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك صباح حسن سعد201111942114020

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى عبد الكريم محمد صالح202131942132006

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء وسام هامل زغير203121942112118

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيغيث غسان ناجي عبد الحسين204141941034011

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد صادق سعيد205141942112031

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد رائد خضير عباس206211941020060

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمفاز محمد عذاب ذويب207261942108113

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينه معين حسين شاكر208141942112063

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء منذر محمد عباس209141942196021

كلية الطب/جامعة بغداد704.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيحسين مهند كاظم فاضل210211941010026

كلية الطب/جامعة بغداد704.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائينور علي جعفر عبود211231942116058

كلية الطب/جامعة بغداد703.9ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي حامد عباس عبيد212231941047035

كلية الطب/جامعة بغداد703.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا ناصر عبد الجبار مصطفى213141941007043

كلية الطب/جامعة بغداد703.7ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمة جمال ابراهيم فرج214131942108046

كلية الطب/جامعة بغداد703.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيغاده اسعد عبد مراد215271942077034

كلية الطب/جامعة بغداد703.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبنين حسين فيصل شايع216121942109022
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كلية الطب/جامعة بغداد703.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيخديجه صباح مهدي حسين217131942121034

كلية الطب/جامعة بغداد703.7ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيدانية عثمان فائق ناصح218131942108014

كلية الطب/جامعة بغداد703.6ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعلي خالد محمد فاضل219211941020047

كلية الطب/جامعة بغداد703.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيداليا حسن احمد عبد الهادي220141942094038

كلية الطب/جامعة بغداد703.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيايه محمد جاسم عبد الباقي221101942078012

كلية الطب/جامعة بغداد703.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعلي قاسم عواد حمد222141941010056

كلية الطب/جامعة بغداد703.5ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير محمد عبد الزهرة عبد الوهاب223141941007009

كلية الطب/جامعة بغداد703.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر رحيم شنون حاتم224141941007083

كلية الطب/جامعة بغداد703.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه عدي محمد عبد الرضا225111942113062

كلية الطب/جامعة بغداد703.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء علي جمعه جعفر226121942109045

كلية الطب/جامعة بغداد703.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهبه احمد مظاهر ذياب227101942078156

كلية الطب/جامعة بغداد703.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه احمد ضياء جواد228121942109073

كلية الطب/جامعة بغداد703.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم عامر احمد حمود229101941002003

كلية الطب/جامعة بغداد703.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيامير اياد كاظم مرزه230131941016017

كلية الطب/جامعة بغداد703.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم سعيد جاسم محمد231131942121132

كلية الطب/جامعة بغداد703.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمريم زيد ادريس مصطفى232141942094139

كلية الطب/جامعة بغداد703.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتضى هشام عطيه نور233221941002260

كلية الطب/جامعة بغداد703.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيساره نجم عبد خضير234311942047109

كلية الطب/جامعة بغداد703.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عمر خالد علوان235111942103073

كلية الطب/جامعة بغداد703.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول احمد محمد حسين علي236121942102010

كلية الطب/جامعة بغداد703.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسن محمد عبد الرحمن شاكر237101941028028

كلية الطب/جامعة بغداد703.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسما سامي سلمان شهاب238101942078081

كلية الطب/جامعة بغداد703.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيآالء زيد مخيف فارس239271942056001

كلية الطب/جامعة بغداد703.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم محي نعمه يوسف240111942108088

كلية الطب/جامعة بغداد703.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن عقيل يحيى مسلم241101941048010

كلية الطب/جامعة بغداد703.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك علي حبيب عزيز242131942100022

كلية الطب/جامعة بغداد703.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم نشوان عباس عبد االمير243131941020007

كلية الطب/جامعة بغداد703.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه عادل شنون قاسم244141942134060

كلية الطب/جامعة بغداد703.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيطليعة صالح مهدي جعفر245231942121073

كلية الطب/جامعة بغداد703.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء خالد صادق عبداالمير246131942104022

كلية الطب/جامعة بغداد702.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمروه طارق رشيد صالح247101942100091

كلية الطب/جامعة بغداد702.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل صفاء حسين عبد علي248141942129014

كلية الطب/جامعة بغداد702.7ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر امين محمد زبون حرفش249141941007011

كلية الطب/جامعة بغداد702.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حازم محمد خضير250121942109044

كلية الطب/جامعة بغداد702.7ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعمر عدنان كاظم ابراهيم251141941046025

كلية الطب/جامعة بغداد702.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمينا معتز كاظم مظلوم252131942108068
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كلية الطب/جامعة بغداد702.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه ثائر خلف جاسم253141941007036

كلية الطب/جامعة بغداد702.5ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمجتبى عبد االمير عطوان نمر254131941016088

كلية الطب/جامعة بغداد702.5ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد فوزي محمد علي سعيد255131941037094

كلية الطب/جامعة بغداد702.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء قائد محمد خلف256121942109029

كلية الطب/جامعة بغداد702.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيصفا صالح عبد المهدي هادي257121942109068

كلية الطب/جامعة بغداد702.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيديما عباس فرحان محمد258101942100039

كلية الطب/جامعة بغداد702.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيابرار حيدر عبد االمير كاظم259111942113004

كلية الطب/جامعة بغداد702.4الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد علي عبد الرحمن محمد260101941002081

كلية الطب/جامعة بغداد702.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيزاهر عبد الكريم حمادي عيسى261131941037041

كلية الطب/جامعة بغداد702.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينبأ حسن عباس حسين262141942094158

كلية الطب/جامعة بغداد702.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمالك مهيمن هشام حافظ263141942094146

كلية الطب/جامعة بغداد702.1ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا فاضل خليفه موسى264111941010023

كلية الطب/جامعة بغداد702.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمحمد حميد جويعد علي265221941033108

كلية الطب/جامعة بغداد702.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين احمد ضامن سمير266221941076026

كلية الطب/جامعة بغداد702.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيصابرين ريسان حسن طعمه267221942175159

كلية الطب/جامعة بغداد702.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائينور الهدى ياسين لفته ببش268211942105061

كلية الطب/جامعة بغداد702.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيبندر محمد هاشم عبد العزيز269311941024035

كلية الطب/جامعة بغداد702.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائينور الدين خضير محمد عبيد270101941048041

كلية الطب/جامعة بغداد702.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي قيس اكبر حسين271131941010102

كلية الطب/جامعة بغداد702.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي جابر محمد272141942141002

كلية الطب/جامعة بغداد702.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيقمر خلدون عصمت عمر فوزي273101942078119

كلية الطب/جامعة بغداد702.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى حيدر فاضل عباس274121941031206

كلية الطب/جامعة بغداد702.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمحمد ضياء نوري عبدالكريم275211941054091

كلية الطب/جامعة بغداد702.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيمحمد كاظم لفته رباط276261941159022

كلية الطب/جامعة بغداد702.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمؤمن مازن عبد الوهاب عبد هللا277201941399027

كلية الطب/جامعة بغداد702.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيتحسين علي حسين محمد278211941022014

كلية الطب/جامعة بغداد702.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى فاضل هادي مكي279111941032078

كلية الطب/جامعة بغداد702.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد جالل قحطان حسين280141942196026

كلية الطب/جامعة بغداد702.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفدك صباح محمد مهدي281121942095054

كلية الطب/جامعة بغداد701.9ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي جمال رشيد عبد الحميد282131941016064

كلية الطب/جامعة بغداد701.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك محمد عبيد شايب283121942109024

كلية الطب/جامعة بغداد701.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيايمن علي مشتاق احمد284101941028024

كلية الطب/جامعة بغداد701.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيعائشة قثيم عبد المجيد سعيد285101942078095

كلية الطب/جامعة بغداد701.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائييوسف حسين عالوي كاظم286271941029049

كلية الطب/جامعة بغداد701.7ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيايات ثامر عباس محمد287151942057003

كلية الطب/جامعة بغداد701.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيافنان نصير داود عبد الباقي288101942100014
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كلية الطب/جامعة بغداد701.6ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه هشام عبد الواحد حاتم289111942215165

كلية الطب/جامعة بغداد701.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي عاصم محمد داود290231941047041

كلية الطب/جامعة بغداد701.6اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين رياض حبيب ياسين291221941306068

كلية الطب/جامعة بغداد701.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء حيدر حسين محمد292131942108025

كلية الطب/جامعة بغداد701.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره احمد حسين هادي293131942108030

كلية الطب/جامعة بغداد701.4ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيالزهراء نشأت عباس عبدعلي294131942108003

كلية الطب/جامعة بغداد701.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيضحى ثابت عبدالرزاق قدوري295131942108042

كلية الطب/جامعة بغداد701.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيرضا محمد قاسم حيدر296141941010033

كلية الطب/جامعة بغداد701.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمد عبد علي سلمان297141942094018

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر باسم محمد مجيد298141941007024

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائييوسف عماد فهمي عبد الكريم299201941013118

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفوز اسماعيل ابراهيم حسن300261942250191

كلية الطب/جامعة بغداد701.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا عمار عبد الواحد جاسم301101942115147

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عقيل حسين عليوي302141942132063

كلية الطب/جامعة بغداد701.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيعلي خضير عاشور عبد303271941003020

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك جعفر طالب هادي304291942085030

كلية الطب/جامعة بغداد701.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيسجاد حسين محمد حمود305291941002075

كلية الطب/جامعة بغداد701.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حسين حيدر عبد الكريم306271941001190

كلية الطب/جامعة بغداد701.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي محمد عدنان عبد الرضا307101941028057

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين طالب محمد امين308241941037018

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيرغد احمد علوان عياض309101942097019

كلية الطب/جامعة بغداد701.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم بشار انعام عباس310141942086203

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير قصي علي اغا جان311111942116025

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينبأ يوسف محمود اسد312141942094161

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسن رائد عالء عبد الحسين313231941021025

كلية الطب/جامعة بغداد701.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد فاضل حسين314141942134082

كلية الطب/جامعة بغداد701.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار عباس حسون مهدي315111942101056

كلية الطب/جامعة بغداد701.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد كامل راضي316131942100057

كلية الطب/جامعة بغداد700.9الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيطه مروان قيس صالح317101941002028

كلية الطب/جامعة بغداد700.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرقيه سعد عبد هللا سلطان318101942078044

كلية الطب/جامعة بغداد700.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرامي ليث جميل حسين319141941007030

كلية الطب/جامعة بغداد700.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرلى عدي عبد الرزاق حسن320141942129015

كلية الطب/جامعة بغداد700.8اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح اياد محمود عباس321131942117205

كلية الطب/جامعة بغداد700.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيناصر عدي محمد بشير322131941016117

كلية الطب/جامعة بغداد700.7ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمينا رسول حسن عبدالحسن323131942108067

كلية الطب/جامعة بغداد700.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيبسمه سلمان علي ناصر324101942100022
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كلية الطب/جامعة بغداد700.6ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين محمد حسن كاظم325131941037037

كلية الطب/جامعة بغداد700.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفرقان حسين ابراهيم كاظم326101942100084

كلية الطب/جامعة بغداد700.5ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ماجد احمد زعنون327111942149047

كلية الطب/جامعة بغداد700.5ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد اياد اسعد عباس328141941007063

كلية الطب/جامعة بغداد700.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيشهب احسان احمد حسون329111942113049

كلية الطب/جامعة بغداد700.4ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمحمد عدنان محسن بوهان330221941080030

كلية الطب/جامعة بغداد700.4ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عامر حسن عبد هللا331141942129009

كلية الطب/جامعة بغداد700.3الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشيرين عالء الدين حسين علي332101942100067

كلية الطب/جامعة بغداد700.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء مصطفى شاكر عبد333111942113015

كلية الطب/جامعة بغداد700.3الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيديار حميد محمد احمد334101942100036

كلية الطب/جامعة بغداد700.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيتقى احمد صاحب محسن335271942077007

كلية الطب/جامعة بغداد700.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيعال ماهر منجي هاشم336141942094113

كلية الطب/جامعة بغداد700.1ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائياحمد عبد الكاظم حسين علي337221941080004

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمصطفى هيثم عبدالخالق قاسم338211941002144

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين عماد حسين علوان339141942111059

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى حيدر صبحي توفيق340141942133089

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر نشات حمودي شهاب341111942074074

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائياديان قاسم مهلهل أزبين342151942060001

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف وعد اسماعيل ابراهيم343111942110007

كلية الطب/جامعة بغداد700.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمينه جبر نعيم احمد344101942100113

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم دريد صيهود عبدالعزيز345131942100100

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشة مهند عبد االله محمد346101942140019

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيأية اكرم عبد القادر عبد الوهاب347101942115015

كلية الطب/جامعة بغداد700.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتماره احمد مهدي رشيد348101942078026

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبلقيس خالد تركي فرحان349121942109021

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيا اكرم عبد القادر عبد الكريم350101942115048

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين محمد مرتضى جعفر351211941002050

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزهراء صالح مهدي باقر352271942057081

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي مهدي عطية حسين353291941003195

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيخليل علي خليل محمد354221941098053

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيدعاء كاظم علي مجيد355211942156027

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيايه صالح ظاهر شكر356321942029009

كلية الطب/جامعة بغداد700.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره ماجد حامد ناصر357101942078076

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عمر اسماعيل ابراهيم358101941020107

كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد يوسف عبد الرحيم359121942105162

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيحسنه لطيف محسن دعاج360221942175046
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كلية الطب/جامعة بغداد700.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي نصري عبد علي ابراهيم361121941030143

كلية الطب/جامعة بغداد700.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمؤمل محمد عرمش جنب362221941003157

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائياحمد مهدي محمد عليوي363231941172003

كلية الطب/جامعة بغداد700.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيرقيه حيدر نعمه صالح364231942128024

كلية الطب/جامعة بغداد699.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيماس اثير جالل عبد العزيز365131941020122

كلية الطب/جامعة بغداد699.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمجتبى محسن جمعة محمد امين366131941020123

كلية الطب/جامعة بغداد699.9ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيساره نصير عبد هللا مهدي367151942057025

كلية الطب/جامعة بغداد699.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيحنين مصطفى دابس عبد الحسن368151942057012

كلية الطب/جامعة بغداد699.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائينور عماد كوتي ناصر369121942109100

كلية الطب/جامعة بغداد699.7ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمروة علي حسين كاظم370101942139047

كلية الطب/جامعة بغداد699.7اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيايمان قحطان عدنان عبد الرحمن371131942117032

كلية الطب/جامعة بغداد699.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيطه سليم كمال سليم372131941020059

كلية الطب/جامعة بغداد699.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر رسول محمد يوسف373121941001025

كلية الطب/جامعة بغداد699.7ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيداليا غسان منذر جوامير374211942143029

كلية الطب/جامعة بغداد699.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي محمد هادي جاسم375231941047045

كلية الطب/جامعة بغداد699.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم عبد الكريم علوان مروح376131942121138

كلية الطب/جامعة بغداد699.6ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائينائل وجدي شاهين بدن377131941020156

كلية الطب/جامعة بغداد699.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيشمس قحطان عبد العباس هادي378111942113048

كلية الطب/جامعة بغداد699.5االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيصالح ليث صالح عبود379131941010069

كلية الطب/جامعة بغداد699.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى مهدي عبد هللا محل380101941048038

كلية طب الكندي/جامعة بغداد700.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد عايد محمد حسين381261941012115

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.4ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسين شبيب علي382141942129026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد شالل فرحان383131941037013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.4ثانوية المتميزاتميساناحيائيفاطمة محمد جميل نجم384281942079019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب سعد قاسم محسن385131942121074

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم اوس يعرب سعيد386131942121129

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد باسم محمد عبد هللا387131941016004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار مالك صادق يوسف388141942086227

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى مزهر عودة صالح389221941098161

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور محمد خالد لطيف390121942089103

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمحمد فائق عجيل جبر391221941033116

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيشهد هاشم ابراهيم محمد392211942090118

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعمر فالح قادر علي393211941009144

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا احسان حسني علي394111941049070

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه هيثم عبد االله منصور395131942132027

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشام علي عبادي رسن396111942129022
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صباح حاتم ما شاف397151942057017

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه سعد عبود مهدي398131942121118

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائياماني سعد محمد عبد الرزاق399131942117019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى ناطق نيازي عبد الحميد400101942136013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عادل ستار عبد401131941020015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيموج كامل فليح كحيط402131942121151

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمرتضى رعد صبحي علوان403291941013054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسين صالح عبد علوان404291941002042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيسجاد كاظم ظاهر محسن405241941025016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائيرسل رعد حسين سكران406211942186012

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيقاسم احمد قاسم حسون407111941010036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء وجدي صبيح حسن408111942072015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمحمد ادريس نايف محمد409201941250106

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا زهير بشير كمال410141941007042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه علي عبد الرزاق عبيد411141942094107

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حيدر جاسم عبد412141942066072

كلية طب الكندي/جامعة بغداد699.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينمارق اسماعيل خليل محسن413141942138034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.8اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان طيب عثمان عبد الرزاق414101941026185

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.7ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى ثامر سرحان خلف415151942057046

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياسالم عقيل عبد سيد416131942121005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.7ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيسيف حسين حيدر محمد417131941037045

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عالء طارق جاسم418121942109076

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيخالد محمد خالد يدي419141941007027

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيايات احمد جاسم زغير420131942121014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فريد محمد صالح اسماعيل421141942094125

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد داود عبد الحسين422131942121083

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.1ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار حيدر عبد المنعم عبد االمير423141941007059

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي طه محمد عبد هللا424121941022099

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير أياد طاهر خلف425101942110060

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيهيا عمر فؤاد احمد426101942084048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد صالح كامل عبد427131941004019

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمصطفى هشام غفوري رشيد428311941024142

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرند رعد هاشم حسين429131942100048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيرويده زيد شاكر محمود430141942094063

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيايناس حيدر حسوني سلطان431141942094014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ثامر عبد مهدي432111942071049
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعبير صباح داود احمد433141942067073

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيرسل هاني محسن جاسم434261942081011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائياحمد عبد الكريم محمد حسون435281941032005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمصطفى عاصم احمد حسن436211941003169

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية نون والقلم األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران محمد مصحب فرحان437111942097009

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس سالم محسن محمد438141941007037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيسلطان قيصر كريم محمد439131941018058

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيآيه ابراهيم عوده عبد440101942100006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائياالء حسين عالوي ثويني441131942091016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي المرتضى احمد محيبس فارس442151941006061

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم ماجد جميل نصيف443131942072044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم بسام عبدالكريم محمود444131942100099

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيتقوى حمدان حسن علي445211942098026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيتبارك حميد خليل حسن446231942093025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيهدى حسن عبد االمير عباس447121942109105

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيازهر سفيان عبد هللا حسين448181941277004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد698.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا معتز طه عبد الكريم449131941002056

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيغدير سرحان جري لوتي450131942121112

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.9االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد خليل عيدي شرشاح451131941010145

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى حسين علي عبد الحسين452141942094166

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيذو الفقار ازهر قاسم حمود453141941007028

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.6ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيزين العابدين ضياء حسين علي454291941020016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.5ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا وائل خالد عبد الرحمن455111941010026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيصفا صالح داود حبيب456141942094102

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.4اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسارة عمار خليل اسماعيل457131942117144

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمد حازم ابراهيم458141942094017

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيصفا خالص كاظم جبر459141942094101

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.2ثانوية المتميزاتميساناحيائيتقوى حسين فاضل عباس460281942079010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مجيد هويدي لهواك461111941026109

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد ناطق نوري علي462111941020010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيالحسين عمار فؤاد عيسى463141941010016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء راضي حسين جوده464151942052024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيضمياء عالء كاطع صالح465131942108043

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرفقه قيس سعد جمعه466131942118085

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيالناصر خالد منشد ناصر467131941022011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء محمد حسين عباس468121942118027
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسما صهيب قيس محمد469131942100072

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم محمد مجيد علي470101942095073

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيحسين علي هادي حمزه471131941236003

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيياسر حسين محمد جرف472211941084037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيامنه عبد الجبار عبود ياس473211942206004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائيزهراء كاظم لفته موهي474211942186015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيمروه ماهر حسن رضا475211942156067

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا نجم شبوط وهيب476111942073039

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراق فاضل عباس عبد477141942078018

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه هادي كاظم كاطع478141942145150

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيميان ايمن حسن زعيل479261942251035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائياحمد رحيم عبد الحسن قاسم480281941032002

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن وليد خالد عبدالرحمن481211941005078

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه نعيم احمد اسماعيل482141942072115

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي السجاد حسين بشير حسن483141941022061

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء حيدر ابراهيم جبر484141942095058

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه كاظم ريسان كانوص485141942066078

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سالم عباس موسى486141942070111

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد سعد ماشاف جليب487111941010044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزبيده عامر عبود طالل488141942196016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريم علي جاسم رزوقي489111942149025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء معتصم علي لفته490131942100058

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين سالم جمعه عبد الصاحب491131942070044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيكميل اجود كاظم براك492221941035186

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيخضر طالب بدر طعيمه493221941002102

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى محمود رزاق فيصل494221942175234

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد كاظم حمدان كاظم495111941017032

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيمروة احمد يحيى عبد المجيد496211942173055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد697.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائييقين اسماعيل جاسم ذياب497191942383194

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حسين رشيد علي498141942094122

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانيا كريم هادي ابراهيم499141942129013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا رائد عبد الجبار فالح500141941010045

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.8ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيطه احمد فاضل فتاح501111941010020

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد القدوس هيثم عزيز جميل502141941007041

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عمر نجدت مصطفى503101941028049

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.6ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حسن عبد هللا محمد حسن504141941042055
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمها حسن محمد عباس505131942121150

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.5ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي صفاء عبد الكريم خضير506131941016069

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره عالء زكي حمد507101942100055

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيلبنى كمال بدري دباش508101942100087

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمريم بنيان كاظم احمد509141942094137

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.4ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى رجاء الدين عبد خالد510131941018136

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيبتول جاسم محسن ولي511151942057006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرفل كريم عطيه اكريم512131942121049

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.3ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا محمد صالح غزوان513111941010025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيالحسن عالء الدين محسن عوده514141941010014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد جاسم محمد515131941016011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهاجر حيدر هادي امير516131942121175

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيياسمين جمال طالب محمد517141942094179

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.2ثانوية المتميزينميساناحيائيعبد المجيد فاضل مجيد فهد518281941026015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائييوسف علي رحيم موسى519221941077152

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد كريم شياع520131941024004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيرسل طه الطيف فيصل521211942102030

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيغيداء كامل عبد مطرب522291942052188

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيمصعب ناطق محمد براك523101941022105

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك محمد حريجه حسين524141942078024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا زيد مؤيد جاسم525101941018026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامال علي خطار شويط526141942069004

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيياسين ثامر محمد رضا527131941010194

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانتصار حمود عطيه عبيد528141942111025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء لؤي جودي خضير529111942109057

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيقاسم مصدق قاسم محمد530121941030151

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيفاطمه شكور محمود شهاب531211942123037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيزهراء وسام فاضل حسن532211942122021

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن حامد علي عباس533211941054050

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف ابراهيم محمد ابراهيم534131941002116

كلية طب الكندي/جامعة بغداد696.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك محمود صالح مهدي535101942140006

كلية طب االسنان/جامعة بغداد708.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيلبنى عماد مبدر جاسم536111942113071

كلية طب االسنان/جامعة بغداد707.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم سعد جميل جاسم537101942100096

كلية طب االسنان/جامعة بغداد705.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر عادل حميد جهاد538111942113099

كلية طب االسنان/جامعة بغداد704.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسن جاسب جلود539241941012077

كلية طب االسنان/جامعة بغداد702.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشهد صفوان ثابت مصطفى540101942100064
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد702.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيدالل حسن علي محيسن541141942094042

كلية طب االسنان/جامعة بغداد702.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حسام جاسم كاظم542141942089014

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيسما باسم محمد هاشم543151942057026

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد ضرغام كاظم محارب544141942094096

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور فارس عبد عباس545121942107257

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.9ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيشمس حيدر حسن جاسم546131942108037

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعلي تحسين عبد مطر547121941001046

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول ياسين ثامر محمد548131942103009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرند سعد حميد كامل549101942100046

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.4ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائينور جمال عزيز مهدي550131942108073

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرغد سعد عباس حمد551131942121046

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيجود موئل احمد نائل552101942116018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد694.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة سالم هادي سلمان553111942105083

كلية طب االسنان/جامعة بغداد693.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي هيثم نجم عبود554131941016103

كلية طب االسنان/جامعة بغداد693.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيمروة مؤيد عباس كريم555211942098133

كلية طب االسنان/جامعة بغداد692.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيزهراء مؤيد طاهر محمد556211942148028

كلية طب االسنان/جامعة بغداد692.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين وهبي عبد الرزاق سلمان557121941025033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد692.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيعبد الكريم زاهد عبد الكريم مرعي558191941004025

كلية طب االسنان/جامعة بغداد692.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيحنين منير هاشم خضير559311942047053

كلية طب االسنان/جامعة بغداد692.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر علي عبد الجبار اسد560151942047140

كلية طب االسنان/جامعة بغداد691.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيغسق محمد جبار محيميد561101942078104

كلية طب االسنان/جامعة بغداد691.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره حازم حمدان عبد562141942078066

كلية طب االسنان/جامعة بغداد691.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم يقظان يحيى اسماعيل563101942137067

كلية طب االسنان/جامعة بغداد691.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائياسامة مهند رجب محمود564321941010017

كلية طب االسنان/جامعة بغداد691.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء صباح لفته سلمان565141942081002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيسيف زياد فاضل حامد566101941002022

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.4ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره قحطان هاشم عبد المطلب567101942223033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرِهام احمد محمد كاظم568111942102029

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى واثق كاظم حسين569111942114065

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم فارس ياسين حسين570131942129023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم صدام جواد كاظم571131942121134

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي هادي جواد572131942086043

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائياريج حردان محسن علي573101942109002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيسارة ماجد عبد الرحمن عبد اللطيف 574101942084024

كلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيديمه عبد الفتاح كمال لفته575101942100040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد689.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي اركان عبد الخضر كيالن576131941037060
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد689.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيفرح توفيق داود ناجي577131942108052

كلية طب االسنان/جامعة بغداد689.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء طالب محمد علي شذر578121942107107

كلية طب االسنان/جامعة بغداد689.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم مهند نوفل مصطفى579101942090115

كلية طب االسنان/جامعة بغداد689.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيهديه فاروق جمعه سعيد580131942091153

كلية طب االسنان/جامعة بغداد689.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد قاسم عباس هاتف581271941153116

كلية طب االسنان/جامعة بغداد689.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيسجى حيدر علي عباس582211942145095

كلية طب االسنان/جامعة بغداد689.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييُسر احمد ميثم عبد الصاحب583141942112088

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيا يحيى علي خليفة584111942133027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمحمد محمود حسن علي585211941011093

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسيف هيثم فرج بدر586151941071142

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيحسين عالء محسن محمد حسن587221941058019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور كاظم قاسم عبد الحسن588151942060016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس عصام عبد المطلب حسين589111941049067

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد وسام عبد االمير مجيد590101941008009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد688.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه عماد عيسى محمد591111942067115

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.9ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى جعفر صادق معتوق592111941010054

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.5ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا احمد عبد القادر احمد593111941050008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسما حسين احمد عبد المجيد594101942078080

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيموج عبد الحق ابراهيم خضير595141942094152

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائياحمد منذر نجم عبد الوهاب596211941273006

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرانيه فراس غازي علي597131942100039

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه عمار مجيد حمود598101942115154

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعلياء فالح حسون سلمان599151942050086

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى رائد جواد محمد600131942071115

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة احمد جاسم عريبي601111942081023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائينور الدين علي داخل سلومي602101941013178

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد احمد عبد المنعم عاجل603101941002069

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائياحمد رائد شهاب حمد604211941059003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمالك محمد خضير عباس605121942087070

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيالحسن عادل صبري حسن606121941032010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره ناظم راضي شغيه607141942090062

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمار احمد عبد حمد608111941058106

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب ابراهيم عبد الجبار سلوم609101942107024

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى مظفر عالوي محمد610141942194101

كلية طب االسنان/جامعة بغداد687.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرواء حامد عبد النبي كاظم611111942070054

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيأيه فاضل محمد كاظم فاضل612141942094004
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيايه عمار كامل منصور613141942094016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيسنا حامد محمد حامد614131942108036

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا اياد طارق مصطفى615131941020076

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.3االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي باسم علي ياسين616131941010091

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك ياسين عبد اللطيف سلمان617121942118021

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم نصرت سليمان امير علي618131942072046

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ حيدر عباس محمود619151942040103

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائييسرى صالح اسماعيل يحيى620131942070251

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين حيدر حسين عليوي621121942230006

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل رعد خلف عبدهللا622131942104015

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه برهان زين العابدين عسكر623131942100088

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى احسان حامد عبد اللطيف624101941013188

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد حسن خلف حماد625191941114082

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيسجاد حسين عليوي كريم626291941002074

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيزهراء عمار موسى ماهود627211942293019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيسمر سعد خلف عباس628101942111030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيالمصطفى احمد محيبس محمد629131941016016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيثريا مصعب احمد عبد الستار630101942138002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيعال فيصل عبد الوهاب باقر631101942084030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائيريم جهاد رجب عارف632101942083011

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى علي عبد الحسين محميد633101942115034

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين علي نوري جوده634271941005069

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينبأ خالد حمد ناصر635201942118178

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسمر احمد صالح عطا636141942100076

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبسمه علي حسين عبد علي637141942078019

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى قاسم فوزي حسن638121942107173

كلية طب االسنان/جامعة بغداد686.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايثار احمد عبد محمد639141942196005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور محمد يحيى عبد الجليل640101942100120

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.9ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيديمه صادق هادي عباس641151942057013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيريم عمر سعدي حديد642101942078056

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمنتظر يوسف صبيح جواد643131941016114

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.5ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيمريم عمار جميل مجيد644211942143104

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيأسيل قتيبة عبد الحليم لطيف645101942100001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيافنان فائز حميد مصطفى646141942094008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.4اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك ليث حسام جابر647101942118102

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.3الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيآيه مثنى نجم عبد هللا648101942100007
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسين محمد جعفر وهيب649101941028032

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياالء طارق توفيق محمد650131942121008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عماد شريف صباح651131941051007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقند صفاء حسن حسين652111942076150

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيهمسه زياد حسن خضير653131942117281

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيآالء فيصل عباس محي654131942091002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب ضافر سالم غانم655131942118142

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمنير سلمان محمد عبد الزهرة656131941051047

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروز ظافر فاضل محمود657111942066021

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيبنين احمد فاضل عبد االمير658181942352008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيطه االمين الئق نعمة عبد الرزاق659101941026134

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتبارك ستار جبار علي660271942056079

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيكمال الدين اركان عبد الكريم يوسف661311941072071

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيزينب سعد عبد الصاحب عباس662211942146027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدينا عيسى علي سلمان663151942055038

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار نصرت عبد عون عبد الحسن664151941004043

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيرغد ليث عاشور عواد665101942094018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا وليد وهيب حمد666101942115151

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيكوثر حسين نايف سالم667101942101109

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى كامل حميد فليح668121942094293

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيزهراء علي كاظم جابر669211942294045

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائياحمد مهند راشد عيدان670261941012015

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيسجاد حازم علوان حبيب671211941013051

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى زهير سلوم عباس672141942078068

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عالء حسين علي673141942224033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد685.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوره سالم احمد درويش674111942088026

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيبشار علي عبد الرزاق عباس675121941001012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.8اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد حسن هادي محمود676281941006137

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائينور مضر عبد الوهاب حسن677271942077057

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.8ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبدهللا طارق حوجي هاشم678111941010027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم علي اسماعيل علي679131942121139

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.6ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيباقر عجيل خضير زياره680221941080009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.5االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين محمود محمد علي عبود681131941010047

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.5ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائياسراء علي هادي حسين682211942148005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.4اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره احمد عبد الجبار احمد683101942115114

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيرحاب ناجي عبد سلطان684141942094048
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين وليد فليح حسن685141941007022

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء هشام عبد الواحد حاتم686111942113052

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه معد منعم خلف687131942121120

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيعسل علي خالد احمد688131942121110

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيتبارك حيدر هادي حسون689261942108029

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى علي عبد الجبار حسين690111942146021

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيحنين خليل صالح عناد691261942083024

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيايهاب سمير برزان ندا692101941013036

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيعلي نشأت جعفر عزيز693181941127027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر أياد سالم رديني694191941009206

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيحيدر قاسم عبداالمير عبدالحسين695211941025008

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر محمد عبد هللا سبع696141942072135

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى داود درويش ياسين697141942111054

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء زيد محمد احمد698251942062345

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيفاطمه مالك محسن عبد الرحمن699211942125048

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمقتدى احمد هادي جاسم700271941011125

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد جبار مطشر701131941010105

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم جاسم راضي فرج702121942098098

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم محمد عويد ذهب703101942091094

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيياسين علي عبد الزهره عبود704151941005164

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيايالف محمد علي محمد705101942086012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء حميد ابو هدله هادي706111942077016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيانوار عبدالمنعم ابراهيم مصطفى707131942091023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمرتضى علي مريشد عبيد708261941001177

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيجنات عامر باسل ابراهيم709121942115004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد684.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه هيثم عبد الكاظم جابر710131942118198

كلية الصيدلة/جامعة بغداد703.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتسنيم أسامه صادق جعفر711101942100026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد701.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه انمار علي حسين712101942078106

كلية الصيدلة/جامعة بغداد698.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء محسن جابر كاطع713141942134010

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.7اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه بهاء سلمان عبد الكريم714131942072061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد سمير حميد محمد715111942074043

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيآمنه فائز عبد الغني عبد القادر716101942100005

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء عامر كاظم عبد717101942123006

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيروز محمد فوزي عبد العزيز718221942113093

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم شاكر شنيشل باش719111942091058

كلية الصيدلة/جامعة بغداد691.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيعذراء عبود ناصر حسين720211942121097
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد691.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر عماد محي حسون721141942117061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد691.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم رياض عبد الرزاق وهيب722111942114101

كلية الصيدلة/جامعة بغداد690.7ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزهراء عبيد مجهول كريم723221942159016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد690.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبة الزهراء علي جويد ثنوان724151942060008

كلية الصيدلة/جامعة بغداد690.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة عماد كاظم عبد725111942110079

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيأيه اسعد كاظم غانم726131942100004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب جاسم محمد لطيف727121942107125

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار صائب جواد شاكر728101942115198

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيهاجر محمد سراج عزت سليم729141942071052

كلية الصيدلة/جامعة بغداد689.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيحوراء نزار عبد الزهره عمران730101942105016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيزيد عباس احمد عباس731101941026118

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيامنه فارس عباس فاضل732131942121013

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائينور رائد نجم عبيد733121941001091

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياكرام سعد خلف محمد734111942064004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام سعدون عطيه خضير735111942070055

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيديما انور ناظم خلخال736101942102022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيختام علي حطاب كاظم737151942042031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيساره جعفر اسماعيل موسى738261942120139

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيافنان هشام محمد ابراهيم739131942075003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائييوسف هاني مصطفى ابراهيم740101941002102

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيداليا سالم خلف حمادي741191942175020

كلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه ظافر داود ناصر742101942091070

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيايه حيدر عبد الحسين وهيب743141942094015

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.3الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائييحيى احمد عبد هللا رمضان744101941002098

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرند كامل متعب حسين745131942100049

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيسجاد رعد مايع جاسم746231941001052

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عالء مغير علي747121942118057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0الخارجياتالكرخ الثالثةاحيائيايه نعيم احمد محمود748121942401004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيعال مالك عبد نايف749131942118201

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد جالوي راضي750111942106034

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيقبس هشام نواف سعود751191942194079

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر رياض علي احمد752101942119098

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عالء عبد الكريم اصغر753121942089078

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهديل عبد الكريم حميد حسن754101942078160

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور محمد ابراهيم بشير755131942117272

كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه محمد عادل مجيد756111942127053
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديما حسن علي فليح757141942134052

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه علي جبار علي758141942094054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب عادل كريم محمد علي759131942121075

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره عباس هاشم مصطاف760131942108033

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.3الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي جمال مولود خلف761101941002055

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء خزاعه عزيز حسن762141942094067

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ ماجد ياسين حميد763101942091106

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيليليان علوان شنان حنون764261942120205

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق حسين فالح عبد الحسن765141941016058

كلية الصيدلة/جامعة بغداد686.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول عادل طالل محمد766141942133009

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.8ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيدانيه حيدر عبد االله عبد الجبار767111942113017

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.7ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال محمد ناظر عبد المنعم768141942091019

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمريم هيثم محمد حسين مرشد769121942109085

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصهيب جبار علي سيد770141941007033

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيقبس علي عيدان ساجت771131942108055

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائياسماء مشتاق طالب محمود772131942126002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىاحيائيسالم حسن خلف غبين773101941005011

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعثمان خليل عباس جاسم774191941011103

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا حيدر حسن صاحب775101941026161

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيساره سمير هاشم خضير776201942101023

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيتهاني مهدي عبد منخي777131942070057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي طالب حسن علي778131941034025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد قصي إبراهيم حمزه779141941010069

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس غالب معين عبد الزهره780101942138015

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0ثانوية بغداد األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك فيصل غازي حسين781111942107004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعلي سامي جبار صبري782141941010050

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره باسم عبد المجيد حمد783101942078074

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيزيد ابراهيم محمد قاسم784131941020051

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.4ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيشهد جبر ضايف حسن785131942108039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهديل طالب حسين علي786141942112086

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنى عادل محسن جاسم787141942103048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمصطفى علي عواد علي788211941025034

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيالطيب فهد رشيد حسن789211941004019

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزهراء عبد الحسين خليفه عداي790281942096010

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عبد االمير مجيد رستم791131941010153

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ماجد حامد عبد الجبار792141942105026
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين قاسم سلمان ناصر793151942042112

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم شكري حميد غضيب794131942070204

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حيدر جاسم فالح795131941012094

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حيدر كاظم علي796131942117049

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنان حيدر نصيف مال797111942080039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمناف نائل عبود حسين798141941021170

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيفاطمه سهيل عبدهللا احمد799181942203051

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيمدرك عليوي موسى عبيد800221941314040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيكرار احسان عبود سلمان801221941035179

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيحوراء يعقوب يوسف مرزه802231942128019

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينبأ خالد سلمان حسن803251942100370

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيحنين يوسف جوامير حميد804211942105013

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء مقداد رشدي سعيد805121942107067

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء صالح عباس محمد علي806111942109027

كلية الصيدلة/جامعة بغداد684.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسنين سامر خضير حسن807241941001050

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.3ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيذوالفقار عباس امير معارز808241941041019

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.2اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريم بالسم جميل خلف809131942117112

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيكاظم جواد كاظم عبد هللا810121941001052

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيصفاء مطر راشد شكر811261941044021

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمصطفى صالح مهدي صالح812211941081037

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائياحمد علي حمزه مصلح813261941041007

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد عبد الرحمن نايف دنبوس814251941052028

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينور عزيز فالح حسن815211942098165

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير قاسم كاظم خليفه816131942070159

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد بهجت حبيب817131942118125

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ كتيب خضير عبد علي818141942100131

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائينور عثمان صويح بواك819261942086157

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عامر اسماعيل هاشم820131942075036

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه اسعد كاظم بريدي821141942104056

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه حميد لطيف عليان822111942105080

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمار ضياء صالح محمد823191941009201

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا علي نافع حمادي824191941118039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيضحى فيصل اسد عبد هللا825211942094077

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور الهدى علي حميد موسى826231942087329

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيمصطفى حسين عباس محمد827211941007083

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حسين جبار كاظم828251942062637

3590 من 23صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيهشام لطيف علي كاظم829211941217030

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيضحى محمد عبد الرحمن محمود830211942121091

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائيعلي حسين شهاب حمد831131941226007

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيفاطمه قصي عبد نور فرحان832271942063155

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقدس قحطان ياسين احمد833121942106099

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حسن حميد شدهان834141942145139

كلية الصيدلة/جامعة بغداد683.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين محمد علي هادي835241941001075

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهدى جعفر جمعه مراد836131942121177

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار منتصر كاظم جبار837101942140026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.7اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد االمير محمد جليل838101941026246

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا فراس هاشم قمر839141941010047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه احمد كاظم عبد الرضا840141942094118

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.5الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا علي احمد سامح841101941028047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه حيدر شاكر ثاير842111942113053

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.1ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيشهد محمد عبدالكريم فتاح843131942108040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيموج عبد الخالق حسين علوان844261942120229

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيمريم احمد صادق مطشر845261942088100

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيساره جوهر حميد صالح846131942117147

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء نعمه سبع خميس847131942070070

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء طالب يد هللا مراد848131942131056

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائياحمد علي محمد حسين عبد االمير849181941006009

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد صفاء صالح محمد850191941009270

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين خير هللا مشاري زويني851221941053022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائينور الدين زغير سعدون هادي852221941065054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيساره باسم مطشر شكر853211942095029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عبد الكريم عارف حسين854131941001040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيعبير عبد الستار عبد هللا داود855211942294077

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ احمد محمد مجيد856101942114061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد باقر رياض هادي نصيف857241941010121

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره علي مصطفى صالح858101942115119

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسين سعيد كزار جويذب859261941010049

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيساجد عبدهللا احمد دلف860211941022022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزينب محمد عبد خلف861211942097062

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيأمنة عبد الوهاب احمد علي862211942143002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمريم حمزه عبد العالي حسن863231942271371

كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرور محمد عبيد حسين864111942064051
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد682.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا حسن حاكم حسن865131941031039

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيروان فراس مهدي علو866101942100048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.8ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا محمد خالد حمدي867131941016059

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.3ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير عبد الستار جبار محمد868101942094034

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف انور صباح كاظم869131941020164

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد سجاد عبد الغني عبد هللا870161941128019

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد عدنان زيدان فريس871261941012118

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينرجس عبد هللا كاظم مجدي872251942062797

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء علي مشرف ياس873101942090061

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عمار صباح احمد874101942119073

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة عامر علي ناصر875101942141023

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيامير ثائر احمد علي876101941020032

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيغفران كريم حنيطه جساب877261942104120

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفرح موسى عبد الزهره العيبي878151942051134

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عادل عباس مجيد879111941032049

كلية الصيدلة/جامعة بغداد681.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيشروق فائق علي محمد880211942138108

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد713.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء احمد محمد عبد الرسول881141952094003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد689.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيهند حسين احمد عبد الحميد882101952136016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيسبأ احمد شهاب احمد883311952065006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةتطبيقيمريم ميثاق مهدي عباس884141952085011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيغسق عبد الكاظم فرحان حمد885241952122034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم محمد شريف صبيح886141952104017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيجمانة قصي كاظم عبد الواحد887141952100010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد677.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمة فاضل سعيد منشد888141952094007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي غسان كاظم صاحب889251951012084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد عادل محمد علي عبود890271951001125

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم جواد كاظم زيدان891141952094008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي جمال فاضل رزوقي892111951002020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء محمد انور احمد893101952102015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد هادي عبد زيد صياح894271951001135

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد مهند كاظم حسن895141951002003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقييحيى علي محمد حسين كاظم896141951046009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيمحمد خلف حمد خلف897131951016018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك منذر شهاب منخي898141952111003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحال عبد الكريم عبد العباس راهي899141952117001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينه رائد محمود عباس900101952102019
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسرى رعد نجم عبد901111952070015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0الخارجيونالرصافة الثالثةتطبيقيحسن رائد ناصر يوسف902151951400001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيمحمد معتصم واثق رباط903271951005032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسرور سامي حمزة سلمان904141952150003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكتطبيقيمريم ياوز احمد محمد905201952398002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنبارتطبيقيشهباء احمد عبود حسين906191952383006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك حسين هادي زبالة907141952125003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيفرح عبدهللا شاكر محمود908131952117032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيكمال مقداد كمال عبيد909191951021019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.8ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيعلي فؤاد عباس محمد910131951016015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا نمير احمد جاسم911101951016029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرحمه فالح حسن حسين912141952125011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرزاق قتيبه جميل عبد الرزاق913101951020084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى شهاب احمد حسين914141951021085

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييوسف احمد شاكر هادي915151951011096

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياالء هيثم عبد الحسين جاسم916121952118010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى محمد حمزة صالح917141951030044

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا امير خضر حسن918111951045004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمسلم باقر علي حسين919141951021084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيعبدهللا فاضل خميس لطيف920211951005023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةتطبيقيايه جاسم محمد خداداد921141952094001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار كاظم حميد يالس922141951018077

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين علي كاظم حويزاوي923151951003013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى احمد صالح مهدي924101951042026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى ليث طه ياسين925101951046007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيسيميا مازن عبد المجيد مصطفى926101952102021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد صباح عبد الباقي محمد امين927131951001005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلتطبيقييعقوب حسن عبد الرضا كحيط928231851185031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيبالل حازم حسين دنان929111951210014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيعلي عاصف وهب سطاي930271951033031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيسجاد كامل عباس جواد931231951018018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيروان عصام مصطفى خضير932111952103013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىتطبيقيمها عماد رشيد سلمان933211952092018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيوسام حسان عباس عبد934111951013074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى زياد طارق عباس935141951013086

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيماجد حميد حامد فرحان936191951067041
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك مصطفى داود محمد علي937101952091008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه احسان عبد علي حسين938141952133030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىتطبيقيهاجر احمد بدر خميس939101952100004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحوراء علي محمود عبد940111952114008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيشبلي عباس حاتم مدب941111951058057

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارتطبيقيايه عماد خليف شحاذ942191952191006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقيسيف االسالم صالح حميد حسن943211951088004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيليه احمد راضي هلول944271952063010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيذو الفقار عبد هللا محمد جاسم945121951022008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب فائز حسين احمد946141952078012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىتطبيقيبنين حسن هادي حالوب947101952112002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.6ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد هتيمي أحمد ابراهيم948131951020004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعلي سمير عبد الجبار تركي949161951340026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم محمد صيهود950281951006158

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد689.4ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حسين طالب عباس951111951010004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد676.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا حيدر محمود عبد الرضا952131951016013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد عمار اسماعيل كاظم953131951001008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيفاروق احمد محمد فرج954111951016085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا نجم عبد السادة علي955131951010034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيهارون سنان عبد الوهاب منصور956101951019124

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد فاضل عبد القادر احمد957111951006014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقياحمد فائز حمود هاشم958161951002013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد غسان حسن عطا959121951001010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعصام عبد الواحد صادق عالوي960161951001090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيليث علي خلف كريدي961111951013054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا باسم محمد  عبد الحميد962131951020015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيموسى يوسف عباس عجب963151951011090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى اياد شاكر طاهر964141951022076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقيالحسين عبد الخالق عبد العزيز محمد965121951001003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد628.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا حيدر هادي حسين966121951001005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد نزار محمد ناصر967141951022071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر حسن حميد فرحان968141951178010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد حسن مزهر هاني969291951005081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقينسمه حيدر كامل عباس970101952117039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيعدنان محمد عبد ياسين971101951003026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيعماد الدين عامر خليفه نوار972131951030039
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي هيثم فؤاد ناصر973131951029031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد621.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد ايهم زيد عبد الجليل974101951013077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد621.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارتطبيقيحكم كريم اسماعيل عبد975191951062004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد620.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد سرمد داود سلمان داود976101951026012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد620.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيحسين ماجد عبد علي نعمه977231951033016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عبد الرحيم رسن خليف978141951022046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0ثانوية الوعي المختلطةذي قارتطبيقيرحيم ثامر داود صويل979221951341004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد617.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقيمثنى انور صباح عبد الوهاب980121951001008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد617.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياياد عبد المجيد عبد الحميد شاهين981141951013015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد عباس فضل صكب982281951151617

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيزيد عامر جدعان جاسم983191951026012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقييوسف عالء حسين علوان984141951021098

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسام ليث علي محسن985141951022020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد614.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسديد عاطف سعيد عباس986141951022030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد614.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه ستار كاظم حسن987111952084026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد614.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقيكمال عبد القادر خضر حسن988191951078013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيسيف رجب خليل محمد سعيد989191951014015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيرنا باسم مجيد ياسين990101952103009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقياحمد حميد جاسم محمد991191951118002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياماني رحيم محمد عبد992121952094010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيرغد محمد عبد الهادي جواد993101952102010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن حامد عبيد حمد994111951151022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد604.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيثامر عبود محمد حسن995191951029006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد604.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيمصطفى قحطان سلمان محجوب996211951039022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد604.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينميسانتطبيقيعباس فاضل عبد عون صبري997281951030011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيانفال ثامر محمد كاظم998111952101006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد تغلب غثوان علي999111951034016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد باسل حميد رشيد1000101951026097

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيشمس غزوان مشعل فرحان1001101952116023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى عادل هاشم كاظم1002151951002072

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد سعد محمد علي محمد حسين1003271951001123

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمالك مهدي لعيبي زبون1004141951022059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيذو الفقار ناصر احمد دبوس1005101951020059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي رعد جاسم حمودي1006101951008031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر حميد جاسم حمود1007111951203097

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد ضمير حسن عبد الهادي1008101951014009
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى كريم شاتي كريم1009131951045040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقيعناد مرير عناد مرار1010191951040026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقيسعد مجيد علي جاسم1011191951012012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقياحمد عبد الحكيم فليح سميان1012191951298002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيداليا توفيق ساير هليل1013111952104006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمة كاظم ماشاف علي1014121952105032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيعلي وليد جهاد مريهج1015221951029037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه محسن عليوي فارس1016141952140040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي وضاح مرتضى عبد علي1017111951007027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد حيدر كريم علي1018121951001001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمود نجم عبد حمادي1019111951005066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيصدر الدين رحمن عبد الحسين ظاهر1020151951018022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيياسر قحطان عدنان جبر1021141951026055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي جمال خالد محمد1022101951019083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين راجي شخير عبد هللا1023221951096010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن رافد داود عبد1024101951017039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر خالد حسن عكيب1025151951002033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقينوار خالد محمد احمد1026121951030117

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيمينه فارس محمد زكي يحيى1027101952094027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيحسين ضياء مراد طاهر1028271951045021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامير فارس خلف مشيوح1029111951041004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيمحمد كريم حاشوش شويع1030261951007060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةتطبيقيعباس خليل مطير لفته1031241951158006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حميد نواف خضير1032111951034017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي رضا شامل سعيد هاشم1033111951006103

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيرقية علي سلمان عزت1034131952117016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد احمد علي حميد1035141951013076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي كريم جاسم شايع1036141951028052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيحسين حاكم جابر ثامر1037261951019012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمروه فريد سعيد سلطان1038111952088008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقياصف راجي لفته لهمود1039241951016012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقينور حيدر حسن عطيه1040101952103030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيداليه عباس احمد محيسن1041141952079012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقييوسف ياسين عبد هللا عليوي1042191951040042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيزهراء جاسم لفته غافل1043221952167015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيتقى خضر صالح مهدي1044211952156004
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيضياء علي ياسر صافي1045291951004074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء حسين حمزه علي1046141952224009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغسق فراس عبد الرحيم صاحب1047111952142012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيجنات فالح محمد حسن شريف1048141952125005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي ناصر حسين عويد1049221951358009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمريم حسن عباس عبد الحسن1050151952047047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0الخارجيونالبصرةتطبيقياحمد جاسم عبد الحسن عيدان1051161951400004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الحكيم زيد حمدي خليفه1052121951010007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغفران باسم محمد علي محمد1053111952114026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرسول ادهم مهدي راضي1054111951025012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرقيه نجم عبد حميد1055141952089004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0الخارجيونالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى علي صالح عليوي1056111951400034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقياحمد حسين علي حمادي1057191951104002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمسلم اسماعيل سالم مطير1058141951028067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء خليل عبيد عفن1059101952110029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىتطبيقيآيه يونس حميد سلمان1060211952092001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرفل مجيد حميد سليم1061141952225015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطتطبيقيجعفر عبد الكاظم عسل الجريمط1062261951208004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك محمد عبد عبد الهادي1063141952149008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0الخارجيونالبصرةتطبيقيبهاء جعفر صادق جعفر1064161951400025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغدير حميد كريم معله1065111952110036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عدنان توفيق راضي1066111951058007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن محمد صالح مخلف1067101951022023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل وجدي عبد الواحد جلوب1068161951019126

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيسجاد عادل عمر اطليب1069191951019043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك جاسم عبد لفته1070111952127008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه عادل طالل محمد1071141952133033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيمسلم عبد العالي عبد الواحد علي1072161951309050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف لؤي توفيق عبد الجبار1073111951206054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا نوار عبد الحميد عبد الشهيد1074101951016030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقييعقوب هاني سالم حسن1075131951023059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىتطبيقيحسين خضير عباس فيصل1076211951081006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقياحمد عبد الكريم جليل عبد1077221951019001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيمهدي سعد حسين حمد1078251951034029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا حامد هادي عبد علي1079221951300109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىتطبيقيعبد الرحمن صبحي ابراهيم زيدان1080211951264004
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيزينب مختار عيدان حسين1081211952170004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء ناصر حسين خلف1082121952105019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر احسان حزيم خوين1083161951033102

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيعلي عبد الحليم جاسم محمد1084311951009040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدينا عبد هللا عبد الحسين علي1085111952065015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعيسى أحمد عبد الصاحب محمد1086101951019096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيقاسم سالم عبد االمير احمد1087211951211010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب حسين مجيد حميد1088141952076019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى غثيث مالح ياسين1089161951041055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيآيه اسماعيل مصلح سلمان1090111952069001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء عادل رعد سعد1091101952112003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقيفرح اياد عبد هللا احمد1092101952099009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقياحسان صالح جاسم محمد1093251951012002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد محمود اسحاق يوسف1094161951050089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد ظافر لطيف كزار1095131951258038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء خليل علي عبود1096111952146008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عامر نعمة علي1097221951002048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارتطبيقياحمد ابراهيم فرحان سليمان1098191951338002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينة فائز احمد حميد1099111952062015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيمهدي صالح فرج شناوه1100261951038021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاتن منذر احمد ساهي1101101952099008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد علي كاظم عزيز رفش1102141951183010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرسل احمد محمود جاسم1103141952101008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد نزار محمود عبد القادر1104111951049013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى كامل دحام حمادي1105191951011067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.2اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد فريد جاسم حسن1106101951026106

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيرنيم عامر سالم داود1107101952102012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم عامر حمزه موح1108141952149024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه وليد جلوب فالح1109161952272016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيزهراء حمد سالم شطب1110221952158008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى باسل علي حسين1111111951006161

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيمسلم مطشر علي شهاب1112211951031035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيشاكر حامد شاكر محمود1113111951006071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد ضياء عدنان جبار1114141951179001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقيأنتظار محمد خلف ضريس1115221952139004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقياميمه خالد عبد حسين1116191952214006
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى مازن محمود علي1117161951105036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمالك صباح فالح عبد1118141952079032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد رائد شعبان عبد الحليم1119101951013082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد613.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيجنان عبد الحسين شلش صالح1120101952116007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا احمد عباس حميد1121131951037006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيجعفر خضير عباس حيدر1122271951008012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقياحمد ناصر محمد سليمان1123191951020012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعبد اللطيف هادي عبد اللطيف حمد1124191951019065

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد كريم عبد خلف1125191951020082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيروح هللا علي كرم صخي1126281951151264

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف سعدي محمد صديق شريف1127101951043049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد باسم محمد جالي1128141951013077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي غسان عبد الجبار مجيد1129111951018048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيجعفر صباح احمد صالح1130121951030012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر محمد جاسم حمودي1131101951026087

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيمحمد زيدان خلف كماش1132191951014029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنبارتطبيقيمنذر عبد الحميد خميس مصلح1133191951085019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ حيدر حسون شمخي1134141952076047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد ابراهيم خليل ابراهيم1135121951013001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى احمد عجيل عبد1136131951017046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى سالم محسن جبر1137141951047103

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيحسين علي محمد محسن1138231951029008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيليث صباح حميد عبد1139191951360051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسين عالء عبد هللا صيوان1140221951013036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيضرغام منعم سطاي حسون1141271951033020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عمار علي حسين1142161952165022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقينواف عبد الرسول شبوط ضميد1143161951008056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي مهند مهدي الطيف1144101951022037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيمحمد شمخي جبار كاظم1145251951211035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0ثانوية التكامل األهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسنين محمد قاسم محمد1146121951038001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي غازي امسيوج حسين1147291951003119

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحمزة سمير صباح سلمان1148111951007011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد صادق نعيم زبون سلمان1149151951005109

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكاظم حليم صالح عبد هللا1150161951090033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي عبد علي عبد الحسن صالح1151161951001157

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم باسم محمد عبد اللطيف1152131951001001
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيحسين علي سلمان حسون1153231951001017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيسجاد جمعه كارون حسن1154281951018032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيموسى كاظم مهدي عبيد1155141951201351

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن صادق فرج فليح1156101951014032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمقتدى سامي خلف يوسف1157151951001088

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيمهند مهدي سلمان محجوب1158211951039024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسين نعيم غازي لعيبي1159281951151212

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى كاظم حسين علي1160131951002055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيمنار نعيم شالل صالح1161221952138047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياسامة محمد عبد المحسن نصيف1162121951022005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطتطبيقيصفا باسم عبد اللطيف جبار1163261952139006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقياحمد حلمي ابراهيم منشد1164281951006008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي سالم عبد الكريم حريب1165161951140064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا جواد كاظم عبد الحسين1166161951027020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد احسان سيد محمد1167281951012075

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا عبد الرزاق شاحوذ حايف1168111951009043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد تحسين الح عبد هللا1169151951003045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيعباس علي رحيم حمود1170161951015052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد فالح حسن جميل1171111951021092

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيخديجه سلمان علي فياض1172111952106003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عباس تايه زعول1173141951050023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد هادي محيسن حسن1174131951252103

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقيهشام علي محمد شرقي1175191951004029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيحسين صابر غالب صالح1176161951300016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمهدي صالح علي سلمان1177141851017124

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسجى عباس غركان حسن1178121952231022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيكرار عادل حبيب طلبه1179161951050078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقينوري سعيد حاجم فزيع1180151951071274

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيتحسين علي حسين جثير1181221951363005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانتطبيقيجعفر نعيس فريح سعدون1182281951108005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيميسم اياد فرحان كرم هللا1183111952074045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيعلي ستار سالم دخيل1184181951006042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيعالء حسن عباس بدر1185221951040028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر احمد عيال جميل1186141951047109

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه محمد علي حسين1187131952118049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمعن نزار صالح فيصل1188161951358139
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعمر عدنان عمر اطليب1189191951019088

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب قاسم عبدالكريم جعفر1190131952117020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي صبحي جمعه غضبان1191151951005077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهند حميد نايف مرعيد1192161951139132

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين صادق جعفر عزيز1193131951012035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيحيدر مهند عبد الجبار كاطع1194281951009032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيهاشم حبيب عبد المولى رحيم1195161951094127

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد حيدر محسن علي1196131951010020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمحمد عباس جبار غفوري1197281951032039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد علي محمد رسن1198151951007094

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيحسن طارق كامل عويد1199281951009016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحر مهدي جابر كزار1200161951357054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الكريم خيون شري1201161951060011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيعمار سعدون شيحان عبود1202191951007023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيشريف كمال عبد الكريم شريف1203111951005024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآيه مالك عبد الكريم كاظم1204141952077003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد حردان حميد رشيد1205101951017055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى ياسين راضي رمح1206141951200213

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيمحمد جواد كطران موسى1207271951007076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيحسين سعيد علي عبادي1208161951026023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار باسم فرج محسن1209141951012028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عدنان وحيد داود1210101951016047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمنتظر طالب بالسم مهاوي1211131951014053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين محمد زاير غيالن1212151951071080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيهبه أسعد عبد الصاحب فنجان1213131952072020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى محمد حمزة صالح1214141951030040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر عباس جاسم حمادي1215151951001031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمرتضى علي ازرير غليم1216281951001143

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيضياء حسين رمزي فرهود1217141951015015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى خالد كاطع مجيد1218161951105032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه نبيل راضي جعفر1219111952105008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيحسين عطية علي كاظم1220281951021020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقيمصطفى راضي موحان جميغ1221261951044033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعلي عبد الباري جواد عبيد1222161951309031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود محسن قاسم حسن1223161951053131

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيرشا قاسم حمادي داود1224191942383072
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قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا احمد سلمان داود1225141941010044

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء علي عبد الحسين تقي1226131942111014

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأنسام قاسم حسون ساجت1227151942046003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى رعد محمد كريم1228111941007027

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر عبد الرضا منخي1229261942104054

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0الخارجيونالرصافة االولىاحيائيمصطفى مروان محمد عبد هللا1230131941400037

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك مهند عبد الجليل خضير1231131942076006

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالهام حاتم عبد الحميد خلف1232141942194003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد سعد فؤاد مصطفى1233101941017078

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حقي اسماعيل احمد1234141941064025

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر عادل محمد صالح شيخو1235131941020110

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرزاق محمد امان هللا كريم1236111941018081

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيحسين ستار جبار كاظم1237281941009013

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيفيد محمد علي عواد فاضل1238221941035174

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيشروق عبد الحسين ناصر عيسى1239221942113176

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد كاظم محمد حسن1240291941007314

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد ميثم حمودي عباس1241121941030021

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيجعفر باقر جعفر عبد الباقي1242141941010019

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمصطفى محمد صاحب عبد علي1243271941029044

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي حسنين سمير ياس1244131941037064

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيلقمان عمار عادي رشيد1245101941024035

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزكريا امجد حمد كاظم1246111941016050

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية التميز االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيسند احسان علي سليمان1247101941053002

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمةالزهراء عباس علي جرمط1248231942142215

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحمزه سالم حسين ابراهيم1249131941016034

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم رفعت حسن خساره1250131942108062

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيصفا ناصر سهام اسماعيل1251141942094103

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيشفاء عبد الكريم وحيد محمد1252101942115135

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيآية شاكر محمود خلف1253281942055010

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيتقى ثامر حميد خلف1254311942065016

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيدينا صالح عبد المجيد هندي1255191942383057

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل خالد وليد نايف1256131942124007

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحسنين ذو الفقار عبد علي حاتم1257121941001017

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر حسين علي عبد هللا1258111941041010

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأريج رشيد كاظم ناصر1259111942080001

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه صفوك عليوي زوبع1260111942126043
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قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء ضياء علي حسين1261111942066001

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مكي علي مصطفى1262141942129044

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايات لؤي خلف جلوب1263131942070031

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمغيرة رشيد خالد رشيد1264101941205104

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا زهير توفيق رحو1265131941020079

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.7اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيسما طارق عبد الرضا علوان1266101942103028

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.6االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي لباب علي سلمان1267131941010103

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائينور اسماعيل محمد هويش1268121942109096

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر هيثم هاشم شاكر1269111941040024

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيفاطمه عبد هللا محمد عبد الرحمن1270211942092087

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية البتراء االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد علي عبد الحسين عبد الحسن1271181941155027

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد نياز مصطفى احمد1272101941026038

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمنار سالم نوري عبدالرزاق1273231942142245

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائييونس زكريا هاشم احمد1274181941078015

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمحمد عبدالخالق عبدالكريم عبدالقادر1275211941065116

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمروان مظفر مسلم جليل1276131941016108

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيميس رائد سعدون خطاب1277101942115202

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه امير حسن سلمان1278101942101100

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيديمه خالد محمد لطيف1279101942137020

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه جاسم علي داخل1280151942060009

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل علي قاسم ناصر1281111942102024

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيأنس عصام ابراهيم حسين1282101941028003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.8ثانوية بابل للبنينبابلاحيائييونس واثق طارق صبار1283231941021172

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين عالء محمد حسين علي1284121951025025

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عصام قدوري عبد الوهاب1285111951009073

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد اياد فاضل عباس1286141951182017

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا خالد جمعه عبد1287121951031064

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد دخيل محمد رشيد1288141951015029

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف علي اسماعيل قاسم1289131951009026

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى كريم خلف عبد1290111951020080

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقينور الهدى رياض عبد الهادي فرهود1291221952190057

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد621.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد جبار وهيب جاسم1292141951021069

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقياسامة عالء جاسم حمدان1293131951030005

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيحوراء لطيف ظاهر ثجيل1294261952097016

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد صفاء نوفل عواد1295201951005045

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالحسن ابراهيم فاضل ابراهيم1296111951049016
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قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقيبشار احمد اسماعيل خليل1297311951004006

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد610.3ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد الرحمن احمد خزعل صالح1298131951020010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد676.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي يونس صادق جعفر1299131941016077

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ليث صالح هادي1300141942097053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه فراس عبد الجبار حمودي1301141942090069

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب اكرم عبد هللا حبيب1302111942103102

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيصدر الحسين سالم هاشم عبد الحسين1303231941009055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينه كريم مطلك عزال1304261942120138

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروان قيصر احمد عاصي1305141942111101

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود بالل سلطان محمد1306101941026265

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم ثائر كريم عباس1307271942077046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم عاصف عبد هللا حمود1308271942060299

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسفانه عمر احمد شاكر1309101942100060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.7ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائيايات عامر ثاجب سويد1310191942136003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيدينا مؤيد محمود يوسف1311131942132009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيدلشاد لطيف نادر عارف1312201941301013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيحسين حازم محمد علي عبد الرزاق1313271941027021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيمهدي رشاد يحيى كريم1314131941227012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر يونس حسن مذخور1315151942051136

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.8ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد طارق خضير جاسم1316131941022058

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف رسول كريم جابر1317131941037111

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر دريد عالء حسن1318141941173033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد اسامه نعمان عبد الرحمن1319131941020010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.1ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور بالل بشير طه1320141942129048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيأريج بشار احمد محمد1321101942120002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية كميت للبناتميساناحيائيزينب ميثم خلف يوسف1322281942067013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي رزوقي داود1323111942064036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه رعد عبد الحسين جلوب1324121942094217

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيسماره احمد محمد حسن محسن1325141942094090

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيقبس هيثم فاضل حمزه1326271942089094

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى ناصر حمد كريدي1327121942093061

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.9ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزهراء عداي شالل حمود1328241942084018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.4اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرانية مازن اسماعيل محمد1329131942117090

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد ليث رؤوف احمد1330121941001075

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيالياسمين سالم محمود محمد1331111942105011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فالح سامي محمد1332141942112059
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد صباح حسن ناجي1333141941007003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.2اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء علي يونس رزاق1334271942060167

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء قاسم صباح عبد النبي1335111942104026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيصفوان ضياء محمد رحيم1336201941056012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأماني محمد نعمه محمد1337141942112001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين حيدر جليل كريم1338111941018043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزينب لؤي كاظم كريم1339231942147034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيآيه أحمد حسن حمود1340211942139008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيموج احمد حسين سلمان1341101942078140

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.1الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا فارس رياض مهدي1342101941028050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيكرار مازن صاحب محمد علي1343111941010038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد الرحيم عبد الحسن رباط1344271941010149

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور صباح كاظم داود1345141942086247

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى رياض حامد محمود1346141941064043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسين عباس عبد الجليل عباس1347241941002039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيمهيب صالح كريم عمران1348231941001131

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائينذير سالم محمد علي1349191941009335

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيانفال اسعد دشر مزعل1350221942141031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ناصر عبد الحسين لفته1351221942141205

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيسارة حيدر ناطق محمد1352101942096044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزينب حسين علي عبد الرضا1353271942144021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس حسن جواد كاظم1354141942149073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.5ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا مصطفى حبيب دشر1355141941046014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه عمر صالح عبد الحسن1356111942114009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء جاسم حمد بدن1357141942072029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى سعد ابراهيم حزام1358101942093024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر حازم محمد وادي1359111942067151

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرحمه عدنان محسن خضير1360131942121043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفد قيس حميد صالح1361141942149043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه محمد والي عبد1362111942114077

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى عباس فاضل لهمود1363111942065178

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائياالء فالح حسين علوان1364211942158001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد قتيبة اكرم سلمان1365101941029035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرفل مازن كريم حسن1366151942047053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه رياض محمد عباس1367111942078034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره كريم سليمان خلف1368131952099017
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد حمدان جامع خالد1369121951007034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك جمعه حسين سعيد1370101952120016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيهاجر حسين علي جاسم1371271952061033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم صالح مهدي صالح1372111951009002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد محمود سلطان راضي1373121951015019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى نعمان صادق باقر1374251951044169

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقياحمد نجم عبد الكاظم حمزه1375231951007007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيموسى قيس عبد حسن عايز1376141951050042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد610.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن صباح داخل عبد1377121951032014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الودود مصطفى داود عبد  هللا1378111951016066

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد رائد محمد ناصر1379111951021083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم غزوان قيس نصيف1380111952074040

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيمحمد جاسم محمد عبيد1381231951033058

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد604.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسام عقيل جاسم بجاي1382101951043013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي مجيب ضياء عطيه1383251951024017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيتميم محمد حداوي سدخان1384221952162003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل عادل سعيد اسماعيل1385111952075011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائينور عمر زغيتون جلوب1386131942102020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا جاسم عبد كريم1387141941017054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عوده عبد صبر1388131942103049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.3الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيايالف علي عبد الرحمن رضا1389101942100019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين سعد وحيد عبدي1390141942140022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد نمير نعمان محمد1391191941114099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيسبأ صدام حسين رحمان1392211942095032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.3ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي عودة حسين فريح1393131941037071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه احمد زهدي محمد رؤوف1394111942103047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيساره قيس خزعل كاظم1395121942109062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيايات ريسان عزيز داخل1396131942099004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيياسر محمد حسين علوان1397101941028097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح احمد عبد الواحد هادي1398141942091021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيسماء سالم صليبي صالح1399261942250155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0ثانوية المنصور األهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين ضياء ثامر رحمه1400101942081003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.4اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرند جمال فاضل وهيب1401101942115074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسما سبتي جمعه خليفه1402141942091014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيشاه زنان فالح ميرخان حسون1403271942063116

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم احمد ابراهيم محمد1404111941021001
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.7زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد جمال عبد الحميد عبد المجيد1405141941010062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى صاحب ثابت كطافه1406141941012052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك محمد كاظم كاطع1407121942094062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي مروان فاضل شوقي1408101941061019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد646.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانيه محمد عبد الجبار عبود1409101942078034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك مالك كريم غيالن1410131942131027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عبد الزهره لعيبي حسين1411141941018040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد هادي جاسم حميد1412101941023006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيبالل حمودي عصام نعمان1413181941151023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حسين حمزه علي1414141941200074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجبريل صادق عزيز عالوي1415141941007010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر حازم عمران مزهر1416111941024034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير عماد صباح كريم1417141942105045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار فاضل عباس عبد هللا1418151941001092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيريام عدنان جبار محيسن1419281942055041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد643.1ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد الرزاق احمد عبد الرزاق1420111941010033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيضياء منير سعدون محمد1421111941016060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينة ضياء عوده عكله1422111942127026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقية فرات محمد عبد1423141942125018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0ثانوية النور االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد كريم عباس1424191941113006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.9ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد ضياء علي حسين1425101941048001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد بشار ستار عبد الجبار1426131941020012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.1ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيسرمد احمد عبيد شرهان1427161941003011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمد نعمة عبد اللطيف1428101942115098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد احمد فاضل عيدان1429131941037085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حيدر ناصر علي1430131942087048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسين ابراهيم يوسف صغير1431141941017124

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم ماجد عباس كاظم1432131942093104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير صباح حسن زغير1433101942137051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي جواد حمود عبد الحسن1434251941207050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيريما اثير احمد سلمان1435101942078057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.5زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد عباس حسين علي1436141941010066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك فاضل محمد رحمه1437131942121024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائينصار حسين ناصر حسين1438111941049189

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلبنى عبد الرضا خضير جبار1439141942095062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحارث هيثم ستار داود1440111941018037
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيانس ثامر محمد عجة1441101941048006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد موفق طالب سلمان1442141941043032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمرام حيدر حازم حميد1443101942137059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمسك الختام علي سلمان ناصر1444111942075070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمحمود حميد عزيز حميد1445211941025031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيفهد غازي حسين حمود1446101941026223

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى رعد مولى غالي1447151941003074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حبيب طعمه دخان1448131942118132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيذو الفقار عباس عبد الحسين حرب1449141941018053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد العزيز عادل عيسى عبد هللا1450141941009039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعلي حيدر علي عبدالصاحب1451241941041028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.3الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائييوسف حسن كاظم حسين1452111941045045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.1ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب جبار كطافه مشلوش1453131942108026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.1ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحسن نعيم عطيه بدر1454131941037031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائياميره حسين هادي حميد1455141942085002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف يسار صبيح علي1456141941022122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد يوسف محمد1457131942100104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد هاشم عبدهللا1458121942118042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه وليد عبد الجليل منصور1459121942118039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا ستار علي غضبان1460131942071072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكاظم سمير جندي عبدي1461141941027039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه محمد خلف محمد1462101942140022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيالبتول بهاء فخري حسين1463101942078004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياسعد نهاد شهاب احمد1464201941001045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى حسين قوان علي1465101941017087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء قاسم حسين احمد1466121942118051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه احسان عبدهللا عبد1467131942105046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسين كريم عباس سبهان1468141941021026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.1الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائياوس فؤاد عبد الحمزة محمد1469111941045004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر محمد محسن حسين1470131942079030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد هيثم علي عبد الحسين1471231941020363

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوالء سالم محسن علي1472141942080094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0ثانوية النجاح للبنيناالنباراحيائيمحمد فايز حمود احمد1473191941289018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه حسين علوان محمد1474141942089023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمنتظر ماجد شرهان سلمان1475261941001195

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم مصطفى شريف مصطفى1476101942137065
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغسق بسيم كريم موسى1477251942062606

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء صباح حسن مهاوي1478141942114007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه مشتاق صبري طاهر1479141942134126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء ظافر عبد االمير كاظم1480121942102019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ثائر رحيم محسن1481141942099032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.5االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيكميل مهدي علي حسين1482131941010131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة أحمد ربيع عبد الزهرة1483111942104045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى علي عبد الستار علي1484251941031611

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حكمت كريم عبد الرضا1485251941205064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء سامر ياسين مهدي1486111942110031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزينب زمان صاحب عبد1487271942077020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد علي هادي محمد حسن1488131941037010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد صبحي حسين راضي1489121941026008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عيسى علوان حسن1490141941170054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرانيا مرتضى عوده وادي1491241942121108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حسين حسن زامل1492131942107019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيغيث ناظم حمد باهض1493131941014029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيياسمين سعد يوسف عبد الرزاق1494101942100127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا محمد جواد محمد1495121941001044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب رضا كاظم رشيد1496111942065095

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حسين حميد عبد الحسين1497111942102031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيالحسن يوسف عبد الواحد يوسف1498221941093012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي صباح حسن غانم1499121941032054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسرور سعد جواد كاظم1500251942100241

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيايمن سالم كريم مصطفى1501261941012023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى هاني مسلم صالح1502111941010055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهمام كريم جابر جعفر1503111941024049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك مشتاق طالب محمد1504111942067031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ثامر هادي جابر1505141942104062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر فاضل كاظم منصور1506121941026194

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صادق ماهر صباح محمد حسن1507121941030182

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرؤى زياد طارق رحمان1508131942091046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه زكي عبداالله زكي1509131942097008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيقتيبه اوسام حميد كشاش1510111941005088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا رشيد حمه سعيد عبد هللا1511101941006033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.2اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيغزوان محمد نعومي سعيد1512101941013121
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف مهند عبيد كاطع1513111941005110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائياسراء عبد علي حسن كاظم1514271942056020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقيس قاسم حسين بلفوط1515141941030044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحسين احمد حسن حسون1516211941272049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبراء فوزي محمد جاسم1517121942115001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائينبأ فاروق شعبان عبود1518191942137074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيقديس ناجي عباس حريب1519221941019107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0ثانوية كل العراق االهلية للبنينبابلاحيائيعبد هللا عدي زهير خضر1520231941075011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر وضاح فخري صالح1521191942141036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد614.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد جواد كريم حسين1522141951007012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم صادق جبار حسين1523141951009001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي جالل درويش باران1524151951010029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي امجد عبد االله مظلوم1525161951038120

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيعباس حازم خضير راشد1526261951011030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عبد الحميد مهدي صالح1527141951022010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيمهيمن طالب محي عباس1528261951011061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيمحمد عالء ستار ارحيمه1529281951018069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي حنون عبيد1530161951007046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمود موسى عبد الرزاق موسى1531161951110062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيعبد الجليل عبد هللا عبد الجليل عبد الكريم1532161951043055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا عامر علي مهدي1533101951011032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد طعمه الزم زيدان1534161951365010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقينور الدين عمران ياسر علي1535161951075110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرزاق حيدر علي عبد الحسن1536141951022036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيمصطفى سعد عبد الزهره عبد السادة1537211951003054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيسيف سعد شعبان ياسين1538191951020031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي الحق جاسم لفته مطر1539161951075050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيقصي احمد قاسم راضي1540101951026091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقيباقر حسين خلف محمد1541161951025004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيازهر كريم علي صينخ1542161951128011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيمحمد احمد علي خليل1543261951209117

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عباس فاضل محسن1544141951011058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيليث محمد كاظم شنين1545281951016120

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد القادر جاسم محمد عبد هللا1546161951075034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيايوب اسماعيل خير هللا مرسول1547161951038023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمهدي صالح مهدي رميض1548141951013090
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىتطبيقياحمد ابراهيم اسماعيل درويش1549131951226001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحبيب رسول عنيد عبد الحسن1550151951017010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيقاسم جميل سامي حول1551161951075067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد اياد عكاب حميد1552161951038004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ريسان عبد هللا محمد1553161951352184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحسين حيدر جبار ساجت1554161951001043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسر صالح عجمي جميل1555111951016109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد539.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيعلي احمد مصطفى حبيب1556281951002041

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتمارا محمد صالح علي1557111942105032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه محمد غزال مشاي1558101942119047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه مؤيد ابراهيم عبطان1559111942100027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس اسماعيل خشن دهش1560151942054273

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروناك البهاء زهير جاسم1561111942105051

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد عبد محمد جواد1562121942110049

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيامير سالم علي غانم1563221941033017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب ابراهيم اسماعيل محمد1564111942112034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديانا باسم وهيب فريح1565141942149020

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيآيه محمود عباس عبد علي1566271942052009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه صالح مهدي حميد1567151942054201

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيآمنه محمد ساهي رمضان1568281942059003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيايه فالح حسن جياد1569221942112016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن قتيبة محمود لطيف1570181941002084

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشمس زيد سلمان صادق1571141942094092

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائياوراس ستار جبار عبد هللا1572141942105007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور ضياء عبدالزهره عبدالنبي1573131942117271

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن زياد خير الدين ابراهيم1574171941008166

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبراق علي فاضل محسن1575271942056060

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيسيلدا عماد نعمان شريف1576181942391018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينور ثائر عبد القادر طاهر1577101942136045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.5ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد الطيب خالد سعد الدين احمد1578201941050031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا قاسم خالف كاطع1579141941021093

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمرتضى عبد االمير مصطفى عباس1580271941005264

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل جون عطية جميل1581141942132024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره مراد كاظم محمد1582141942134090

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير خالد جواد كاظم1583141942074111

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائياديان علي حنون عبد هللا1584121942109006
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد محسن مشكور1585221942422019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمحمد المهدي قاسم تهيمش فضاله1586261941044041

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيياسمين سالم عدنان حسين1587101942093026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيموج احمد كريم حسين1588111942113087

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان فائز محمد كاظم1589101942112003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائياحمد محمد عبد الكاظم حسين1590271941002015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسبأ محمد خضير حمزة1591111942126033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىاحيائياحمد سبع عبدالرزاق علوان1592211941050003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد علي سامي عبد الوهاب1593101941020018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائياديان كامل محسن كريم1594281942078008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.7ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ثامر محمد سراج علي1595141941046002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ظافر عبد الواحد خلف1596141941017065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبالل احسان علي حسين1597141941064011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس خلف عساكر صالح1598141942140142

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء احمد صالح ناجي1599111942067015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد حمدان جالوي جار هللا1600261941205061

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيه محمود رحيم ثابت1601131942117091

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسالي جواد كاظم جواد1602101942115123

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيتيم قاسم حميد فليح1603101942120029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيسراج الدين منير خلف محمود1604191941026031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائينور محمد يوسف محمود1605181942242164

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوقار محمد حبيب خلف1606121942096053

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا نوري عبود محمد1607151941012037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.6اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس احمد عبد الواحد حسين1608131942117163

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة سعد حمود شاطي1609111942101032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيفيار يوسف محمد خورشيد1610201942331138

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانيه علي كباش محمود1611141942072047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى نبيل حسن هادي1612121941015018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمجتبى سرهيد نوري عزيز1613271941005197

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيدانية جعفر مولى جعفر1614131942121036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه سعد ناهي صالح1615111942075021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد جابر جاد هللا1616141942100112

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار رائد علي سعودي1617111942127058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل سعد كاظم حسن1618101942115066

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره مالك حسين ناصر1619111942124014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيمنى خضر صالح عليوي1620211942016015
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيميس عبد المنعم جبير فرج1621191942383162

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيساره زاهد سامي عبد الكريم1622211942173039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيغصون حسين جبار جدوع1623211942290046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عالء شاكر ابراهيم1624101941026027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء حيدر عبد هللا رشيد1625221942112033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائياية زيدان خلف حسن1626191942204010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمينا مراد فالح مراد1627131942117254

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاتن صادق كريم جساب1628111942071082

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسن عبد الوهاب بداي1629141942094077

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.7ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد رحيم رزيج عبد الرضا1630131941037090

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائييمامه احمد اسامه عبد هللا1631101942099035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزبيده هاشم عدنان محمد1632111942114045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيمريم احمد سوزه نوري1633281942063090

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء مزهر خميس حسين1634131942079014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم عبد الحسين اصغر علي1635131942121137

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايمان رحيم علي ياس1636201942138019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر عادل شعالن مخلف1637101942120141

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسين صادق جعفر محمود1638141941009078

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريم امير نايف عبد الرضا1639141942091006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عباس كريم عجيل1640141941026058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى محسن عودة عثمان1641141942132044

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيخالد وليد دهام مصرب1642171941026062

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى طالل محمد جواد ابراهيم1643101942107033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيخديجه غسان حسين محمد1644101942091025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عامر حسين حمادي1645131941020102

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرانيا فؤاد جاسم حسن1646181942242055

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.9ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيآيه عادل هاشم عجالن1647121942109003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهاجر علي عبد االله احمد1648101942100124

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزينب جبار علي محمد1649111942113030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمريم محمد ابراهيم محمد1650121942109084

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.1ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزينب احمد حسن منصور1651221942159019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس مهدي كاظم لطيف1652131942077013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقيريم احمد جاسم حميد1653101952099007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينبأ نبيل سليم ابراهيم1654111952074046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عبد الكريم مكطوف عبد ربه1655141951050039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد المهيمن سعد خضير كريم1656141951020044
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد محسن طارش علي1657141951018009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد جاسم رحيم مغتاض1658151951006014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيمهدي كاظم جبار عبار1659281951011162

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيسيف ادريس حسين علي1660161951301025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد617.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى حمدي صالح سلمان1661161951083114

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن فائز عبيد فزع1662161951363242

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاتن ايسر منير هادي1663141952140037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد614.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيحسين مهدي نعيمة كريم1664281951011040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد614.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيسجاد نزار مبارك عبيد1665221951311079

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد613.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي احمد اسماعيل1666161951031018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد613.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيعلي قيصر عوده عبد الرسول1667161951311036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن سوادي جابر كاظم1668161951128023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيمرتضى عبد الكريم عبد هللا جزل1669281951044142

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيسجاد أيسر محسن فليح1670261951033023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد610.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيبهاء جعفر محيبس هامل1671161951007013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيحسين دريد منشد تعبان1672161951309015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيجعفر غفران جبار حسون1673241951014012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىتطبيقيمروان خليل رحمان جاسم1674211951064008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيليث علي ناصر جليب1675281951011116

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد دايم عودة شنان1676161951038118

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد داود جبر سابط1677131951009001

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0بيروت-ثانوية المتنبي العراقية االهلية في لبنانالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا رياض محمد اسماعيل1678131951237002

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد539.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد رعد محمود باقر1679131952091025

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي باسم عواد عبد الجليل1680161951352124

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين محسن نعمه زامل1681281951006047

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد533.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين قاسم حميد لفتة1682161951002063

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيفاطمة طارق جالي سمور1683281952057015

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى سباهي محيبس علوان1684221851035121

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقييوسف رزاق عويد عفن1685261951002057

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقييقين رعد هويدي جاسم1686141952101026

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيفهد حسن ضاري انغيمش1687101951019098

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمغير ليث سالم حسين1688161951007133

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهيام رياض مناتي العبوسي1689111952100018

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغسق طه ناموس خضير1690111952100009

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عمران منصور فهد1691161951060169

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيسجاد عباس محمود شاكر1692251951150106
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد521.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب صباح حسن كاظم1693131952072007

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد521.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى احمد طالب عبد علي1694101951013096

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء ياسر احمد كاظم1695131952086014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين هادي خلف بناي1696161951139032

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقيعبدهللا عدنان رحيم داود1697261951044021

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي فالح هاشم رسن1698121951031081

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسرى ثامر عواد محسن1699141952150004

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتقى حاتم تمير حمادي1700111952217011

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيليث علي جابر جاسم1701101951019101

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيمرتضى سعد شالكه محيسن1702221951027054

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالفهد نصير محمد عمران1703111951024008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد المهيمن خالد سامي حمودي1704101951014065

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيفرحان عبد علي احمد1705181951013018

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد513.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي وضاح صالل حسن1706131951015043

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد علي دواي حسن1707131951258040

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيموسى حيدر موسى دفار1708131951016022

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب حسن حمزه حسين1709111952109030

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرغد رعد عبد الرزاق فرحان1710111952070010

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين علي جبار حسن1711141951042006

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد510.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيحسن تحسين عبد زيد خضير1712251951150045

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد510.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيتبارك حسين ياسر كاظم1713221952427018

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد509.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيحسين محيسن مشكور محمد1714161951013025

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد509.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقينور فائق محمد عبود1715101952116045

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين قصي جبار خلف1716151951071078

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه ياسين طه ياس1717131952117027

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيعبد الرحمن نسيم راضي حسن1718131951016012

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد حسين لفته حنش1719141951017073

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينور ابراهيم محمد علي رضا1720121952087039

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيصفا حسين محمد حسن1721251952108022

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي حسين مهوس1722161951088012

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي ساجد خلف شجر1723151951001056

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيياسمين احمد عبد المنعم علي1724141952078028

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيداليا عبد الرزاق محمد سمرمد1725141952077016

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيفهد حامد عبد هللا عباس1726231951008052

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الدينتطبيقيشاكر مجيد فاضل علي1727181951070029

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف فارس حمود جرو1728111951058157

3590 من 48صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيحيدر سالم نصار خلف1729231951009018

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد503.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي مكي عبد وليد1730161951084188

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيرفل باسم حسين حمادي1731101952101005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي جبار غالي محمود1732101951202030

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيأصف رمضان مهلهل سدخان1733161951085003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمنتظر عبد الحسين سوادي لفتة1734281951009118

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحمزة عالوي محسن فطيسه1735111951023007

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتقى رياض عبد احمد1736111952073011

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد501.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمرتضى باسم مطر عبد هللا1737271951013124

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد501.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهيمن جواد فتاح جواد1738131951005068

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد501.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيمازن مسلم جاسم جعاز1739271951009040

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد500.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهبه هشام خليل عباس1740141952076051

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد500.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيمرتضى كاظم نعيم سريح1741101951042025

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد500.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عبد الرحمن خليل ابراهيم1742121951014014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد500.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهارون عبد هللا عبد الوهاب عبد هللا1743111951051013

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيحسين رياض سعود لواح1744261951205012

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيعباس فاضل يبير شخناب1745261951003026

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد497.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى ياسين قاسم علي1746161951002183

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد497.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيكرار محمد اسود ابراهيم1747231951050015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه باسل عباس علي1748161952184075

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا فراس مهدي محمد1749251951044070

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيسعد صاحب محان حسين1750221951363024

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيمريم علي جاسم حمود1751281952059048

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرسل قيس حميد فنر1752121952102013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيمقتدى فيصل غازي غانم1753161951309051

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيفاضل عباس محمد بندر1754231951031032

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيام البنين عبد االمير جاسب ضاحي1755161952165005

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ماجد عبد اللطيف حريز1756161951084139

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا اسماعيل عبودي احمد1757111951151024

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عالء حسين عباس1758141952133024

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرفل عمر ماجد حسين1759111952074018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب محمد عبد المجيد غفوري1760111952114018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد521.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيديار صالح بديوي فليح1761221952190021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيعال صالح فاضل صالح1762161952183017

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيبالل عامر نوري حسين1763121951025011

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسام احمد نور سوادي1764121951005008
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيايات وسام عبد الكاظم فليح1765121952105003

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب شعبان جبار حسن1766121952093009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين حسن محمد علي1767121951202011

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيدانيه فارس محمد غني سليمان1768101952116011

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحافظ رعد عبد العزيز رشيد1769161951007020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد513.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيحفصه عدنان صبري محمد1770181952251013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا عدنان هاشم عاجب1771131951003026

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد510.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقينبأ عباس صاحب عبد الحسن1772231952271097

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد510.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرنا احمد راشد عبد هللا1773111952105018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد510.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قارتطبيقيامين محمد غافل محل1774221851065004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد508.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور اياد محمود علي1775111952130013

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين جبار حسين صالح1776111951007009

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعثمان عزام مزهر مطلك1777101951014068

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيآيه ناظم داود سلمان1778101952131001

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيتقي صالح خليف حسين1779151951071038

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم جابر عبد االمير عبد 1780101952117031

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيفاطمه رزاق رضا مهدي1781271952060014

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم قانع جعفر محمد1782141952104015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد503.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقياحمد منير كويم عبد الرضا1783281951006015

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد503.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود رجب مغامس مبارك1784161951363206

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا لواء عدنان حمادي1785101951016028

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيكرار رضا جوده ناصر1786261951027061

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىتطبيقيآمنه محمد حسين عمران1787101952093001

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد501.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عماد خليل ابراهيم1788141952099016

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد500.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد عباس عبد النبي فالح1789161951301063

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق جواد كاظم شاطي1790141941022047

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيبشار محمد هادي محمد1791311941024031

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى عبد هللا حيدر محمد1792101942079005

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى وناس زوين بهو1793141942089041

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره خالد خضير جاسم1794251942062482

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.9ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى حسن مهدي هاشم1795241941041041

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.6اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيصالح محمد جميل مهدي1796211941272098

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيحمزه تركي محمد خلف1797311941065031

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر علي عمر علي1798181941151080

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء سالم شاكر كريم1799251942062346

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسنين عادل ابراهيم رمضان1800221941363021
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قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائييوسف احمد عبد جبر1801171941028285

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيريام عادل احمد سليمان1802211942098056

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيمريم سالم سلمان حمزه1803271942057178

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقاسم حازم محمد علي1804141941047113

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى عدنان حسين ناصر1805221941053142

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيصبا مجيد علي غانم1806221942143213

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيزهراء عوده جبر خلخال1807261942074043

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيالزاهد نبيل محمد مجيد1808281941006030

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائينور رعد عبد الهادي صالح1809101942119096

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيرقية غسان ابراهيم خليل1810211942126019

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه محمد عالء ناجي1811131942075005

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيزينب علي مهر حمد1812281942078046

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمصطفى محمد كاظم هادي1813211941005171

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيياسين طارق عبدهللا عبداللطيف1814211941005180

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائينريمان محمد مهدي شحاذه1815271942072056

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس حمودي مزعل جبار1816121942091036

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيرونق عالء جميل نعمه1817131942095007

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائينور عبد الحميد قادر عبد هللا1818201942117058

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيزهراء مسلم مسير شاهين1819291942076026

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيورود احمد سلمان مصلح1820101942098031

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفائزه مهند شهاب احمد1821101942115162

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيحنين وليد احمد زيدان1822171942273059

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيدره حكيم ذياب حميد1823181942242050

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيمريم عبد هللا عبد الحسين حمزه1824231942117133

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين عالء كاظم فرحان1825281941006051

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم ذو الفقار عبد الزهره كريم1826251942086081

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.5الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد دريد عبد العزيز الحامد1827101941028071

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.3ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيحسين حازم رسول حسين1828271941029013

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى مؤيد حامد عبد1829101942094045

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيقبس خالد حمادي داود1830191942383137

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي حسين خضير1831141942070061

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيجمانه قحطان عبد االمير جاسم1832101942078027

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم محمد علي عليوي ناصر1833101942078132

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيقمر حيدر علي حسين1834111942113067

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى ليث اسماعيل هادي1835141941007082

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ جاسم محمد كاطع1836141942091030
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قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد قاسم عبد هللا محمد1837141941013067

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمود حبيب عبد هللا1838191941110018

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيريام احمد انور علوان1839131942121055

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعلي خالد علي كرم1840191941114064

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرغد كاظم عبد هللا عباس1841131942071037

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي محمد صالح1842141941058005

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيكاظم ماهر مطشر شاكر1843131941016082

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزهراء باسم شاكر محمد1844221942103082

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعبد الرحمن محمد عبد هللا حسين1845201941259153

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيخير هللا هيثم خير هللا مجول1846311941065034

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيامير مازن عدنان حميد1847131941020025

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن علي جويد عبد الحسن1848131941010035

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينبأ ميسر يحيى محمد علي1849101942078146

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيدانيه محمد نظام الدين محمد1850141942094040

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عباس عويد عليوي1851141941021164

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه علي محمد عبدالقادر1852131942115003

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عالء الدين عبد الرزاق عباس1853141942105047

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى جميل عبد هللا رستم1854141942129051

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمصطفى علي حسين حظي1855231941047072

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيود نوري عبد جبار1856241942120309

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين بشار مكي كاظم1857141941010035

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفل علي نوري حسن1858111942102026

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائينبأ احمد خضير عباس1859181942015012

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى احمد جبار حسين1860121941032084

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صادق احمد عبادي عبد السادة1861121941030179

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيحذيفه بهاء الدين احمد نجم1862131941001033

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين طارق مهدي عبد1863101942117023

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن مصطفى حمدي دخيل1864141941016028

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة خالد فارس رزاق1865111942109111

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عادل محمد هادي جعفر1866141942129024

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمريم حيدر جاسم محمد1867231942132060

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيروان حيدر غالي عبد الكاظم1868231942132022

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيياسمين عباس علي ناجي1869141942094180

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.2اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه زياد طارق مهدي1870101942086007

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيأروى حسين كليبان علي1871131942091001

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعباس موفق جواد جاسم1872211941052048
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قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحميد هدير حميد محمود1873101941026105

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد سليمان عبد هللا مهبول1874191941009016

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر حسين سليم جواد1875141942125044

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا اسامه نوري اسماعيل1876101942102023

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه بدر عباس محمد1877111942217001

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد جديس ثامر عبد هللا1878101941026014

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيابو بكر نوري سامي عناد1879311941065001

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم فراس فوزي صالح1880111942065161

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب كريم حنون رباط1881141942133050

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى صفاء محمود اسماعيل1882111941045039

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريم صادق جواد نعمه1883141942104031

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب هيثم كامل حسني1884101942118039

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايه رزاق علي جواد1885231942080016

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمصطفى زياد خلف عبد1886281941008075

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا جاسم حسن محمد1887111951016056

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب عمار عبد هللا ناصر1888101952091016

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيعمر عبدالعزيز شعبان خالد1889211951005035

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيصادق فاضل عبد المجيد ياسين1890121951002037

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعيسى سواري حمزة طالك1891111951020052

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحكمت عبد علي كاظم ايوب1892161951019049

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمود عادل محمود محمد1893101951019116

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيطالب حيدر كاظم عبود1894161951134018

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر محمد عبد عجوب1895141951013034

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرنده سبع اسماعيل ابراهيم1896111952215027

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم باسم محمد عباس1897131952075019

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جهاد عبد الباري جابر1898161951128061

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطتطبيقيريام سرحان جميل راضي1899261952126017

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين ثائر عطيوي ياسين1900141951173005

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيعلي عبدالملك عبدالمنعم صفاءالدين1901211951004030

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحسنين نجم عبد داود1902271951015020

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركياالرصافة االولىتطبيقيمسرة غالب ضياء عبد الجبار1903131952223001

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء عصام عبد علو1904121952118027

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيجعفر محمد موسى جعفر1905281951151107

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد539.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيغيث مرتضى كامل عبد علي1906161951301055

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حميد مولى عبد الحسين1907161951364009

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمهدي منعم مناف مهدي1908221951373103
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قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيجعفر احمد عبد الحسن غليم1909111951058019

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0ثانوية المحسن للبنينديالىتطبيقيمحمد اركان إسماعيل حسين1910211951225011

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزين العابدين محمد جاسم محمد1911141951012016

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد617.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي محمد نديم عبد الرحيم1912101951026084

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيموسى هادي هاشم منصور1913221951028072

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيامنه قيس موح عمران1914101952118006

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عمار عادل عبد الرزاق1915111951209003

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء عبد الرزاق حسن علي1916101952102014

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيفاروق طاهر قدوري سلمان1917191951070031

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0ثانوية القوارير للبناتكربالءتطبيقياشجان جاسم محمد حسن1918271952081001

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقييوسف عدنان عيسى عمران1919201951002046

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى سلمان عبد الرزاق مزعل1920221951363052

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيرسول محمد جاسم علي1921221951314028

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيمالك عبد االمير خلف سلمان1922221952427067

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر مجيد صبر صيوان1923161951029025

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن عسكر محمد عباس1924251951052009

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيمصطفى سالم طعمه سلطان1925281951020048

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمنتظر عبد الحسين لفته زمزير1926281951151732

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيسيف الدين محمد عذاري لفته1927161951075033

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقياروى طالب ذياب احمد1928131952074001

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيساهر قصي عارف خلف1929161951301023

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيداليا مفيد عبد القادر عبد المجيد1930121952117009

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمؤمل صادق جعفر جاسم1931141951022057

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيعمر عبد السالم علي فاضل1932191951013031

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم صادق توفيق جاسم1933121952107045

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيهاشم هيثم حمد رشيد1934101951020170

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكتطبيقيهاشم وحيد حسن عثمان1935201951391030

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدينا مازن سليم رشيد1936141952111011

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينور الحسين غسان فخري قنبر1937121952105052

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيداليا مصعب هشام جاسم1938101952116010

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الحق اسماعيل حسن جابر1939111951045003

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيمنتظر علي عبد الرزاق احمد1940131951016019

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي جمال علي خان محمد1941131951010037

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبراء مهدي كاظم حسين1942141952076005

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحسين صالح عبدالمهدي جابر1943291951003053

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين علي جواد كاظم1944101951008015
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قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقياحمد خيري مرزوك حسان1945161951051002

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد532.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد محمد مهاوي علي1946281951151313

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء احمد شكر محمود1947111952110022

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيحنان عقبه نافع عبد الكريم1948101952095009

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيزهراء فاضل كاظم خدام1949221952150020

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى طالب حاتم محمود1950161951423011

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمريم عبد الجبار جبوري جمعه1951151952054031

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرحمه محسن عبد هللا خضير1952111952068015

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا ميثم محسن خريبط1953161942183064

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل علي رزاق صباح1954101942106015

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى حمزة حسين طه1955211941020072

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد674.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيميسره غسان عبد الساده حسن1956131942121152

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد674.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيهمام احمد محمود محمد علي1957171941022182

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء قاسم وحيد خلف1958141942091003

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيحيدر صادق محمود كعيد1959211941026014

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد جبار كاظم1960141942107067

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمينا زين العابدين جواد بلكوت1961241942121306

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيذر فارس صاحب حمود1962251941031260

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد جابر محسن مانع1963261941054054

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسين شنان خادم1964271941005146

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد خلدون حمزه جابر1965101941028010

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.6اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي طالب حمود جار هللا1966101941026202

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمد طه عبد االمير مرتضى1967161941001101

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيرقية طاهر مولود جمعة1968211942121052

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر يوسف علي سلمان1969251941044409

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينور وائل فاضل حسن1970101942115229

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عبد الوهاب عبد الكريم حسين1971101942115020

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى علي عبد الحسين حمزه1972131942071116

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا هاشم صادق حمودي1973141941042034

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيروز حسن عبد االمير عزيز1974121942109039

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.4اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريام علي جاسم عبود1975131942117110

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.1اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى يونس عزيز يونس1976171941011346

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيزيد مازن كاظم فرمان1977241941003104

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائياسامة مهند منذر عبد الغني1978101941014014

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد موفق محمد رشيد1979101941048034

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيهمام عادل عبد الغني حسين1980131941030130
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قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائياحمد ظافر مهدي صالح1981321941010009

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين كريم كاظم عبود1982251941031227

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيعلي محسن غالب عبد الزهرة1983161941358023

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف سعد احمد جاسم1984111941018063

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.9ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف جبران علي جبار1985131941037110

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحسن محمد سعدون محسن1986141941010024

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي مظفر خورشيد1987121941001022

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيايمن مازن جودي ابراهيم1988131941020027

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجيهان احسان فياض حنفيش1989111942071023

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيساره حيدر خضير عباس1990101942089025

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيصفاء حسين ناجي كاظم1991121941031100

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مؤيد عبد الواحد جاسم1992131941010178

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيسيف علي كاظم حميد1993231941027031

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حميد كامل محمد1994221941093029

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد اكرم جابر احمد1995101941020157

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عباس عبد الجليل والي1996121942107225

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد صالح الدين عبد الرزاق وهاب1997201941001232

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد صادق فؤاد عبد الحسن علي1998271941001277

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمود يونس يوسف1999111942114060

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد689.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسين علي حسن عباس2000261951001020

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد عماد خليل سليمان2001171951026178

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيعبد هللا سليمان صقر محمد2002201951208007

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيعلي قيس سالم جبر2003271951005024

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم سمير علوان حسون2004141951022002

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيفائز فارس جليل مجيد2005141951021061

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن محمد عباس علي2006121951030019

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد قيس علي خلف2007131951012011

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيزين العابدين احمد حسن جاسم2008231951164016

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسن جواد عبد الكاظم بريج2009271951001024

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيروان يحيى عبود سعيد2010161952183011

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن عبد الرضا مزعل جابر2011101951014034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد699.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقياحمد عماد طارق حامد2012171951402004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد696.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عادل جهاد محمد2013111951005058

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد692.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه محمد مطشر ناصر2014141952105023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين غسان هاشم حسين2015251951205042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعالء عباس عبد الزهره خليفه2016141951018057

3590 من 56صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينماء علي عبود جاسم2017141952078023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور فاخر عبد الغني محمد حسن2018141952149029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيأسامه عدنان عمران مكي2019241951027003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد676.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىتطبيقيانمار عبد االمير عيسى علوان2020131951037004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالفاروق رغيد شاكر عزيز2021111951018010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسين محسن حمود2022141951020047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد أحمد مزيد قاسم2023141951017068

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيطه محمد محمود خلف2024141951048029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد خالد حسين عبد2025141951030036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيزين العابدين علي خلف مخيف2026291951153140

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قارتطبيقيحمزة عبد األمير طاهر ياسر2027221951065007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى محمد عبد عبد الحسين2028111951203342

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد علي ضياء شاكر باقر2029121951001009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعدنان هنكل حمدان مجلي2030291951002061

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيكريم هاشم مشحوف مرير2031221951045033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيوسام جميل حميد هاشم2032251951044180

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقياحمد وسام سالم محمد2033281951002006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيالنا عقيل علوان سكران2034131952095017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيرؤى كاظم علي حسين2035151952047016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم عدي عدنان يحيى2036141951007001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيباسم مزاحم ثابت علي2037191951106010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىتطبيقيسجاد احمد حسين قاسم2038131951229003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيحسين عبد الغفار محمد داخل2039221951270009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم يحيى فاضل شوكت2040131951004001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيقاسم حسين رمزي فرهود2041141951015023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى ازهر فاضل موسى2042291951003173

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسن عدنان طالب ناصر2043161951005050

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى عبدالعالي سعود ظاهر2044291951003166

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيعبد هللا جبار هادي طراد2045231951224021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقياحمد رحيم خليف برد2046191951015003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد محمد رشيد حسن2047101951016008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيعابر عبد علي داود مشلح2048221951033046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيمسلم صاحب كريم عزيز2049221951033080

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيأسامة دانا ناظم محمد2050101951019010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر علوان بربوت حسين2051161951084032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمة عبد الرحمن عزيز جليل2052221952204023
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.9ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيأيهم فالح حسن محمد2053101951048001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد سامي ناهي ياسر2054221951076039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيجعفر عبد الحسين محمد زبون2055131951002006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيابراهيم خلف ابراهيم خلف2056201951025002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيجعفر كريم جبار حمد2057221951039008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد ناصر حسين محمد2058151951001007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى صباح كاظم ياسين2059251951200036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد ميثاق عايد فرحان2060241951001001

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين نبيل حسين طه2061101941026099

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله عصام عبد الصاحب حميد2062141942072159

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس صباح نوري علي2063141942129034

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سالم عبد الغفور داود2064141942094070

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق احمد مانع سيد2065111942112003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمة عالء عبد االمير حسين2066141942150003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي وليد عبد الرحمن محمد2067161941060100

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائينبأ احمد صالح حسن2068231942117142

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ سعد عباس حسين2069131942073085

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.1الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحيدر عقيل طاهر محمد2070101941028035

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرؤى وليد طالب خضر2071101942119025

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره اسامه فاضل عبد اللطيف2072141942129030

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبارك قتيبه محمد خلف2073101942078021

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.4ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى حيدر رحيم حيدر2074141942105033

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيآيات داخل حسن اليذ2075231942104010

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائينور الهدى فاضل عبد الرسول علي2076271942061054

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب احمد فرحان علي2077141942125022

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ليث جواد مصلح2078101941026257

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة رشاد محمد رضا2079111942103066

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائينور عبد السالم شاكر توفيق2080101942119097

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء احمد حسام احمد2081141942094032

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه هادي عبود محمد2082141942117024

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبدهللا فائز تركي يوسف2083111941016074

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيماهر صالح حسن عبد هللا2084191941009241

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه علي كريم فارس2085111942091003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينوال محمد فوزي عالوي2086131942100120

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوسناء خليل ابراهيم عبطان2087111942102068

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عادل خضير جاسم2088111941039012
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قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عالء عبد مسلم دايخ2089141942086104

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.9ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد علي عبد الحسين علك2090161941075100

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.5ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمروه نزار عبد عاصم2091111942113075

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين علي زهير سلمان2092131941016029

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.2ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائياحمد خليل ابراهيم سلمان2093151941012003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيغدير محسن رسول ياسين2094271942089081

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيرسول حاتم عيسى علي2095101941022041

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعقيل سعد صبيح فرج2096101941046006

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه محمود جبر ضمد2097141942074066

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيورود عادل حسين عطيه2098211942137153

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيقطر الندى فراس حميد عوده2099101942137056

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيريم احمد عبد الرحمن عبد الجبار2100101942101060

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيايمن محسن علي مصطفى2101131941016019

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك مقدام عبد الكريم عبد اللطيف2102101942115029

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمالك سامح محمد تقي حسين2103131942121144

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.2ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيفاروق عقيل فاروق حامد2104131941018097

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهشام عمار هادي طعمة2105141941007087

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار احمد محمد هادي2106121942118098

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله عصام محمد ابراهيم2107111942103099

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب اسعد هادي عبد2108141942086116

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيسارة عادل شعالن جواد2109211942145085

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك زياد سعدي احمد2110101942090030

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائياديان عبد هللا ثابت احمد2111101942123005

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيمريم حاتم فرهود سلمان2112271942091133

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد محمد رفعت عبد الوهاب2113131942076024

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي جهاد رمضان2114141941022027

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.2ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيالحسنين قاسم محمد شويل2115221941080007

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيسلوان عدنان صبري عزيز2116101951046003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي محسن علي وحيد2117111951003040

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد620.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى هيثم هادي محمد2118101951016052

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا الرصافة االولىتطبيقيعبد هللا كريم نوري نصيف2119131951224007

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عدي حاتم احمد2120101951020021

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد617.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد اياد احمد جمعه2121141951018005

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد613.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى ابراهيم نياز حسن2122141951022075

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0اعدادية النعيمية للبنيناالنبارتطبيقيصهيب صفاء انور عيفان2123191951105003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد باقر غازي نجم لملوم2124141951017071
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قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0الخارجيونالرصافة االولىتطبيقيسالم سعدي هادي صالح2125131951400018

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمجتبى كاظم جويد عبد الحسن2126141951019067

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين احمد مجيد جاسم2127141951047018

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.5ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىتطبيقياحمد حازم ياسين محمد2128131951037002

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي جواد عريبي سيد2129141951029023

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد690.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيكوثر اسامه هاشم موسى2130221942150052

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا باسل خالد عبد الكاظم2131101942115204

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه هاشم حسن سي علي2132101942086067

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه بهاء زكي محمد 2133101942118080

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد محمود عبد هللا خلف2134101942101085

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا لؤي كمال حميد2135141942091023

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى عثمان محمد ثابت حامد2136101941048046

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيآيه محمود سكران ابراهيم2137101942100008

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين نزار رسول عواد2138131942091040

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه عالء كامل محمود2139101942101035

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيموج احمد امين حسين2140101942086083

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي جاسم عبد هللا2141111942110051

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه فاضل حسن خليل2142141942122005

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه حسن عبد االمير حسن2143121942107029

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروان مروان ضاري عبد الخالق2144141942112018

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدير علي مطر حمود2145111942079081

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي رعد فيصل عباس2146101941061018

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيبراء رعد خضير اسماعيل2147131942121022

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائياحمد حيدر حكمت صالح2148121941001003

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمنار سعيد رشيد محمد2149101942100106

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد هشيار حسن احمد2150141941007007

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبارك مهند قاسم عبد الحسن2151101942078023

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيقمر وسام حبيب محمد2152101942115176

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيأحمد حيدر عودة صباح2153111941210001

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد صالح حمودي2154181941151092

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأبرار مازن سالم محمد2155121942106001

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيصفا علي عبد الحسين احمد2156291942052172

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيفاطمة خالد محمد عطية2157231942117122

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائينور داخل حسن اليذ2158231942104064

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء بارق بادي محي2159271942060142

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيزينة عبد الصمد بردان عبد الجبار2160191942141009
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قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزه هاشم صالح جواد2161131941010049

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينور كمال سلمان هادي2162101942095086

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيزينب رشيد محمود مهدي2163211942131018

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهبه علي عايش حبيب2164131942100132

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور نجم عبد شهوبي2165111942103094

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه مؤيد جبار علي2166131942118011

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عبد الزهرة ارحيم زغير2167111942071079

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند علي حميد طاهر2168111942110044

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره محمد عبد الحسين جبار2169141942104039

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ قاسم محمد ناصر2170141942127041

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء كريم محمد سلطان2171111942062004

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم نزار عبد الغفار رسن2172111942062084

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمحمد ماجد محمد جاسم2173211941054099

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيضحى مهند مقداد ناجي2174241942081066

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيحسين ماجد جمعة عبد الحسن2175281941002015

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائينور نبراس عادل مراد2176271942077058

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيخديجة عبد الكريم جبر كطيش2177141942129010

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانيه مثنى ياسين عبد الوهاب2178101942078033

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعدنان معتز سامي حمود2179131941016061

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرانيا مظفر حسني علي2180121942109030

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه حسين هادي محمد2181141942094105

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيشمس سالم جليل عاجل2182221942112055

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي الدين حيدر كاظم حبيب2183141941058013

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حيدر علي صادق2184111942076066

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر اسماعيل نعمة كدران2185141941182014

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد697.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد عادل محمد رمضان2186121951001002

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحنين سومر هادي جواد2187141952111008

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى كامل حسين مراد خان2188131951019011

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةتطبيقيعباس رحيم وحيد مرهج2189241951158007

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحنين عمر طارق جاسم2190111952088002

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمحمد عباس جواد حمدي2191211951002046

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايه عقيل فريق جاسم2192141952078005

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمار عبداالمير محمد خلف2193111951016080

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد طالل طالب محمد2194131951034004

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عباس مصطفى خليل2195111951005039

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0ثانوية بابل المختلطةذي قارتطبيقيمرتضى مجيد ياسر حسين2196221951259017
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قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم قيس فاضل حسن2197101952086014

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسين حاتم كاظم فهد2198261951001017

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية الفتح المبين االهلية للبنينواسطتطبيقيمقتدى جبار فرهود فدعوس2199261951057010

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي رضا باسم محمد موسى2200251951044083

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد613.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر حسن عطيه الفي2201131951017013

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عبد الستار محمد امين مصطفى2202101951013085

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد علي اياد حميد عبد الكريم2203111951021090

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي حازم محمد عبد هللا2204281951151426

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقياحمد سرور انور احمد2205201951011004

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيحسنين خالد ياسين جاسم2206231951020018

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقياسراء فرهاد فاتح اسماعيل2207101952094003

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم حسين محمد كاظم2208121952095015

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعال حميد مجيد كشيش2209111952127026

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيسنان رائد فوزي جمعة2210101951026054

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيسجى محمد عبد الكريم عبد الجبار2211101952114016

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعبد هللا ضياء كاظم احمد2212151951020029

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيضحى عمر فاروق خورشيد2213131952091026

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد حسين خميس محمد باقر2214121951030091

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا جاسم محمد عبد الحميد2215191951085012

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيعز الدين عالء شاكر ضهد2216161951311029

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيجوادين كاظم نعمة عجيل2217161951046016

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمالك غانم مظلوم سلمان2218111952067041

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد حميد سهيل خلف2219101951016043

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيآية جبار اوحيد حمود2220111952064001

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه محمد جبر رجه2221141952145038

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيدانيه محمد منير حسين2222101952119010

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي فتاح ياسين صادق2223111951049076

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمعصومه سالم راضي حبيب2224121952098044

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمنتظر ماهر علوان باقر2225111951009085

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب نزار اياد محمد رضا2226121952107029

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيكرار حيدر عبد عون سهيل2227251951052030

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيابراهيم ناظم رضا محمد2228201951390001

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيطه سمير شوكت عبد الجبار2229141951023051

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد احسان عبد الخالق حمود2230121951030088

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى حسام حسين رشيد2231131951029050

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى سعد ناجي عبود2232101951045013
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قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيضحى كامل عكلة مونس2233121952118032

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيهديل حيدر مرزه كاظم2234131952072021

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقياحمد عبد الصمد فهمي محمد2235191951356003

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيجعفر صادق علي كاظم2236111951013018

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور الهدى حسين علي عبد الكريم2237111952065059

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي مضر عيسى كاظم2238251951045011

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر احمد عبد الستار احمد2239161951084076

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارتطبيقيهبه ماجد عواد نجم2240191952191032

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيكوثر ماجد زامل مهنه2241231952119056

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقيانس عبد هللا مكرون محمد2242191951040011

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد عادل كاظم جواد2243271951001124

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين سعيد صكر جياد2244161951002084

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيروى عالء محسن حسين2245131952117018

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيامير ثامر علي محسن2246141951043002

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمنار محمد عباس نعمه2247141952102032

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر يوسف عبد الشهيد عبد هللا2248251951007227

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسنين علي عبد الجبار عبد الهادي2249121951025019

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد مهند مهدي صاحب2250141951021006

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغدير سعيد فرحان دليم2251111952103025

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى قصي عيال احمد2252111951013068

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد539.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين معتز الياس خضر2253101951019129

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل ايهاب عبد الرزاق عليوي2254111952101008

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد ظاهر علوان محمد2255131951002040

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى جمال هادي محمود2256101942077045

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل جعفر علي حمدان2257151941012052

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيآمنه سعد سالم فنجان2258141942094002

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا محمد احمد علي2259101942115209

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدر هاشم كاظم جواد2260111942065046

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.9ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه عبد العباس حاتم ارزيج2261121942109037

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيزينب علي محمد حسين عبد هللا2262231942136017

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0ثانوية النور االهلية للبناتاالنباراحيائيقابلة مظفر قدوري مجحم2263191942382008

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عماد عباس محمد2264131941020151

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرزان باسم فاضل لطيف2265101942119029

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب رشيد حميد مجيد2266111942101030

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيشالل عبد العظيم شالل عجمي2267321941010039

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيلبنى محمد حسن ناجي2268151942057039
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قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا مرضي محمد خلف2269311941065056

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر رحمان طارق صادق2270111942071109

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأطياب منطور زوره كاظم2271151942050002

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيشدن عالء صاحب جعفر2272271942056235

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيدعاء عباس ياور حمد2273201942181008

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائينبأ نهاد صابر محمد2274131942226016

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيختام ستار جبير علوان2275141942149017

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس ايدين نور الدين علي 2276101942115136

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء كريم كاظم رحيمه2277151942052029

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صالح حمزه عبد2278121941030183

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأنفال يحيى عيال جياد2279111942146002

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائينور العيون عبد الرحمن صالح محمد2280191942173064

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمد لفتة طاهر2281101942131012

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين عبد الرضا حسين2282141941019076

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره طه ناصر حويض2283131942108031

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره نجاح سعيد محمود2284131942121091

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح ثامر حسين فاخر2285101942086069

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيروان حسان ناجي محمود2286101942091047

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ابراهيم علي حردان2287101941205084

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيأمنيه حاتم محمد خليل2288131942071002

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمود علي جاسم2289131942104028

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيموج فاضل محي محمد2290121942109089

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى قتيبه حميد رشيد2291141942104043

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي زيد عبد المهدي عبد الغفار2292131942130022

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرويدة خضير ابراهيم عودة2293111942221013

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه حسنين عبد العباس كاظم2294261942132125

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيهالة عبد الرزاق ستار توكل2295201942180118

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسن رحيم عبد الحسين رحيم2296281941006039

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينة عامر عبد علي حسين2297141942132039

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء جوده عيفان حمزه2298141942066012

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمهجه مصطفى صاحب عبد الستار2299101942078139

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن فاضل صبيح حسون2300101941048017

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.4ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمينة عدي حسن جعفر2301131942108069

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء علي حميد خليل2302231942158020

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم اياد هاشم محمد2303111942070122

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدره رفعت طالب هاشم2304141942134051
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قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق عماد نعمه كاظم2305111942215171

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمرام محمد امين اسماعيل محمد امين2306131942100097

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب رياض نجم عبود2307101942090062

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيبتول لؤي محسن حسن2308131942121021

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعمر سمير عبد االمير حمودي2309131941016078

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيمالك جتين محمد اسماعيل2310201942117050

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائياسراء فالح حسن كاظم2311141942085001

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور الهدى نصير جاسم علوان2312151952042028

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر ميسر ابراهيم أسماعيل2313141951005045

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه حسن عبد الرزاق جاسم2314131952091029

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد613.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيمكي سوادي صكب كشاش2315241951013083

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد610.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك سعيد حسين فياض2316111952078002

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد601.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد جاسم حمود ثجيل2317281951151015

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسراء عبد محمود محيسن2318111952104001

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين سعدون محسن نجم2319111951018018

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعلي هالل حميد جبر2320201951259194

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه مسلم سماوي حسين2321111952114004

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيريم ثائر عبد الكريم بديوي2322141952224012

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيقاسم هاشم شكاح شراد2323231951051049

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيهبه باسم زبار كسوب2324101952095020

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0ثانوية الظافرون المختلطةذي قارتطبيقياحمد ستار جبار خضير2325221951265003

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد حمدي رشيد2326191941122016

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر مازن صبري محسن2327221942421072

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيكرار ثائر عبد المالك خلف2328221941065034

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيسيف زهير عبد االمير خماس2329131941016047

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عالء ابراهيم مهدي2330131941006048

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزهراء رعد الهوب عبود2331171942289073

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عماد جاسم محمد2332111942103091

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه عالء حسين حسن2333101942078111

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حيدر حسن احمد2334121942088015

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل عصام محمد ابراهيم2335111942103101

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره عبد الرضا محمد عبد الرضا2336121942105116

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعاصم فاضل لطيف احمد2337101941006020

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيطه قصي عبد القادر محمد2338101941002027

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم علي عذاب عويف2339151942044169

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريام محمد نامق مولود2340121942088006
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قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيبنين شافي علوان هادي2341261942120038

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد غانم اسعد حسين2342121941043031

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه محمد ابراهيم فتحي2343101942094013

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل فيصل ماضي عساف2344131942071036

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعباس عماد شفيق مخيلف2345101941013072

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريم عبد الكريم صبري جمعه2346131942117114

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند ضياء حسين حسون2347111942100011

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي عماد حسن خليل2348131941037070

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء زكي جاسم محمد2349111942105059

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى علي حسين عليوي2350101941043094

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيكميله سعد شلش صايل2351121942020096

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمريم رعد عبد هللا كولاير2352141942094138

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرقيه امجد شوقي محمد2353131942121051

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيشهد هيثم رؤوف احمد2354121942109066

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيهاجر محمد علي ابراهيم2355211942143129

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر حسن طعمه حمدان2356151941012021

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائينوران خالد عبد عصواد2357121942089104

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلينه مضر باسم اديب2358111942102054

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية هللا احمد كاظم شرهان2359111942105015

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمها هاشم محمد حمد2360101942078137

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفاه عامر عصام عبد الحميد2361141942105019

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايالف فراس قاسم فخري2362141942111033

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنات قاسم شياع مرزه2363111942075012

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيعلياء حبيب ظاهر حبيب2364131942117191

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيحياة حسين فرج عبيد2365191942168008

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.4ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأمنيه امجد حمودي سعيد2366141942129002

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيلونا مخلد مهدي صالح2367131942108056

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيجيالن عباس قلندر احمد2368271942083021

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.3الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا سرمد عبد الرزاق رشيد2369101941002043

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمود كامل لطفي كامل2370131941016107

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير بهاء قاسم جاسم2371111942091049

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيهند خالد سلمان احمد2372211942177059

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالنه جميل فريح نزال2373141942111200

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى فارس عبد المجيد سعيد2374101941019164

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف اركان صبري عباس2375111942067021

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرونق مبدر حمود حمزه2376141942067041
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قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآمنه ماجد نجف هاشم2377121942105016

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عدنان حسين علوان2378141941020004

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين كريم مراد بابي2379151941011042

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره سهير قاسم جابر2380131942100067

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعال احمد قاسم احمد2381111942073071

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيرغداء صباح جاعد مزهر2382101952110024

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي رمزي هادي عويد2383111951006104

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرسل عبد الحسين عبود حسون2384141952125012

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيزين احمد حسن محمد2385101951026048

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعمر عثمان محمود طه2386121951022025

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء سالم جلوب محيسن2387141952110017

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن حسين علي حسين2388141951178007

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى عزيز حسن هادي2389141952068037

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقياحمد ابراهيم خليل ابراهيم2390201951088002

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى صادق جاعد برهان2391121951007078

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم عامر حسين شيحان2392111951042001

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيدانيا محمود صالح ابراهيم2393101952102008

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيسجاد طالب عمران حسن2394161951006049

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره قاسم محمد ادريس2395141952068018

كلية العلوم/جامعة بغداد671.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمنار غسان محمد علي عبد الوهاب2396141942094150

كلية العلوم/جامعة بغداد671.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائينبأ حسن فالح مهدي2397121942109094

كلية العلوم/جامعة بغداد669.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد الحسن رياض حسين حسن2398131941016092

كلية العلوم/جامعة بغداد669.3اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيآيات علي طابور ثجيل2399131942070002

كلية العلوم/جامعة بغداد669.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيطيبه شاكر محمود خميس2400191942196070

كلية العلوم/جامعة بغداد668.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجيهان عالء حسين محسن2401141942067026

كلية العلوم/جامعة بغداد667.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيجنات فالح الدين جاسم حمادي2402101942078028

كلية العلوم/جامعة بغداد667.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمالك سعدون نابت جاسم2403151942042094

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه معتمد عبد العزيز طاهر2404141942086190

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرواء سعدي احمد علوان2405121942087025

كلية العلوم/جامعة بغداد665.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا انمار حقي سلمان2406131941020075

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات ايهاب طالب جهاد2407111942135004

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميس نبيل خلخال حسين2408111942110116

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عدنان راضي حمود2409141942140113

كلية العلوم/جامعة بغداد663.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه محمد حميد عبد هللا2410101942119035

كلية العلوم/جامعة بغداد663.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكميله معاد داود محمد2411141942086196

كلية العلوم/جامعة بغداد663.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرؤى منير نجم عبد الكريم2412151942054068
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كلية العلوم/جامعة بغداد662.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمريم ماجد حميد احمد2413121942109083

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرضا رائد اكرم عبد االمير2414141941021055

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزه ابراهيم شنشول برغش2415131941018045

كلية العلوم/جامعة بغداد660.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمآب  جنيد مهدي صالح2416101942140025

كلية العلوم/جامعة بغداد660.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيخديجه محمود ياسين سعود2417141942067032

كلية العلوم/جامعة بغداد660.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم فوزي محمد علي2418111942073091

كلية العلوم/جامعة بغداد659.5ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد ستار احمد اسودي2419131941016100

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء قيس عزيز عبد االمير2420111942109030

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم العذراء عبد العباس حسن جاسم2421141942070107

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول فاضل فرج جار هللا2422131942131020

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد قاسم محسن زرزور2423101941013143

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينة سعيد ابراهيم فهد2424121942080029

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه ايوب يوسف مهدي2425141942099087

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمنار توفيق خزعل سالم2426141942094148

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عقيل موسى عبد2427131942111016

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقية عدنان علي مهدي2428121942110040

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول يونس رمزي محسن2429101942123014

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبراس ضياء سالم محمد2430141942070122

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسكينه علي درويش رستم2431151942056053

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآديان عدنان حسين سلمان2432141942140001

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة رعد مجيد برهم2433121942129013

كلية العلوم/جامعة بغداد656.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى حيدر نوري عبد المهدي2434121942109097

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيهاله محمد عبد الغفور شاكر2435101942117120

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ابكيش شمران رشك2436141942111104

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيايه حميد سلمان محمد2437121942084006

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان مثنى جاسم محمد2438101942118015

كلية العلوم/جامعة بغداد655.8ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميمونه حازم محمد خريسان2439111942067131

كلية العلوم/جامعة بغداد655.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيآيرين شهاب احمد حسين2440141942094003

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيوقب عباس عبد علي محيسن2441231942088471

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد عالء عبد الوهاب عبد الرزاق2442121942089067

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائياية عبد الكريم عبد الصاحب حسين2443101942116011

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمصطفى احمد رشيد حميد2444211941013119

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند حيدر جعفر مهدي2445111942062033

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيتيماء ياسر نزار محمد2446191942383038

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة رافع عبد الهادي صالح2447111942102037

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد رعد محمد عبد2448111942067080
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كلية العلوم/جامعة بغداد653.6ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيكرار علي عبد الخالق علي2449111941010037

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عمر خليل غفوري2450101941019085

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه فائز فؤاد عبد الوهاب2451101942101106

كلية العلوم/جامعة بغداد652.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب رياض محسن شرقي2452131942121073

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد ميثم تركي عطيه2453271941005018

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبراس حسن عمران موسى2454111942077068

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيسالمه سمير غازي علوان2455131942080024

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح عالء عبود محمود2456101942102062

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحال اسعد كامل سلمان2457141942108031

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب اياد يوسف ناجي2458111942105070

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عامر جعفر محي2459141942111050

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيالبتول حيدر علي رسول2460131942117018

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيزهراء رافد علي جاسم2461181942236065

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيدنيا عبد الحميد عبد صالح2462101942093006

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسوسن حسين علي عبود2463141942067057

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى محمد ستار عبد2464141942140088

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل زياد حسن حسين2465111942217082

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار عبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز2466101942090118

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيغيث عادل محمد احمد2467141941021124

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميمونه علي حميد مجيد2468111942067132

كلية العلوم/جامعة بغداد648.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمينا عالء عدنان شاكر2469141942094155

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيامل عباس فاضل حمود2470101942120016

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه فالح محمد حسن عبد العزيز2471101942123025

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره محمد بدري عبد السالم2472101942137039

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا كاظم عبيد علي2473111942060021

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيمريم مهدي محمد مهدي2474211942143105

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم سعدون جبار علي2475111942114103

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى رعد ناجي حسين2476141942136037

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشكران محمود حسين رميض2477111942217038

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره خيزران كامل جاسم2478141942122009

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينه عمر نوري مخلف2479121942096025

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي جواد كاظم جاسم2480131941034022

كلية العلوم/جامعة بغداد647.8ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعلي احمد رمزي جبار2481111941010028

كلية العلوم/جامعة بغداد647.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيطيبه سعد جمعه عبد السالم2482101942100070

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا نوري صبحي حسن2483111942080105

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حيدر مخلف سلمان2484131942117120
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كلية العلوم/جامعة بغداد647.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيصالح الدين ليث محي محمود2485101941048015

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه ممدوح حسين صباح2486101942079024

كلية العلوم/جامعة بغداد646.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين غيث داود رشيد2487141941007019

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه جودت كاظم زامل2488141942107060

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ محمد ناصر مهدي2489111942133065

كلية العلوم/جامعة بغداد645.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيصفا محمد بدر عبد الفتاح نافع2490101942100069

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف حمزه خضر حمادي2491101941017098

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه منتظر عطيه زبون2492121942094188

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عباس حمزه حبيب2493141942141009

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينباء جاسم عبد هللا فليح2494141942112080

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهديل عيسى شاه مراد سليمان2495151942054308

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى رشيد غانم فرحان2496141942085021

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار عباس حسن فارس2497141942140136

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسبأ سعد محمد علي2498141942117032

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيات داود سلمان عكله2499121942105018

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه قاسم عبد الهادي تقي2500131942084015

كلية العلوم/جامعة بغداد644.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيسجاد عبد الجبار نحو حسين2501131941016046

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه رياض جاسم وهيب2502141942072128

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيساره عبد الرحمن عبد هللا ابراهيم2503101942093011

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم رائد عزاوي علي2504101942099023

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين علي محمد علي2505121942087008

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيتيا محمد ستار حسين2506101942112005

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس نشوان طارق مدحت2507101942115142

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حيدر محمد جعفر محمد صادق2508121942094112

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسين الزم مزبان2509141942134071

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيسما سعد عبد االمير ابراهيم2510131942086054

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حميد عبد الكاظم عبد الحسن2511111942084107

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد العزيز فؤاد راكان رحيم2512111941018083

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجميلة وليد داود دوست2513111942218075

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد مازن عوده فليح2514141941018016

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مصطفى حكمت عبد الستار2515141942140135

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين عالء ابراهيم عباس2516141942072031

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى اسماعيل شالكه طالب2517141942105061

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حسام كريم كاظم2518111942070112

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائييوسف محمود عدنان محمد سعيد2519101941002101

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيغروب محمد عدنان هاشم2520101942100077
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كلية العلوم/جامعة بغداد643.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد المهيمن خميس محمد شهاب2521101941028053

كلية العلوم/جامعة بغداد643.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرولى مهند طه محمد2522101942100050

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم علي عبد الكريم شبو2523101942090111

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائياحالم حميد رشيد كعيد2524101942129001

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره زيد خلف سلمان2525121942087038

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء احمد عوده سعد2526141942133034

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم انور حسن عبود2527131942095023

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائياسيل عماد احيال نعمه2528131942107005

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبداالمير داود خداداد2529131942100055

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور شهاب جبار ناصر2530151942054293

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرباب حسين حسن جبر2531151942055039

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسميه خضر عباس مطلك2532111942077039

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه صباح حسن محمود2533131942127017

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيتمارا محمد عبد الحسين محمد علي2534101942105012

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى خليل اسماعيل ابراهيم2535121942103021

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيسما سيف احمد عامر2536101942101078

كلية العلوم/جامعة بغداد642.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه جواد كاظم عكله2537151942057033

كلية العلوم/جامعة بغداد642.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم عباس فاضل مهدي2538131942121136

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمار زيد خلف خليل2539121941031146

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم طالب راضي علي2540131942117232

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن غسان اسماعيل ياس2541111941004046

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار طالل محمد علي حسن2542121942110100

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عباس كامل منديل2543101942116054

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ اشرف صبيح عليوي2544121942089094

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهيام مصطفى محمود صالح2545121942080060

كلية العلوم/جامعة بغداد641.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيسمية رافد خجوري شناوه2546141942094091

كلية العلوم/جامعة بغداد641.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيضحى يعرب رشيد صالح2547101942078091

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0ثانوية بغداد النموذجية االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين محمد حسين حمد2548131941050001

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول جاسم علوان قاسم2549151942080021

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيهبه باسم كاظم حسن2550141942085022

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين عماد خضير عباس2551111942102017

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا ماجد عبد العزيز عبد الرضا2552141941016072

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة عدنان سبع خميس2553111942064046

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فالح عالوي ياسين2554141942225061

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب كمال عبد الواحد عبد الرضا2555141942142019

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائييسر حميد سرحان اسماعيل2556101942137083
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كلية العلوم/جامعة بغداد641.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر وليد جميل ثاري2557101941055047

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء شهاب احمد اوختي2558131942119005

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمثنى احمد جاسم عواد2559101941020154

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى بشير كمال خليل2560101942223034

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه مجيد عبد الكاظم هويدي2561121942107207

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرفل فالح عرموط هويش2562121942094099

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره ثامر ويس عبد الجبار2563101942086047

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه سعد كامل عالوي2564131942098166

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه خضير جبار سهيل2565141942070011

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عالء عبد اللطيف كاظم2566141942100129

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشة علي هاني محمود2567111942067098

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير سلمان عبد هللا كاظم2568141942110138

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدينا عبد الرسول فالح عبد الحسن2569141942111077

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مروان عطا مجيد2570111941018128

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى علي ناصر جاسم2571131942072033

كلية العلوم/جامعة بغداد639.6االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيامير اكرم حسين ياور2572131941010020

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف محمد ولد ميلود2573101941018045

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمصطفى عامر سلطان محمد2574191941011172

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيجمانه كاظم جابر عبود2575241942117033

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم اياد عبد القادر احمد2576101942090106

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه حسام عبد القادر ياسين2577101942102032

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي اياد راشد عبد هللا2578141941020039

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين أنور علي مير محمد2579101941019050

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيأميمه احمد ماجد سطاي2580101942098001

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكنار طالب حسين علي2581151942054216

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيهدير ناصر حسين عبد علي2582131942129032

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء ستار جبار عكله2583131942281045

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء محمود قاسم سلمان2584141942108009

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم طيف نصر هللا خميس2585101942101121

كلية العلوم/جامعة بغداد638.9اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار مهدي محمد عبد القادر2586131942070216

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه محمد صادق محمد2587141942134135

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائينورا محمد نعمه مطلك2588121942090065

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيعذراء شاكر نوري اسماعيل2589101942223046

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عبد الكريم مصطفى خلف2590101942097055

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه حيدر حسين احمد2591101942105034

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيثريا لورنس يحيى صالح2592101942079007
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كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه نافع ناظم مهدي2593101942091086

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا عالء جبار ناصر2594101942094029

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء فاضل قاسم حسن2595121942231051

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل عدي عمران عبد هللا2596111942075091

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات هادي كاظم مراد2597111942127005

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين حيدر محمد علي حسين2598111942066016

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل حيدر محسن فرج2599111942110142

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياشرقت رزاق مهدي حسين2600141942100011

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء غازي شراد كعيد2601111942065083

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد سعدون بدن2602141942102047

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى سلمان مصطفى محمد علي2603101941019159

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد محمد حسين حمد2604121942106073

كلية العلوم/جامعة بغداد637.9ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر نجم عبد هللا كاظم2605111942113069

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد الكريم ناصر محمود2606101941019143

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعمار فزاع محمد فرحان2607191941067048

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول شمخي كميل علي2608151942046024

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيه مثنى خليل اسماعيل2609101942091038

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفائزه عادل راضي ناهي2610121942089076

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوديان حكمت كاظم عباس2611141942079126

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيموده حسين محمد جواد كاظم2612121942109090

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سالم خلف فرج2613151942048057

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره حسين علي عباس2614111942077033

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم رمزي علوان عباس2615111942073085

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغصون عمار مكي حبيب2616141942099054

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى نجم عبد علوان2617101941017088

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيظالل علي ساكن عبد اللطيف2618101942090085

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك رسول محمد احمد2619101942089011

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه حسن محمد نايف2620101942113042

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب مازن عدنان عبد الغني2621101942223030

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمصطفى محمود ابراهيم احمد2622211941009202

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيرحمه احمد كريم عبد محمود2623131942099017

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس ابراهيم مهنا عطيه2624151942047154

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائينمر باقر جاسم حسن2625261941001203

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب مؤيد جاسم محمد2626131942100062

كلية العلوم/جامعة بغداد635.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيهالة اياد محمد صفي عبد علي2627121942109101

كلية العلوم/جامعة بغداد635.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيساره محمد مهدي فارس2628141942094086
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كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيضياء الدين عبد المحسن رحيم غازي2629101941020074

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد صادق صاحب محمد2630221941084028

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا عبد الجبار خلف حماد2631101942090122

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه خطاب علي اسماعيل2632101942118009

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيامير سامي مزبان محمد2633131941012025

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا احمد شامل مصطفى2634101942117066

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيلينا عبدالكريم هادي علي2635131942117218

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء رعد لطيف شلش2636101942114023

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه موسى جبار ناصر2637141942100108

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيياسر محمد قاسم عبد زاير2638131941014050

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء بشار اسعد حسن2639131942070088

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد حسن عبد2640121942112179

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه علي حسين خضير2641111942106057

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه عبد جوير منذور2642131942119001

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنان جميل سالم حويل2643111942108027

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه علي مكي حسين2644111942109157

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمرام حسين علي حسين2645111942110102

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا اسعد عبد الجليل حميد2646111941041013

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأم البنين خالد عاشور هاشم2647141942102001

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عمار فائق زيدان2648141942099069

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيروان حسين علي عباس2649191942226043

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي احمد عبطان نجم2650101941015025

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا موسى عبد حسن2651101941012004

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير عبد الكريم حميد عبود2652121942092057

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب قحطان نعيم جياد2653151942047092

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه هللا غانم عبد علي مجيد2654111942103100

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيساره يوسف هايت احمد2655131942132020

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد محمد عبود2656141942145118

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريتا صباح هادي تركي2657141942112022

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى احمد عبد الرضا حافظ2658111941049168

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله سعد خضير علي2659111942080152

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر حسين كاظم يوسف2660111942105126

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيورود محمد جمعه نعيم2661141942194189

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى حازم كريم منهي2662131942076007

كلية العلوم/جامعة بغداد633.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيتقى وائل عبد االمير هاشم2663121942109027

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه صفاء حسين محمد2664111942104050
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كلية العلوم/جامعة بغداد633.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيطه دريد كاظم عبد الحسين2665131941010070

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء قاسم سلمان سحاب2666121942094089

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب اسماعيل ابراهيم علوان2667101942129012

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر احمد جاسم حمادي2668101942101150

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار وسام جميل محمد2669131942117245

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيلينا عادل خالد عيد2670101942077068

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عمار عالء ابراهيم2671101942136002

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيايالف بشير جهاد محمد صالح2672131942101008

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب صالح مزهر خنجر2673111942074036

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا سعد علي مشكور2674141942104060

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل محمد فاضل ابراهيم2675111942127014

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي الرصافة االولىاحيائيريم وفي عبد الحسين مهدي2676131942205009

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيهدى عبد الحميد عبد المجيد محمد سعيد2677191942199072

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمصطفى جبار عباس حسين2678191941011168

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب داود سلمان عبد2679101942086043

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافراح كاظم جاسم عبد الحسين2680111942108005

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة حميد محمد عواد2681111942062062

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد زغير صافي2682141942112040

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائينوره شاكر حميد حسن2683131942129030

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس صادق عبد الكاظم راضي2684141942080082

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورهان ابراهيم محمد سعيد حسن2685111942127069

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب زمام عامر باشخ2686141942090057

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيشهد كامل دحام حمادي2687191942188075

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا بيان كاظم فليح2688111941017021

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائييمامه جمعه عبد هراط2689101942101162

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيميسون سهيل شهاب علوان2690131942117249

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه حسنين كامل ابراهيم2691101942115071

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيبراق ياسر صباح محمود2692101942091016

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيريم نصيف جاسم امحيميد2693101942221029

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى وميض سعيد مجيد2694131942072054

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء يوسف علي حيدر2695151942055059

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيثناء جابر عباس جابر2696141942074042

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله محمد علي حسين جديع2697111942114131

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عدنان حميد باني2698111941206028

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقبس طارق عباس هادي2699111942105124

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيبراء وليد كريم احمد2700141942096007
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كلية العلوم/جامعة بغداد631.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيأسيد مصطفى خلف عبد الرزاق2701191941095007

كلية العلوم/جامعة بغداد630.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرند محمد علي جالل عارف2702101942078047

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء علي جلوب حسن2703141942077029

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا زيد عدنان حسن2704101942084040

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيجمانه شاكر محمود عبد هللا2705101942115036

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيساره فراس مزهر سعيد2706101942079018

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم شاكر جوده علوان2707101942105038

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائينور تحسين يوسف صالح2708101942116065

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء حسن محمد حسن2709121942112015

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه أحمد محينه عجيل2710151942054192

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه صباح عمر مردان2711131942074023

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد عصام عبد الرضا مرتضى2712111942062055

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيالزهراء عالء عبد الحسين حسن2713131942131011

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول سعد حسين شتوي2714141942073020

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبثينه مقداد عبد محمد2715111942084033

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين امير ساجت مراد2716141942070132

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيسيف الدين مهند رجب محمود2717321941010038

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر جواد كاظم خضير2718131941012034

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك صالح حسن صادق2719101942076009

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيالحسين عاصف حماد ابراهيم2720191941020010

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء كاظم نعمه خضير2721141942107036

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء هيثم ابراهيم خلف2722101942115101

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيقاسم اياد محمد علي وهاب2723121941025088

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائياسماء علي احمد فياض2724101942108005

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه مهدي صاحب حميد2725131942117077

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائييمامه جعفر عبد شناوه2726151942053091

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء حسين سعود أحمد2727111942103058

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايفون عادل عيسى هرمز2728111942149006

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي ياسين عيسى2729141942111123

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروعه اسامة مصطفى سلمان2730111942075026

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء باسم عبد العباس شلتاغ2731111942076003

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقبس فرقد علي عباس2732111942072101

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عدنان نعيم سعيد2733141942132037

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيايات عدي طالل نوفل2734231942128008

كلية العلوم/جامعة بغداد628.5اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد طالب سلمان2735131941012161

كلية العلوم/جامعة بغداد628.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيسما حسن سجاد حسن2736141942094088
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كلية العلوم/جامعة بغداد628.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيابو بكر سعد محمد هادي2737131941020008

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيجنة خلف احمد جسام2738121942020026

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0ثانوية السويب المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيامال كريم كاظم مهاوش2739111942159001

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل عقيل حسن راضي2740141941003074

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عمار سالم اسد2741131942132014

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن رعد جدعان فيحان2742111941058077

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي نعمه حسن2743111942114106

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياقدس محمد اسماعيل جابر2744141942074009

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى هادي دحام عطيه2745141941013071

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين محمد علوان ناصر2746141942194041

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابو الحسن عبد الجليل ماهود خفي2747141941019003

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقوى محمود اياد محمود2748141942077012

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابهى سالم ستار جبار2749141942078002

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيايمن خضير حسن احمد2750121941030032

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه لؤي شاكر عويز2751121942087048

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيشدن نبيل محمد سلمان2752101942140017

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيامامة يونس حسن محمد2753181942374007

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيالحوراء سمير حسين نعمه2754131942070025

كلية العلوم/جامعة بغداد627.2اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه ياسر مهدي محمد2755131942117181

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرغد رعد عبد ياسين2756131942100043

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيندى عباس مهدي كاظم2757101942095078

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسرى نزار ابراهيم رسول2758121942086024

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا بالل محمد جاسم2759101941035019

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين ماجد عبد الزهرة فليح2760151941013032

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عبدالقادر عباس احمد2761131942073040

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير شاكر محمود حسين2762121942107187

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائينبأ عماد عبد اللطيف امانه2763261942080173

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيمؤمل فليح هواد رزوك2764251941156045

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيشفق علي فاروق عبد الحسين2765131942070135

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيا قصي حسين ابراهيم2766131942117089

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس جاسم رحيم الزم2767141942074145

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر جليل عبد الحسين غالم2768141941034001

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسين حميد شدهان2769141942225031

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسارة ماجد جاسم شيحان2770141942072089

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى فاضل عبد علوان2771141942074096

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمنه نبيل محمود علوان2772111942072003
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كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى معاذ عبد الفتاح محمود2773101941019165

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهديل خضير شبيب حسن2774121942087079

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي فاهم محسن محمود2775101941020132

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه عالء جاسم شنداخ2776141942134104

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس امير كريم عطوان2777101942077052

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيسنن محمد هاشم بدري2778101942120076

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب رافت محمد عبد الرزاق2779101942089024

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائينهى عالء حسين احمد2780101942109093

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمعز طه ياسين عبد الجبار2781131941010182

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلبنى باسم زيدان محمد2782121942107213

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه قاسم محمد حيدر2783151942050094

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائينادين محمد عبد الرحمن محمد علي2784121942095060

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا عصام محمد ابراهيم2785111942103085

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينور علي ماهر محمد2786131942073092

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيهدير رعد شالل حنظل2787131942107134

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد حبيب محمد2788111942102034

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروج هيثم سهيل عبد الرحمن2789111942073083

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم علي فيصل عبود2790141942067098

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره جبار خضير خلف2791141942069045

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيطه عماد كاظم عبود2792271941009056

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور احمد هاشم فاضل2793141942079113

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيبسمه رافع عبد هادي2794131942112011

كلية العلوم/جامعة بغداد625.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيلبنى احمد عز الدين حسن2795101942078120

كلية العلوم/جامعة بغداد625.3ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عبد هللا حمد صنكال2796111942067077

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس وضاح محسن هادي2797131942104036

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حيدر جليل علي2798131942097022

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء ستار داخل احمد2799151942053024

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب سعيد علك حاجم2800151942054125

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرهام عامر كاظم كريم2801261942120082

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرويده محمد مهدي عبد الخالق2802111942067052

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه محمد رضا صادق حسين2803111942066010

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار ماجد جار هللا غايب2804141942133085

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالمثنى حارث عادل نصيف2805141941019017

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد عماد صحن خريبط2806151941007147

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار رفاق طالب ناجي2807141941018124

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسداد حسيب صاحب محمد2808111942071063
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كلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيديار محمد علي حسين2809101941029010

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعال ثامر محمد سبع2810111942103064

كلية العلوم/جامعة بغداد624.4اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه الزهراء رزاق عبد الوهاب عمران2811131942070172

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيسرى صباح طاهر جواد2812271942095065

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد شوقي ثابت محمد2813141942134097

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد شنان عطيه2814131941032003

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح نزار عباس حريز2815131942093090

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيحارث نضال حسين علوان2816131941025005

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين ماجد رحم انعيمه2817151941003021

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمقتدى حازم عطيه بسه2818151941003088

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء اسماعيل نعيمه سمور2819121942112092

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاتن قيس قاسم صالح2820111942106055

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينسرين جاسم محمد عايد2821111942068101

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتماره عبد العظيم كاظم عبد2822111942084041

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييحيى عبد الزهره علي شذر2823141941043038

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى رعد مصطفى عبد2824141941013074

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأريج علي عيسى حسن2825111942075001

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات بسمان علي كاظم2826141942102006

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى حسين علي حسين2827111942064057

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه حسين عباس سادر2828141942073048

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0ثانوية كعب بن زهير المختلطةديالىاحيائياحمد فارس كريم مهدي2829211941353001

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةالسليمانيةاحيائيطارق عزيز عبيس عناوه2830321941047003

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك سمير خالد محمد2831141942134030

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى شاكر حسين كاظم2832141942070084

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيانمار رائد صالح ارحيمه2833151942046018

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيود عادل فاضل جواد2834101942077100

كلية العلوم/جامعة بغداد623.9زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا عامر كامل احمد2835141941010046

كلية العلوم/جامعة بغداد623.3ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائييقين محمد عبد علوان2836121942109109

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا حميد عبيد ابراهيم2837101942123045

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس سعد عبد الحميد رشيد2838101942103029

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمينه موفق سلمان حامد2839121942107236

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ عبد المنعم نصر محمد علي2840151942042097

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق جعفر جاسم عيدان2841141941016057

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف شاكر رشيد طعمة2842101941016086

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيانس محمد احمد كريم2843101941020036

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره سعيد شكر محمود2844121942105114
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كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد نهاد محمد حامد2845191941007179

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية السالم للبنينميساناحيائيعباس رحيم فرحان خواف2846281941005017

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيأمنه سالم طعمه كاصد2847101942096007

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحنين احمد عزيز سلطان2848121942020028

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيتقي عالء سمير عباس2849131941012033

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين مسعد مظفر خورشيد2850101941061011

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر عادل علي ميرزا2851151941006037

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين حيدر عزيز عبد االمير2852111942138005

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين علي عامر كباني2853151941007043

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيخالد رحيم علي محمد2854111941026045

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها اسماعيل حسين خضير2855111942086054

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيميسره طالب علي موسى2856151942054260

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيات خلف خضير عباس2857111942067005

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه اسامه عبد هللا فهد2858111942101040

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد غسان حسين متعب2859141941003005

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسبأ فالح حبتور حمود2860111942102042

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا عبد االمير جميل حمزه2861111942077043

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران جاسم طعمه عباس2862141942086176

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا سطام حسين علوان2863141942112077

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه سعد ربيع احمد2864121942089041

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمه صادق جعفر حسين2865231942114103

كلية العلوم/جامعة بغداد621.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيفالح مهدي عمار عبد االله عبد الجبار2866131941020116

كلية العلوم/جامعة بغداد621.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيايه عماد سالم جبر2867131942121019

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد حسن هامل جعفر2868281941006138

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0ثانوية كل العراق االهلية للبنينبابلاحيائيمنتظر زهير حبيب كريم2869231941075025

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشيماء حسين علي سلمان2870121942102048

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيعذراء رعد شاكر محمود2871101942113064

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز فراس اسماعيل امين2872101941033011

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول عدنان نعمه حسن2873121942087006

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حسن علي جاسم2874121942107127

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم يحيى امجد اسماعيل2875101942118097

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياية حسن راضي شوكت2876131942100013

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيندى اياد معجل عبد هللا2877101942115218

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائياية عباس نوشي محمد2878131942099007

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد شهاب نعمه محسن2879151941071012

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى فالح سلمان عيدي2880131942094073
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كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب راضي خلف عدوان2881141942111118

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى هادي دحام عطيه2882141941013078

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان خليل ابراهيم شيره2883141942097003

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عبد الرزاق عبد هللا مطر2884141941027055

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمسره رائد صباح عطيه2885141942093077

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى حسان صالح محمود2886141942107077

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائيإيهاب ناظم محمد غزاي2887191941018003

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء صالح الدين مهدي هادي2888141942125021

كلية العلوم/جامعة بغداد620.8ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيحارث مثنى عبدالقادر محمد2889211941020016

كلية العلوم/جامعة بغداد620.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي رائد نادر عبد القادر2890131941016066

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى احمد محمود سلمان2891101941013160

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين جليل راشد عبد2892221941053020

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى محمود داود سلمان2893121942102052

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم احمد خليل ابراهيم2894121942089087

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائينور محمد مراد اسماعيل احمد2895121941005042

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه صباح عزيز حسين2896151942044158

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيريام راضي جاسم محمد2897131942118097

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى علي حسون اسماعيل2898131942070053

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند رعد عبد الجبار ابراهيم2899111942062034

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورس حامد رميض مطر2900111942067149

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير علي سلمان امويش2901141942140105

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب لفته عوده جرد2902141942136034

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي سلمان محمد جعفر سلمان2903141941046018

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة علي سلمان محسن2904111942110091

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد سالم حنا داود2905111941007003

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه رحيم كريم همت2906141942117047

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عبد الكريم مراد حيدر2907111942065183

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائياحمد محمد احمد كريمان2908191941011024

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيمريم موفق عبد الرزاق حسين2909181942374049

كلية العلوم/جامعة بغداد619.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد بشير سوادي سلمان2910131941037088

كلية العلوم/جامعة بغداد619.1اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم منذر شعبان ياسين2911101941026005

كلية العلوم/جامعة بغداد619.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيغيث عادل متعب فحل2912131941020115

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك مسلم خضير حمزه2913121942107047

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن عبد العزيز حسن عبد2914121941022039

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره اياد مجيد خليل2915111942060017

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره حيدر ابراهيم حميد2916151942054143
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كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزين العابدين حميد عبد السادة مرهج2917111941003017

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبراء حيدر كاظم سلمان2918151942046026

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم انيس عكار هليس2919141942111208

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ حسين هادي جسام2920141942086236

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك موفق فليح حسن2921141942074038

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار علي حيدر حسان2922141941029050

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين احمد صبر نفل2923141941019027

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم علي حسين حسن2924131942086086

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا قحطان كامل خليل2925101942084028

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عمر هادي راضي2926101942111039

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعلي محمد عبد المنعم خضير2927261941009097

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد عبيس مكي2928101941006052

كلية العلوم/جامعة بغداد618.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف حيدر كاظم محمد2929131941016124

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية احمد زكي محمد علي2930111942102009

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيآيه مكي حمد هللا جاسم2931191942189035

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيامير حيدر عبد االمير سلمان2932131941010021

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائينور عالء مجيد علي2933211942110103

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيحيدر عادل جمعة بايرام2934201941030047

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيمصطفى حميد عبدالحافظ صالح2935211941007084

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيأشراق حسين كريم احمد2936101942131003

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغد صباح دويش زامل2937121942094097

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار احمد محمد احمد2938121942082040

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد منتصر يحيى كماز2939131941011031

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيحفصه عمر شهاب احمد2940101942108023

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى عدنان عبد هللا خضير2941151941011170

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي صادق حسين علي جان2942151941006066

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى منهاج محمد حسن عباس2943131942070055

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد جاسم لفته2944151942048066

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه رعد احمد حسون2945111942084118

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه يحيى احمد حمزه2946111942079015

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء لطيف علي محمد2947111942109058

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد حازم بحر فياض2948111941049004

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى جاسم سرحان جبار2949111941023055

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيعلي حسين ناجي محمود2950211941222013

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصالح عبد القادر عبد الجبار حسن2951111941004043

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينازك صالح كريم نجم2952141942134148
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كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد اكرم عايش فارس2953181941140038

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائينبراس مطر محل خلف2954191941086034

كلية العلوم/جامعة بغداد617.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد تقي هادي عايد ناصر2955151941012059

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى كريم علي عباس2956141942121042

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر طارق عبد القادر علوان2957181941030024

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيايه محمد علي حسين2958101942118017

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك جعفر كعيم محمد2959121942094053

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران هيثم محمد كاظم2960101942112019

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميار سلمان محمود عبد هللا2961121942094255

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد جواد فاضل علي2962121942118084

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال حميد لفته محمد2963141942114028

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس حيدر عبد المجيد راضي2964131942117167

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى باسم محمد جاسم2965141942127024

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأسراء علي رفش مسعود2966111942100001

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحذيفه عدنان صالح محمد2967111941019006

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عادل احمد عباس2968141942096022

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة باسل جاسم سلمان2969141942080065

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأفنان حازم علي حسين2970121942105012

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد احمد حديد عارف2971121942096029

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيساره عبدالحسين خضر احمد2972181942275046

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلينا خير هللا محمد ياس2973121942096040

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر خالد عبد عناد2974101941009040

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه هادي عبد المجيد علي2975101942091087

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد نجم سهيل منصور2976121942108039

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرحمه عامر حكمت زكي2977131942100040

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رشاد رحمن هادي2978131941012136

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد محمد طارش جابر2979151941003032

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور نصير راغب رضا2980141942104072

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى عادل علي عبد السادة2981111941049174

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيساره حماد هاشم أحمد2982211942141047

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ احمد فيصل عطوان2983101942114060

كلية العلوم/جامعة بغداد615.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيلبنى امجد احمد صبار2984101942078121

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيشهد علي محمد حبيب2985211942143075

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيداليا محمود جاسم محمد2986211942107027

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم فاضل عباس سلومي2987101942090112

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدايه صفاء حسين كاظم2988101942110096
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كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد عدنان محمد جواد2989121942107167

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياصيل رياض حسين عبد هللا2990231942271029

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيايه مكي يحيى محمد2991131942126006

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الزهراء عادل هادي حديد2992141942097062

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى عالء عبد الرضا محمد2993141942117040

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينيره صالح مهدي صالح2994141942138037

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم جاسم رسن فهد2995141942086204

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء محمد قاسم حسن2996141942100041

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عبد الستار حسين احمد2997101942076042

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيعلياء ابراهيم مبارك يحيى2998211942151036

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيهدى فالح حسن وفيق2999211942092109

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا صادق عبد هللا عباس3000101941011055

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيآالء عامر خلف مرزوك3001191942217003

كلية العلوم/جامعة بغداد614.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهبه ابراهيم عبد هللا محمود3002101942100126

كلية العلوم/جامعة بغداد614.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينبأ مثنى سعدي رشيد3003141942094160

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيفهد مصطفى شالل عبيد3004191941007141

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيبان سعيد شحاذه حميد3005101942079003

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيآفان عبد علي رضا جعفر3006101942115005

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيساره محمد صداع حمد3007101942120071

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح ثائر مظهر فهمي3008101942112021

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيامل ماجد ابراهيم وسمي3009131942103002

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين فالح حسن جبيل3010151942053013

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه عمر ناصر كريم3011131942117179

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم محمد هادي صالح3012111942103078

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور منذر خماس خضير3013111942103093

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدنيا وسام صبحي يعقوب3014111942102023

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى محمد عبد الحسن عليوي3015141942089015

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمؤمل عبدالخالق صالح عبد3016211941273046

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبناتاالنباراحيائيسجى صباح علي علوان3017191942374007

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيسارة اياد فياض عبد3018191942246051

كلية العلوم/جامعة بغداد613.8ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمل عدنان هاشم عبد3019111942149002

كلية العلوم/جامعة بغداد613.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عادل عبد السالم عبد الزهره3020111942113033

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيسحر جعفر صادق عبد3021211942104021

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا موفق محمد حسن3022101941030005

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء قاسم عبد الكريم عباس3023101942105002

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي عذاب ذياب عطية3024231941017108
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كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينرجس جواد كاظم عبد عون3025121942094265

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد محمود كرحوت3026131941005006

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيالمنتصر باهلل احمد كمال منصور3027101941043018

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن علي حمود وسمي3028101941032020

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيايه عبد الحسين عبد رحيمه3029101942096013

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل ثامر عدنان ناجي3030131942071035

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيايه احمد ناصر كريم3031131942117033

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيضحى حسن خلف منشد3032261942143086

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيروان سعد غازي عباس3033131942117107

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ليث محمود عبد اللطيف3034111942080073

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عدنان حاتم هاشم3035111942066032

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسكينة عبد الناصر خليفة محمد3036111942068052

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدنيا رياض نعيم خلف3037141942080022

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى محمد جاسم سعيد3038141942099089

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال عالء حسين احمد3039141942078082

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيحسين اياد علي حسين3040211941020023

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيشهد فاضل عباس اسمير3041261942083061

كلية العلوم/جامعة بغداد612.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائييوسف زهير محمد جابر3042111941045046

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء محمود فليح حسن3043121942107013

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين حيدر عبد الحسين طاهر3044111942071015

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآميمه فريد فرج صالح3045141942067003

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء نزار عبد الحسن عباس3046121942105098

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسنى حازم نجم جياد3047111942118010

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس اثير أحمد مطلق3048141942111235

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيأفين منذر صالح مهدي3049131942131001

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره حامد حاتم جواد3050141942111135

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزه عمر سعيد محجوب3051131941004017

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح احمد حسين محسن3052121942102068

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى خالد عبد الكريم عيسى3053121942107252

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء عباس كريم عباس3054121942107063

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائييوسف جواد كاظم شبوط3055121941001097

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعدن علي حمادي تركي3056121942093042

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عباس علي حسين3057151942050044

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى طاهر جعفر مكي3058151941011177

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس صادق عبادي محمد3059151942053077

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار ممدوح سعيد عمر3060121942096042

3590 من 85صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم محمد سعدي تقي3061101941013004

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحسن عبد الباري حامد فزع3062221941039025

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيعلياء حسين خضر حمود3063191942145047

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيحذيفه احمد نامق خميس3064311941024038

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين مهدي مطر صايل3065291941153108

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب كريم هادي سلمان3066141942072086

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبيداء محمد شاكر محمد3067141942102013

كلية العلوم/جامعة بغداد611.6االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيفراس احمد حسين محمود3068131941010122

كلية العلوم/جامعة بغداد611.4ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبسمه حيدر صاحب عبد الرسول3069141942129003

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء محمد كاظم معوبد3070141942136043

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياماني موسى جبار ناصر3071141942100012

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0ثانوية التكامل األهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي فاضل مهدي صالح3072121941038004

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتصالح الديناحيائياسراء فاضل عيسى علي3073181942375002

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيبالل عالء صباح مهدي3074101941011025

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيعلي فاضل عبد هللا ذرب3075221941019097

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيمينا عامر علي ابراهيم3076191942217117

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب نهاد نوري شريف3077101942076023

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحمود طارش عظيم حمود3078141941003029

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروة عدنان جاسم فليح3079141942099064

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى محمد عبد هللا احمد3080121942094184

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره ماجد محمد امين3081141942117031

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك عادل شوقي حمودي3082101942089041

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس محمد فيصل عبد الرزاق3083141941019059

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه محمد علي ماجد حميد3084131942117075

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد جعفر هاشم كاظم3085141941028002

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى صباح طارق ناجي3086141942127027

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسميه عبد الستار محمود عبد هللا3087111942129021

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه سوادي شايع محمد3088141942090007

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية الحريري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانفال رزاق خميس ضاحي3089141942137004

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرحمه عبد الرزاق عبود محيبس3090121942094093

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جسام محمد جاسم3091121942020053

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيرشا موفق محمد احمد3092121942020042

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس كاظم بشان عبد3093101942107032

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيمينا مقداد حسين جواد3094131942106067

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيهاشم وليد هاشم احمد3095101941026304

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةاحيائيرضا رياض جابر عفريت3096161941035003
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كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيمصطفى خالد مطر صالح3097191941010056

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغد أمين عباس امين3098121942107082

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعلي رائد جسام خلف3099231941009077

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء نصير عبد علي محمد3100101942115100

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب مهند صادق حسن3101141942196022

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي عبد هللا فاضل3102141942086122

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيقبس محمد حامد علي3103101942129021

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات ابراهيم احمد جار هللا3104111942102008

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد ابراهيم ياسين3105151942054111

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حسين علي كاظم3106131941034023

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل عالء حسين علي3107111942084063

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى شياع جاسب عجيل3108101942103032

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينور مقداد مظفر جاسم3109101942136049

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس محمد عطيه فنيان3110131942124009

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد رمزي محمد حميد3111131941022007

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمرتضى رعد عيد عبد3112131941025049

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى شاكر محمود نوركه3113151941011175

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزينب علي عبداالله حسين3114241942084020

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمصطفى محمد يحيى عطية3115311941024141

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رائد عبد الرزاق ابراهيم3116131941001110

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيحمزه عادل مرزه علوان3117231941027022

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جاسم عبد الحسن مزعل3118121942094107

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا وميض سعاد قاسم3119101942119060

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيلينا عبد الحميد ماجد محسن3120121942084036

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس سمير مجيد جاسم3121141942133057

كلية العلوم/جامعة بغداد608.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيطيف احمد اسماعيل حمد3122101942100072

كلية العلوم/جامعة بغداد608.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد خضير احمد محمود3123101941002072

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائياحمد محمود رحيم حمود3124261941014006

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا فالح مهدي حسن3125111942146023

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزيد مشتاق عباس محمود3126111941024015

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه وائل جبار حاتم3127121942089072

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن رياض حسن ماجد3128141941047032

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيابراهيم عبد هللا ابراهيم محمود3129201941208003

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيابتهال خالد اسماعيل خليل3130211942119001

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماح عبد الجبار جديع عمر3131111942215169

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآمنه سعد عبد الواحد مزعل3132141942073001
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كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء مؤيد هادي عيسى3133101942139024

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عبد الكريم ياس خلف3134101942139052

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيساره سلمان محمد سلمان3135101942079017

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه علي محمد حسن3136101942094036

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيشدن محمد ذياب احمد3137101942101081

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائياسيد ظاهر فياض جاسم3138101941020028

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء مهدي عباس داود3139211942102056

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائياسماء قصي رمل عبد هللا3140191942194004

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائينور بهجت محمود عباس3141101942119094

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيرنا اركان عبد االمام جاسم3142101942117037

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه نوري عبد الحميد عبد اللطيف3143111942073033

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيمريم اسامه عبد الكريم عبد االمير3144211942153061

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عبد الكريم غازي عبد الرزاق3145141942117015

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيزبيده سالم خالد محمد امين3146101942101063

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجاسم محمد عواد محمد3147111941023015

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى مؤيد عيسى هاشم3148141942133056

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكاحيائيتماره ضيغم عدنان ياسين3149201942153006

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه احمد هادي مهدي3150141942097066

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى نادر ضاري مال هللا3151121942090036

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ جبار محمود سالم3152101942105045

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة مهند مجيد علي3153101942077060

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عقيل كاظم سلطان3154131942105016

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سامي حسين جبر3155151942054091

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور رائد وليد كاظم3156221942125268

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيحاتم مهند حاتم علي3157101941017023

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيعائشه عبد الرحمن عواد رحيم3158191942189118

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيثابت ثامر ثابت تركي3159191941021013

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسارة ثائر حسين جواد3160121942092044

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينوره احمد صالح مهدي3161131942131120

كلية العلوم/جامعة بغداد606.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيفرح كاظم محمد جواد محمد علي3162111942113065

كلية العلوم/جامعة بغداد606.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي جزائر علي حسين3163101941002054

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال هاشم جبار كريم3164141942134108

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اسطنبول-ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيفاروق مهدي صالح عثمان3165131941246003

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيحسن خميس عنون خلف3166211941223002

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حسين هاشم محمد3167111942076065

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيمحمد جعفر زهرون عبد3168281941002033
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كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسحر راسم حسام الدين عبد الغفور3169111942105088

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها عدي عبد الهادي كاظم3170111942111020

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد مثنى حمود عبد3171141941015006

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء خالد حسين عليوي3172141942112027

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيه محمد عنيد عذيب3173121942094009

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائييقين حسن عبد هللا محسن3174121942082044

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسما حمدي محمد حسين خلف3175101942115129

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيديمه عبد الكريم جعفر كريم3176101942107016

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائييمامه بسام صالح مهدي3177151942046205

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيرسول سعد عيد عبد3178131941025013

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عبد الرزاق عبود علي3179101942090110

كلية العلوم/جامعة بغداد605.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيغفران حامد عبد حسن3180131942121114

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيساره مشتاق عطشان باقر3181101942114037

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيانور حسين علي جاسم3182111941016027

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنى ياسين صالح حسين3183141942134143

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن قاسم عبد سعود3184261941010037

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف نجم الدين عبد هللا محمد3185141941021190

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد هيثم عبد الكريم عبيد3186141941008013

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد القدوس مجيد رشيد احمد3187111941156053

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة محمد علي حمود3188121942102058

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين سليم محمد امين جمعه3189101942120036

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيوسام عباس هاشم عجيل3190151941001133

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى هادي حسين معيفي3191151942050080

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي مجيد كاظم جساس3192151941015069

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد محمد عوده شيحان3193121941029004

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيه هشام محمد علوان3194141942097002

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد سعد صداع جيجان3195111941022001

كلية العلوم/جامعة بغداد604.7ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيايات سعد محمود زيدان3196211942143013

كلية العلوم/جامعة بغداد604.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمنى حيدر جمال محمود3197131942121148

كلية العلوم/جامعة بغداد604.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيالحسن علي سالم جبر3198131941037016

كلية العلوم/جامعة بغداد604.3ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيعطارد طلب غائب عبد3199181942178019

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي جاسم خليف3200151942053045

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينه سامان وسمي جمعه3201131942070115

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء حويش فليح حطاب3202131942094020

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائينورالهدى عامر راضي جاسم3203131942098163

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهالء احمد غركان صدام3204141942114025
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كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر جميل كاظم خصاف3205151941003090

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ صفاء محمد جاسم3206131942132033

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد محمد احمد دشر3207141941021015

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه مهدي عويد حسين3208151942045070

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيضياء قيس قاسم صالح3209111941006035

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين سلمان جلوب حميد3210141941017030

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيسماء ايمن محمد صائب  عبد الوهاب3211101942084025

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبود محيبس3212121942094220

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد عبد الحسن محسن كاظم3213151941011064

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول كاظم ارحيم جبر3214131942103007

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيايثار سعيد محمود نصيف3215131942117027

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سمير حسين دهيس3216121941201041

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك حامد حمادي عريبي3217141942102065

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيهاله شاكر محمود عبد الرزاق3218101942120142

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر احمد خدير محسن3219141941042013

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبكر محمد اسكندر رزا3220111941004018

كلية العلوم/جامعة بغداد603.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدالل صفاء محمود عباس3221101942100035

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينعم علي نجم عبد3222141942094163

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه احسان كاظم حسن3223141942097040

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيبيداء صبيح عبيس عيود3224271942064031

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيشهد أياد أحمد محمد عزيز3225211942135046

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء عبد الكريم باقر محمد3226151942053001

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ عظيم جبار غضبان3227151942051152

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسندره احمد انور عارف3228131942117161

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الزهراء اجباري سلمان مطر3229141942136056

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه عالء خالد مهدي3230111942114090

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد حميدي علوش3231111941020108

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك باسم حافظ عباس3232121942096014

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيفردوس امجد قاسم جابر3233101942094037

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمؤمن مثنى جبار سرور3234131941001103

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول كنعان نوري عباس3235141942120006

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة حيدر فاضل عباس3236141942125034

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائينور احمد عماش ظاهر3237101942090128

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عمار عباس عبد االمير3238131941010084

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه علي غضيب جهلول3239101942096059

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول ظاهر محمد نصيف3240141942100019
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كلية العلوم/جامعة بغداد603.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه علي محمد جاسم3241141942095059

كلية العلوم/جامعة بغداد602.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيتقى سرمد غني فتحي3242141942094031

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيوليد خالد غالب عبد االمير3243231941067130

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيموسى ياسر نعيم ناصر3244281941006169

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيوهاد محمد عبود عبد هللا3245321942029089

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرقان حيدر عزيز عبد االمير3246111942138024

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب معد عبد هللا حسن3247111942105079

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا اسعد حمادي ابراهيم3248111942062032

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرؤى عبد الكريم قاسم هادي3249111942126023

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم جبار محمود عاصي3250111941034001

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه سعد زهير مجيد3251111942080019

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيأمير عاد فليح عبد زيد3252141941017004

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه عماد ياسين خضير3253111942080056

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي رميض هادي3254141941021045

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيكوثر مجيد حميد احمد3255101942109080

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيميس عبد الرحيم محمد عبد3256101942137072

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول هادي محسن عايز3257101942077011

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيشيماء محمد عبدالكريم عباس3258131942101047

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد هداد عبد3259221942113100

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسهام عمر احمد علي3260111942073060

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء علي عثمان كاظم3261141942132032

كلية العلوم/جامعة بغداد601.6ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا علي صادق محمد3262141942129036

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه عمار نصيف صافي3263101942110057

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيجنات حيدر محمد موسى جعفر3264261942132033

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه لطيف طعمه حاول3265141942079039

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيروان عبد الموجود محمد عباس3266131942100051

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين ياسر حسين يوسف3267131941017021

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد فرج محمود زيدان3268111941156007

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينورالهدى عامر شهاب احمد3269131942087062

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير هيثم حسن سلوم3270141941016020

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق علي هندي حسن3271111942133002

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطاهر ناظم عزيز صايل3272111941025036

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيبسمه جهاد فيصل زيد3273101942115023

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيودق احمد كاظم عبد المنعم3274101942091117

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيقبس احمد هادي صالح3275101942116049

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيشيماء محمود جاسم مهدي3276101942110051
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كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد حيدر فيصل خضير3277141942111150

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه سعيد سلمان عبد هللا3278141942074093

كلية العلوم/جامعة بغداد600.1االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم عدنان خليل ابراهيم3279131941010003

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيغياث محمد حسن عباس3280211941007058

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء طارق محمد نجاح توفيق3281101942117046

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر محمد جعفر علي3282111941058054

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محسن فالح عبيد3283141942069053

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميثاق عبد الجبار عبد الكاظم خلف3284141942122014

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيخضر علي راضي صحين3285261941028043

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء اركان نجم عبد3286111942103029

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا جواد كاظم عبد الحسن3287141942140123

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشروق خالد عزام مجيد3288111942133043

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر ماهر عبد الصاحب محمد3289101941205026

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر احمد غازي حميد3290121941025114

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية مالك بن انس للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر صباح دخيل محمود3291121941045031

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عماد حسون كريم3292121942123013

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي باسم بحري عبد الحي3293101941006041

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيعلي جاسم محمد سليمان3294211941282058

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريم خضر عباس ناصر3295121942094104

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائينجاة عماد نجم عبد هللا3296101942091109

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس ضرغام نشأت اسود3297101942117061

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حازم نوري حسين3298141942194152

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن باسم محمد سلمان3299111941016063

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآيه مهدي عبد العباس حسين3300151942046009

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم احمد قنبر جوكل3301131942070198

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه علي عبد االمير عويز3302121942107089

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمروه عدنان ظاهر راضي3303261942120208

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيصفا علي شاكر عذوب3304151942080105

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنة هللا باسم عبود حميد3305121942117054

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر احمد صالح مهدي3306111942121050

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء حاكم عبيد خضير3307111942067012

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير محسن خليل هندي3308151942054188

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ستار عباس محمد علي3309111942127048

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا هيثم حسن حسون3310111941206022

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى هيثم كاظم محمد جواد3311141941178018

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسارة عبد علي شباك3312121942101025
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كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى ماهر احمد عبد هللا3313191941009322

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيمالك فاضل سليم سليمان3314211942109075

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين احمد سعد حبيب3315131941012048

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء وسام كاظم قاسم3316141942134084

كلية العلوم/جامعة بغداد598.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمريم احمد عبد هللا احمد3317111942113076

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمحمد صادق ابراهيم عباس3318261941014086

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي احمد ستار حسن3319151941001064

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى طالب عبد الزهره فليح3320131942094013

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى نورس علي عبد الحسين3321141942065021

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهبه كاظم محمد شذر3322121942105213

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىاحيائيمهيمن جاسم مدب جريذي3323101941021021

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الساده رشيد فهد3324221941072011

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عبد الرزاق احمد عباس3325181942242122

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمجتبى حيدر عبد االمير وادي3326121941031157

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا مصطفى عبد الوهاب قدوري3327101942077025

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن فاضل تايه ثامر3328141941030010

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الديناحيائيعبد المؤمن باسم مزهر عبيد3329181941001012

كلية العلوم/جامعة بغداد597.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرانيا صالح يحيى صالح3330101942078038

كلية العلوم/جامعة بغداد597.7ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم نجم عبد عيسى3331141942117055

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالزهراء عباس عبيد معيوف3332141942196004

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمصطفى محمد عزت قدوري3333211941011102

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام احمد عبد الرضا شياع3334141942133032

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن عزيز هادي صادق3335121941030047

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم حيدر علي عبد هللا3336101942101118

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى حسين عزيز راهي3337151942051169

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيات حسين قاسم عاصي3338111942116001

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد المهدي صالح محمد جاسم3339131941031065

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى رزاق عبد هللا ابراهيم3340111942085078

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائياطياف حسيب محسن خلف3341141942066013

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد مزهر محمد سرحان3342191941009286

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيعباس فائز حسن مهدي3343271941036054

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصبا عثمان حميد شكر3344121942106079

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير عصام عبد الكاظم راضي3345101942097047

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسميه جبار عبد هللا كاظم3346141942145124

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره مزهر علي عباس3347111942070075

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير جاسم خضير عبود3348151942047123
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كلية العلوم/جامعة بغداد596.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء علي هادي محمد3349121942109046

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه نبيل صبحي علوان3350131942098167

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عادل عباس علي3351131942081010

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عبد الكريم عبد العباس مرزة3352121941201044

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا رأفت كاظم عليوي3353111942102060

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء احمد كاظم صبر3354131942076014

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء رحيم هادي عباس3355111942105110

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد داخل عبد الكاظم جابر3356221941096083

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيغاده حسن درويش جاسم3357181942275060

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائياحمد هيثم عبد المنعم ذنون3358191941060004

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريمه رعد عبد الحافظ يحيى3359141942125020

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيزهراء ثابت هاشم محمد3360211942110032

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد هللا معاويه عبد هللا عبد الحليم3361311941024086

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيرويده حسين رشيد هاشم3362101942155012

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيامنيه عادل قدوري جبير3363101942116008

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد القادر محجوب عبد الرحيم محجوب3364121941029026

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي قتيبة عراك عبد3365101941043067

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيرغد احمد محمد جاسم3366121942020043

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسنا ماجد اسماعيل مسلم3367141942112045

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه خلف حميد حمود3368141942108099

كلية العلوم/جامعة بغداد595.8اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم شاكر محمود حبيب3369121942118094

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك حيدر خضر جساب3370291942085033

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيفالح فاخر برغش منيخر3371271941005181

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائيامير نزار مدب مصحب3372111941042012

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا عباس محسن خضير3373111942091064

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينورالهدى رائد هادي كاظم3374131942087061

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى عمران شعيب عمران3375111942149015

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد علي مندوب حسن3376141942149040

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه فاضل ساجت شمخي3377111942108037

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عزيز لفته ليلو3378111942108060

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسكينه حسن علي حسين3379141942095049

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ فالح حسن محمد علي3380111942127060

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمهدي مازن حميد عبد المجيد3381111941006080

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك عقيل طالب احمد3382251942062178

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعلي تركي محمد بحر3383191941040068

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائييسر عباس علي عبد3384181942275089
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كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمؤمل صباح جبار طالب3385101941019124

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيغيث داخل كاظم علي3386161941030029

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيحسن عبد الكريم عيسى محمد3387231941027011

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك بشار عبد المجيد محمود3388141942094029

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس ناصر جريدي خلوف3389141941048048

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا احمد عصام الدين منير3390141941182042

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين حمزه نور شريف3391141942086041

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفيحاء عبد الجليل دايش مطر3392141942143021

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروان رضا هادي حسن3393141942103023

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائيولدان اركان عدنان عارف3394321942030048

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران ناجح حسين رحيم3395121942094202

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد باقر شاكر خلف يوسف3396151941001098

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل ايمن عبد القادر يوسف3397131942079010

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى عزيز محمود فرحان3398121942113021

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد مثنى اسماعيل رؤوف3399141941023024

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمجتبى سليم كاظم عبود3400141941013059

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيرسول حميد جاسم حمادي3401191941007062

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيعائشه صالح حسين عريان3402191942141019

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيرؤى خليل طارق ابراهيم3403101942107017

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيلبنى رضوان عباس محمد3404101942137057

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائياطياب ميثاق عبود درجال3405151942056005

كلية العلوم/جامعة بغداد593.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيعبير وائل عبد القهار عبد الرحمن3406151942057030

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمريم لؤي قاسم صافي3407271942058261

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن عباس حسين كاظم3408131941258004

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عقيل ستار ارحيم3409141941182082

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا حازم جبر عبيد3410141942067107

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحسن طه ياسين عبد3411271941010129

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء علي عبد الحسن رشك3412141942117003

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى كامل جاسم علوان3413131942281073

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيصبا سلمان علي ابراهيم3414101942109061

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيايات علي حسن فرج3415101942114003

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيآمنه احمد رسن عبد هللا3416241942120017

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسيف حيدر عبد علي حزام3417121941026077

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرند حافظ حسن حسين3418121942105077

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائياحمد عادل عباس فريح3419121941020014

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه مخلد نوري كاظم3420131942072038
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كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم خليل ابراهيم جواد3421121941043001

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماء سمير فائق عبد الواحد3422111942076105

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي محسن زناد3423141942079059

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيريام باسل جلوب حسون3424101942115085

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا ابراهيم عبد القادر ابراهيم3425141941042030

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جواد كاظم مفتن3426141941179027

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء صالح مهدي مطر3427111942079034

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب ستار باني جرو3428131942107056

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيتبارك لطيف شعالن فرمان3429261942074027

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكوثر علي عدنان رمضان3430251942062704

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحيدر صالح عطيه كليف3431271941151023

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائياناديل صالح محمود مصلح3432111942102007

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرهف طالب خضير عباس3433131942100050

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيفاطمه الزهراء عماد جواد بشاره3434131942401031

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيكرار حيدر راضي ابراهيم3435231941043042

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينور حميد نعمه عبد الساده3436231942089156

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائينرجس احمد فزع محمود3437191942175066

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيبكر علي ابراهيم حسن3438101941022029

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حمزة نجم عبيد3439101941026238

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيفاطمه مهدي محمد حمدي3440181942236111

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد كريم محل عوده3441101941013017

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين وليد راضي فنجان3442141941007021

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين حسين علي قنديل3443111942073021

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد فؤاد عبد القادر علي3444141941042004

كلية العلوم/جامعة بغداد591.5اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن احمد كاظم عزيز3445131941012039

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد الحكيم عامر ربيع شيحان3446191941009139

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيذو الفقار هادي فاضل هادي3447121941031075

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة الزهراء حيدر حطاب جاسم3448141942134113

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيرتاج جاسم محمد عكاب3449261942143034

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائييونس نعيم علي حمزة3450101941055064

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيهمام سلوان محمود بريس3451211941007100

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين قيس سعدون هاشم3452121941013019

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار محمد سلمان عبد الحسن3453151942044172

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره سلمان ابراهيم سلمان3454101942136027

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغصون عمر سعد محمد3455111942079061

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضفاف علي حسين ارميح3456151942054175
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كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزينب زعالن عباس عبد هللا3457261942083047

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدير رافد سعيد فياي3458141942076120

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عمار وقفي اسماعيل3459111942109125

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعلي وليد محمد عطيه3460231941009084

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيحبيب محمود بخيت محمد3461181941002056

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد صادق حساوي ناهي3462141941011111

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيدعاء حسن عبد هللا جابر3463281952062012

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىتطبيقياحمد جاسم محمد عمر3464131951238001

كلية العلوم/جامعة بغداد586.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقييوسف احمد عبعوب احمد3465211951256019

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء فارس عبد الرضا خويفج3466141952110008

كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىتطبيقيامنه صادق حسين طارش3467131952103002

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب كريم اسماعيل عبد3468101952103013

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامير قاسم نعمة عبود3469111951049018

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيمؤيد دنيف خزعل فزيع3470221951254020

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيرسل عبد الكريم مشعان ضامن3471101952110022

كلية العلوم/جامعة بغداد563.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيرسل محمود عناد حمادي3472131952099011

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغفران صاحب حمزه علي3473111952109044

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمنتظر نوري فاضل حسين3474121951013037

كلية العلوم/جامعة بغداد560.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الدينتطبيقيهمام علي جاسم عواد3475181951342038

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسيف لفته كاظم عوده3476141951200079

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرواء عبد هللا كامل حسين3477141952076014

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعز الدين ربيع أحسان عليوي3478141951015018

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرامي صباح حسين عبد هللا3479111951021030

كلية العلوم/جامعة بغداد550.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيشمس كاظم فخري يوسف3480231952119039

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقينور اسامه ناجح جاسم3481131952070040

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىتطبيقيرفل ضياء نجم عبد3482131952103012

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور صباح خالد سعيد3483151952044051

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيريم سالم غايب جاسم3484121952231011

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامجد كاظم محمد حسون3485111951026007

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىتطبيقيلقاء محمود نايف مخلف3486101952113019

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمرتضى رسول رحيم حسين3487151951017059

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيمالك وليد خالد محسن3488101952120042

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم ابراهيم ريحان احمد3489121952087034

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه مديح حسن حمود3490141952111027

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياسيل حيدر فهران مشجل3491141952105004

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأيه قاسم محمد ضمد3492141952140001
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كلية العلوم/جامعة بغداد536.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد جاسم نجم عبيد3493141951175001

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0اعدادية المناهل للبناتواسطتطبيقيفاطمه شبوط عبد فارس3494261952115020

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقينسيم ثعبان جاسم غبين3495261951021031

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعلي نعيم خريبط كاظم3496221951018031

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب مازن علي هجول3497151952047031

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف خليل جوده عبد هللا3498111951026053

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيلبنى علي عبد الحسين طالل3499151952044040

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيديانا محمد جليل فاخر3500151952050002

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقياحمد عدنان عبد الزهره كريم3501281951018005

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيحمزة عادل اسماعيل عبد الكريم3502281951021022

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيهدى باسم محيبس باشط3503151952047056

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكاظم اثير سعيد كوجي3504151951017047

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي ابراهيم حسين حميد3505121951030062

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عبد الخضر سرحان عداي3506111951032030

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىتطبيقيوالء بدر فاضل علوان3507131952119010

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر صادق حنون منشد3508141952133037

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى قاسم سلمان عبيد3509141951029033

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور خالد عبد الجبار عبد الساده3510151952054038

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم ناصر محمد علي3511131952074015

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد علي ابراهيم حمود3512131951017037

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسجى مرتضى جري كلخان3513151952046021

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيشمس الضحى خالد ناهي سلمان3514101952094015

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيعلي كاظم شمخي ساهي3515281951017058

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسما ياسين عليوي رشيد3516141952224017

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي احمد بدر عكله3517101951202025

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيموج عصام عبد الجبار الحاج ناشي3518121952093019

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيغيث فرحان حميد كاظم3519221951034032

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزينه حياوي جبار شنيث3520281952060044

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيصفاء احمد عبد الحمزة ظاهر3521111951009032

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمينا هيثم حميد فرج3522121952114017

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهالء محمد سهيل عبد هللا3523101952094018

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيعالء ناصر غازي لفته3524221951027036

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرؤى احمد زيدان خلف3525111952062008

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره ايار هاتف عريبي3526141952099022

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0ثانوية السالم للبنينصالح الدينتطبيقييحيى ابراهيم صالح علي3527181951044024

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعباس سعد مقداد راضي3528281951009047
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كلية العلوم/جامعة بغداد513.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى حازم جبار الزم3529151951013049

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك احمد ابراهيم عبد الرحيم3530111952100002

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهيام حسين علوان حميد3531111952106036

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىتطبيقيانمار احمد محمد احمد3532101951021006

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيزهراء حيدر عيدان عطيه3533221952165012

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر صالح مهدي علوان3534141951047114

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيباقر محمد جبر عكله3535151951003008

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء احمد قاسم كاظم3536111952142006

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر علي حسن شاطي3537151951008024

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم محمد كريم احمد3538101951026006

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقيبارق فرج علوان ابراهيم3539211951087006

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينرمين حسين حسون شهاب3540141952079037

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمؤمل حسن غضب بهيدل3541281951001105

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمنتظر ماجد ابو الهيل عبد هللا3542281951001165

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيموج عبد اللطيف أحمد لفته3543101952102032

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيعمر محمد حسن قادر3544201951022034

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينور صالح حسن هادي3545121952107055

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه منير ناجي علي3546121952105034

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك نيبل محمد علي3547121952087011

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمة كريم ناصر زبون3548121952098041

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي هادي لفته جبار3549221951098030

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعمر باسم محمد مهدي3550121951011013

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد االمين ضياء صادق عبد الحسين3551111951009066

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياشرف سجاد كاظم كناوي3552161951038016

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعبد الوهاب عبد االمير وهيب كاظم3553281951006074

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيسجاد سعدون قاسم الزم3554281851022094

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيخالد سعد حميد نايف3555111951026014

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف الدين جالل جاسب مطشر3556131951045021

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيجمانه عادل جاسم محمد3557131952070005

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء حسين خضير بندر3558141952074005

كلية العلوم/جامعة بغداد501.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم وليد خالد علوان3559141952068033

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء عادل صالح عبد الحسين3560131952096008

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرياض احمد مطر سلمان3561111951025013

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمنتظر محمد عباس كاظم3562151951013056

كلية العلوم/جامعة بغداد499.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيطيب مخلص خليف رجاء3563191951356024

كلية العلوم/جامعة بغداد499.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيساره حكيم مطلك حسين3564101952110032
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كلية العلوم/جامعة بغداد499.0اعدادية النعمانية للبناتواسطتطبيقيساره عامر عليوي عصيد3565261952087003

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب محمد لطيف جاسم3566101952091017

كلية العلوم/جامعة بغداد497.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا مسعود هاني محمد سعيد3567191951020046

كلية العلوم/جامعة بغداد497.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيريم احمد محمد ياسين3568111952062014

كلية العلوم/جامعة بغداد496.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء كاظم حداد موسى3569111952065029

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينة ثائر صالح ابراهيم3570141952105015

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر حلو جابر مشكل3571161951002238

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمة انور محمد حسين3572151952045034

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيعباس ساهر ضبيع كاظم3573221951314049

كلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عصام محمد خماس3574131951001062

كلية العلوم/جامعة بغداد494.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد انور رشيد فرهود3575121951020031

كلية العلوم/جامعة بغداد494.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبشرى سلمان عجيل عبد الرضا3576141952072007

كلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى زيدان خلف عثمان3577141951047095

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حيدر هادي مطشر3578121951030084

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه صباح عوده عيدان3579111952129002

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عدنان طالب حسون3580121951043020

كلية العلوم/جامعة بغداد493.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمهدي مصطاف خليل شكر3581101951016053

كلية العلوم/جامعة بغداد492.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي محمد كامل سلمان3582111951002023

كلية العلوم/جامعة بغداد492.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيافنان محمود عبد االمير محمود3583141952079006

كلية العلوم/جامعة بغداد492.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينرجس عباس زغير فليح3584121952094070

كلية العلوم/جامعة بغداد492.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمنتظر اثير عبد الرحيم جواد3585111951020083

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين علي محسن صيوان3586141951020021

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةتطبيقيحسن حامد كاظم جاسم3587241951153003

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقيامجد اياد عبد الكريم محسن3588141951046003

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيجالل علي حسين جابر3589271951153016

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيهمام سعد عنبر ريحان3590121951020040

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي مشتاق طالب رحمه3591131951030038

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيعلي عمار وحيد فريح3592261951048026

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى احمد سلمان محمد3593141951016104

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي جاسم عبد الرضا سلطان3594141951020046

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيمخلد شكر عبد حسين3595211951009050

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيبتول محمد عبد الوهاب مجيد3596101952102004

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايناس علي فاضل ابراهيم3597111952084001

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ محمود مهدي محمد3598141952081013

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبه محمد محي عباس3599111952074032

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الرحمن عبد الستار عبد الجبار عبد النبي3600121951031061
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كلية العلوم/جامعة بغداد489.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقينبأ محمود علي عبد3601101952110068

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك محمد كاظم خلف3602121952087009

كلية العلوم/جامعة بغداد489.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن علي محسن علي3603101951026062

كلية العلوم/جامعة بغداد488.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىتطبيقيمياده حسين سعد فالح3604131952106018

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيحيدر علي زاجي عبد هللا3605221951077031

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينميسانتطبيقيمهيمن عيدان سالم سويد3606281951030027

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلتطبيقيحيدر محمد جاسم محمد3607231951280004

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء رعد محمد حسين3608121952087017

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيسجا سلمان فياض حسن3609131952118039

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسامه ياسر حسين علي3610111951006022

كلية العلوم/جامعة بغداد487.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم عبد المطلب عباس جبر3611111951019002

كلية العلوم/جامعة بغداد486.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمقتدى عدنان رحيم باخش3612281951008115

كلية العلوم/جامعة بغداد486.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيعبد اللطيف سامي عبد اللطيف حسين3613161951006064

كلية العلوم/جامعة بغداد486.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى باسم احمد سعود3614111951022021

كلية العلوم/جامعة بغداد486.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد علي صدام عبد3615281951006153

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء كاظم عبد الزهره زيارة3616141952072023

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيمحمد مجيد فليح حميد3617231951282033

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيدينا بداع مخلف عباس3618121952096005

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد موسى محمود دلف3619111951033028

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيسراج جاسم احمد محمد3620201951030031

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحسين عالء حسن حسين3621161951007041

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيعلي محمد مطشر داغر3622281951018059

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد لفته ذياب تايه3623221951098004

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية الصباح األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر هاشم حازم احمد3624111951038004

كلية العلوم/جامعة بغداد485.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيعبد هللا حسن كامل عبود3625261951027049

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيمجتبى سالم تومان كاظم3626271951009041

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيمحمد عالء صالح علي3627271951005030

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمحمد ابراهيم جبار حسين3628281951001115

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيقنوت صباح رحيم رضا3629131952131009

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيساره محمد شاكر شفيق3630111952074027

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد رغيد حامد جواد3631141951016093

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر حيدر هادي حمود3632111951026034

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0ثانوية األجيال األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عالء حسين جبر3633131951040006

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد الباقر جبار نجيب طاهر3634131951031045

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد اياد موفق ستار3635151951006001

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقييسر خلدون غازي رحيم3636101952119041
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كلية العلوم/جامعة بغداد483.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد زياد طارق حسين3637141951170027

كلية العلوم/جامعة بغداد483.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيمينا عماد مالزم رستم3638131952091052

كلية العلوم/جامعة بغداد483.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياسماء كاظم محيسن خلوف3639141952133003

كلية العلوم/جامعة بغداد483.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيسيف قاسم عباس شناوة3640231951252034

كلية العلوم/جامعة بغداد483.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمحمد حيدر شبيب كمر3641281951009094

كلية العلوم/جامعة بغداد483.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف صاحب محمد حسين3642131951034015

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عدي عادل شاكر3643161951044052

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عامر محمد سليمان3644101951022048

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيهبه ستار طارش شندي3645151952058031

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيكرار عامر سعدون غني3646131951031041

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايالف غالب هيال طعمة3647141952132004

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسرى طعمه عباس جبر3648121952087024

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين يحيى ناصر محسن3649141851018040

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينورهان صباح شاكر احمد3650141952072051

كلية العلوم/جامعة بغداد482.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقينور عالء احمد حسون3651101952099012

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعباس جاسم محمد داود3652101951019054

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسيف اسعد عبد الرحيم هللا داد3653141951009035

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمة علي غالم عبد الرضا3654151952047039

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0الخارجياتالكرخ الثانيةتطبيقيلبنى مصطفى ياسين محمود3655111952401024

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى عباس خضير عباس3656111952064009

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره علي حسين جواد3657141952111020

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم عيسى مظهر احمد3658111952114031

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيفهد حيدر مزهر حمادي3659141851175011

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيحماس مروان يوسف طاهر3660101951029010

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعباس فاضل مجيد محمود3661121951030053

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد الرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر احمد علي حسين3662141951033007

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعهد قاسم نعمة علي3663141952132010

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبا سامي عبد هللا حميد3664141952145044

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيخطاب خالد محمود حسين3665111951019020

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحازم محمود كاظم علوان3666111951006037

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الستار عبد العباس عبد الخضر3667161951363143

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىتطبيقيجاسم محمد تايه عبود3668101951009007

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيآيه محمد عطا سالم3669131952117004

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم باسم فليح حسن3670121952095014

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيزين العابدين علي محمد حسن طاهر3671251951153052

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا نجم الدين سعيد عبد3672141951009047
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كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمهند سعد زغير عباس3673261951049057

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيعلي يحيى جلوب حسين3674211951206016

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيقاسم علي عطوان جهاد3675211951011029

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيانس هشام عثمان علوان3676231951001006

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر رافد عباس جواد3677141951187002

كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا عمر عبد المجيد احمد3678191951067028

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد العباس كشمر حمدي3679161951352018

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا خالد محمد حسن3680101951020093

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأمنه فراس علي مرهون3681141952105001

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن عباس صدام فاضل3682151951011018

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي اويس علي عثمان3683151951020030

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء ظافر جبر شندي3684151952056020

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقينور الدين منعم عبد الحسين جبار3685111951058153

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسنين محمد ابراهيم محمد3686131951003012

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيضياء محمد عزيز كريم3687261951019020

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقينور فاضل محمد عبد3688211952156015

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيابرار فيصل عبد الحسن علي3689281952074001

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن واثق عبد اليمه حسين3690141951017011

كلية العلوم/جامعة بغداد478.0ثانوية الشهداء للبنيننينوىتطبيقيعلي نذير عباس حسين3691171951123008

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد مهدي غركان عويد3692221951301004

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى سالم كامل حسن3693151951017066

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيعلي قاسم خميس حنظل3694281951005031

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0كوااللمبور-ثانوية العراق االهلية المختلطة في ماليزياالرصافة االولىتطبيقيسجاد ناظم جواد كاظم3695131951233003

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0ثانوية صدى الطف للبنينميسانتطبيقيعلي سمير قاسم هبسي3696281951042014

كلية العلوم/جامعة بغداد477.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ أحمد فاضل جواد3697131952073027

كلية العلوم/جامعة بغداد476.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي االكبر سعد حميد مجيد3698101951026073

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدعاء سلوان سعيد لباح3699111952079005

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم احمد فوزي محمد3700121952118038

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حسين غازي عداي3701131951030048

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0ثانوية الغدير االهليةللبنينالرصافة الثالثةتطبيقيالمختار ناصر محسن سلمان3702151951019002

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف هاشم محمد جاسم3703131951007008

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه هاشم احمد داود3704121952089021

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم شاكر حمودي عبد هللا3705101952102030

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب حسين محمد حسن عزيز3706141952125013

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيبراء علي فرحان خليفه3707281952077015

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيحمزة حسن عبود ساهي3708261951049016
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كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيشهد سمير كاظم حتاو3709271952060011

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك هشام عزيز ابراهيم3710141952101005

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياسراء علي عبيد ديوان3711141952133001

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيايوب صبار جميل كركوش3712191951019022

كلية العلوم/جامعة بغداد476.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيرقيه وليد خالد عبدالرحمن3713131952075009

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد سالم جبر سلوم3714101951004019

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا جمال عبد الجبار عبيد3715101951019066

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيعباس غني محمد باقر احمد3716171951124035

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد علي احمد جاسم3717111951002026

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر حسين عاشور كزار3718141951021014

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيطيبه نبيل جواد كاظم3719141952110028

كلية العلوم/جامعة بغداد475.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عبد الحسن كريم ديوان3720131951010043

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيبنين عبد هللا كاظم جاسم3721161952230008

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد أياد عبد الرزاق عبد الكريم3722101951019044

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية العبيدي للبنيناالنبارتطبيقيانمار هيثم رجب احمد3723191951024006

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدانيا نبيل محمد داود3724111952075008

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيعلياء علي مجيد حمادي3725131952101019

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهبه زيد خالد جميل3726111952073051

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقينور مصطفى نعمان فتحي3727101952119038

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد حسن رضا عبد الحسن3728121951025004

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء عبد الجبار عزيز كاظم3729121952107011

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيجنات رحمان راهي عليوي3730141952110006

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيهدى شهاب محمد حسن3731151952047057

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقيمحمد فهد حاجم كيطان3732221951054047

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقياسامة سلوان ياسين شهاب3733101951014017

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء اثير نعمه عبد3734131952095005

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيمحمد غنام جياد سبع3735231951042034

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيمحمد فرحان وطن شحيل3736221951031037

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر حسين باقر حسين3737141951021022

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقياحمد جواد كاظم صخي3738281951020002

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد تقي محمد حياوي عبد هللا3739281951012081

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر محسن خلف محمد3740241951002032

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عمر شوقي خليل3741141951020004

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسر طارق اسود حسين3742111951203365

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآيه فارس ابراهيم عبد الباقي3743141952077002

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيضرغام علي حسين حسن3744141951001028

3590 من 104صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم نعيم محمد سلمان3745141952100031

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم جعفر رحيم كاطع3746121952098043

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيابتهال صالح مهدي محمد3747181952242003

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم صباح ابراهيم صالح3748121952093015

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيميادة عدنان عبد حمد3749101952120043

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ناظم محمد علي الياس3750171951351127

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمروان ظاهر مرعيد خلف3751141951048048

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمحمد رزاق طاهر حسين3752221951036084

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقينور صادق حميد ابراهيم3753191952201014

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيامير محمد رضا هاشم3754251951153012

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى علي عباس صالح3755131952080021

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد محمد جبر نعمه3756151951006017

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر مكلف شاكر ناصر3757161951311054

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيغيث مهدي حميد طاهر3758131951012083

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد حسين حسن علي3759241951063015

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد علي فاضل كريم3760111951049051

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيوائل نعمان منذر علي3761101951205162

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد رافد هاشم كاظم3762121951025059

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيميثم جمال الطيف جاسم3763101951018028

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيعمران مؤيد جوير حسين3764191951021016

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمنار ماجد فرحان كريم3765151952047049

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية النور للبناتالديوانيةتطبيقيوداد مراد عواد دحام3766241952095038

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد جمال خليل ابراهيم3767101951014006

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد المهيمن عمر صادق حسون3768101951014066

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشهد نجم نعمه نجم3769121952102025

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمحمد هاشم محمد خضر3770221951003067

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عماد صبير حمد3771141951018102

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد سعد عيدي جفال3772141951009033

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر كريم ونيس هليل3773141952095021

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهيا حيدر حافظ طه3774111952074050

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي فاضل نعمه عناوه3775111951018050

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالخطاب عمر فاروق عبد العزيز3776111951019010

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمهند سمير قاسم كاظم3777111951006178

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيعبد هللا صادق حايف هادي3778261951205035

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقيمصطفى مردان محمد علي3779211951088019

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسهى عبد الجبار عطا جميل3780111952070016
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كلية العلوم/جامعة بغداد469.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي محمد محمود جميل3781141951042015

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عماد سالم جابر3782161951363145

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي نزار نعمه كاظم3783161951363227

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيهيلين عامر ضاحي سلمان3784151952050014

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيف محمد منعم كاظم3785131952103019

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىتطبيقيحمزه كامل عبد مهدي3786211951270012

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيخنساء خالد حسين علي3787111952082007

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيجعفر موسى كاظم جاسم3788261951017009

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمرتضى محمد حسن الزم3789281951151688

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيميثم كاظم عكله زياره3790151951007116

كلية العلوم/جامعة بغداد469.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقيمقداد عبد هللا احمد نجم3791211951256016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد667.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيزينب ميسر عبد هللا صالح3792201942253004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد632.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائيايوب محمد شهاب احمد3793181941033016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد630.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزينب زاهد مطشر مجيد3794261942108074

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيزهراء سمير عبد الستار حسون3795221942116021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد621.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيهبه حسين علي جبر3796231942111104

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيعبد المحسن سلمان محسن خنجر3797231941166027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد607.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيالزهراء جاسم ناصر عوده3798221942421002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد600.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائياحمد حسين محمد فنجان3799261941054001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل عالء مرتضى يحيى3800141942194057

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد صادق احسان عبد االمير جابر3801271941014202

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي صاحب سرحان حرب3802251941150217

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد594.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيسوسن سيف جاسم حمودي3803101942112014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه مثنى عبدالصاحب حسين3804131942098132

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد طالب لطيف مسير3805101941013139

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيحسين ماجد احميد مجيد3806261941050017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد590.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد جاجان عباب3807201941030119

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد590.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ احمد عبد الوهاب كمر3808101942116062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد589.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسفانه رافد قحطان ابراهيم3809141942097031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد588.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيحوراء صالح محمد صالح3810261942251007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد587.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيباسم حسن عالوي محمد3811231941060025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد587.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم قحطان عدنان مهيدي3812121942082038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد586.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول باهر عبد المحسن عبود3813131942111012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد586.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيباقر هشام جاسب حسين3814151941071031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد586.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيعلي محمد حسين حمد3815261941014070

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد585.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد عطيه ابدين3816141942108059
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد584.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن جعفر ناصر ابراهيم3817231941001065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد583.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيعالية اسد صاحب صعب3818211942098113

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد582.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين عبد علي عيدان3819271942057077

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد582.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيزين العابدين علي خلف فرج3820271941002078

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد581.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات سامي محمد حبيب3821121942096001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد581.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي حسن بريسم3822141942114017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد580.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيه ريسان عبد الحسين خضير3823141942066010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد579.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس هشام ماجد عبود3824101942137044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد579.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين علي لفته سلمان3825271941152018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد579.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتهاني بشار منشد عبود3826141942121018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد578.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل رمزي عبد االمير خميس3827141942077020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد578.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عمار سعيد عبد هللا3828131942096011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد577.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد شنان حسين3829131942098073

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد576.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى فاضل فرحان رحم3830141942089025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد576.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد نصير غازي لزام3831141941018155

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد576.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء عباس مصطفى محمد3832141942124002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد576.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه فراس محمد حسن3833141942135015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد576.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد كريم عبد محمد3834151941002020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد575.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيابرار جبار صحن كريم3835131942098008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد575.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء ظافر خلف محسن3836111942112024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد575.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا خالد نايف صيوان3837111941019014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد575.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيرؤى هاشم جابر معرض3838281942065017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد574.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم حسين ناجي رؤوف3839131941020002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد574.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيزينب سرحان ذياب داغر3840141942071033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد574.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى حسين جبوري محمد حسن3841111941008054

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين صباح شنيو سمير3842141941048019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيسعد عبدالرحمن حمود عبد3843131941256013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف عباس عزاوي عليوي3844131941004057

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار خالد نجم كشاش3845141941008092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيجنات عاصم محمد حمادي3846261942075027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه حيدر فوزي محمد علي3847101942105021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريم ابراهيم هاشم محمد3848141942073051

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء علي حليحل وادي3849141942074006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عماد ستار داخل3850131942122024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه صباح كاظم محمد صالح3851111942066051

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيزينب مرزه غالي عوده3852261942072021
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي عبد الحسن فالح حسين3853151941006069

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيزهراء راسم خليل ابراهيم3854211942093030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيمروه غسان مهدي حيدر3855211942156066

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأميره قيس فياض فرحان3856141942122002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم بسمان امجد عباس3857101941026002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيعثمان محمد ابراهيم عبد هللا3858191941058019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد عالء محسن كاظم3859111942079053

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء هادي مظهر عبد الحسين3860141942108060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيحسين موسى نعيم فزع3861131941025011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمنتظر كريم خليف عبيد3862231941251350

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد عبد عون فيحان3863241941001155

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى احمد زكي احمد3864141942142039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه حسين هادي صالح3865121942098009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي مؤيد صباح حسين3866151941007091

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عماد كاظم خنياب3867131941011054

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيجعفر محمد علي محمد صالح شاكر3868271941005032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء علي محمود سلمان3869261942120109

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء حسين علي ديوان3870121942090011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك خضير عباس محمد3871141942125005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى سالم شريده باتول3872111942060028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى سلمان داود سلومي3873131942107085

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيتيسير نافع محمد عبد العزيز3874191941041012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصهيب صالح نوري محمد صالح3875111941021028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى حسن حمود حسن3876111942114067

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر عماد مناوي علي3877141941043005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه رعد عبد الجليل محمود3878111942101010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى سعد عبد الكاظم حمود3879141942138018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحمزة عامر عبد سلطان3880111941018047

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزينه احمد عبد الكريم عبد المطلب3881101942078070

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد احمد محمد احمد3882151941006087

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.0ثانوية البنوك االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الكريم علي كريم جواد3883131941043011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس فاضل جبار فرج3884151941010060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه احمد خليل ابراهيم3885131942101049

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه معتصم باقر عبدهللا3886131942091056

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد567.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد كامل عبد هللا ياسين3887101941055006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد567.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عادل خلف شبوط3888121942094116
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد567.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين جواد كاظم الزم3889141941017029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد567.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد زيدان عوده3890111941013044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد567.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جباره طعيمه جالي3891141942108050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد566.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتكربالءاحيائيفاطمه رضا حسن كاظم3892271942145021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد566.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره هشام رزاق علي3893141942072092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين خريج يازع سيد3894141951029008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد546.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد علي حسين حمد3895221951363001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد529.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيمهدي عبد اللطيف زغير زاهي3896221951017060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين حسين نصيف جاسم3897101951022060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيمهند ماجد عبد الجبار عطيه3898191951106036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد517.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين نعيم جاسم مظلوم3899141951050007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد516.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقيصابرين محمد شكر حمود3900101952155008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد513.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقيجواد عبد الكاظم عبد هللا صالح3901101951155003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد513.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيميثم نوار سرحان فياض3902191951007038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد508.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقياكرم كاظم هداد راضي3903221951077009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد505.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقييعقوب سالم غالم جالب3904221951058022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد503.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد محسن سالم عقيل3905251951001173

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد503.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسن مهدي نوشي قاسم3906131951002011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد500.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء اياد كاظم جابر3907111952074021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد498.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسن محمد حسون صحن3908131951034007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد498.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقيمهدي صالح ارحيل تايه3909261951018027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد497.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى جاسم فالح عويد3910141951016106

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد497.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عادل علي جبر3911141951018067

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد495.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمة أسماعيل مهدي كاظم3912141952110032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد495.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيسجى عبد المهدي حسين حمود3913281952062032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى لفته عبد الحسن عويد3914141951201331

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد493.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطتطبيقيحمزه خلف حمزه كاظم3915261951203015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد492.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء مهند جمعة سلطان3916111952110027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشهد كاظم حميد علي3917141952074017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقياحمد كامل جاسم محمد3918291951025005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيضحى فالح محسن طعيمه3919151952048024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد490.0الخارجيونميسانتطبيقياياد فرحان مختاض دعيم3920281951400005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيوفاء محمد كامل سيد3921151952045042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيسيف وديع صافي مصلح3922121951020013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد489.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقياحمد عبد هللا كريم عبد3923231951051001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد488.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيباقر محمد داخل عبود3924131951012025
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد488.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيبنين مهدي عويد حسين3925151952045013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد488.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب حسن عبد النبي يوسف3926151952044020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد488.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى سالم خلف سعد3927151951004020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد487.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيصباح كحيط عفيان جاسم3928111951054004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد487.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب محمد جاسم عبيس3929111952110029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد486.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر عادل محمد عيسى3930141951048016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيمشعل عيسى عبد محسن جمر3931231951186034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد485.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيبسمه ليث احمد طه3932101952091007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0ثانوية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي جاسم هادي ساجر3933141951002013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد484.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيعلي حاتم كريم محمد3934261951033034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد483.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه حسن عالوي صبيح3935111952076004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد670.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم بالل كاظم حيدر3936131942108060

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد670.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه عبد المطلب محمود خوام3937121942086013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد664.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه محمد حسن عبد هللا3938101942079015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد647.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين قيس كريم محمد3939131942086014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد641.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب احمد منفي جودة3940291942085078

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد640.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه فائز خضير اسماعيل3941101942110067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد639.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزمن خالد عبيس عودة3942111942085028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد636.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسرى عباس حسين رستم3943121942089063

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد633.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر حامد ضاري مرهج3944111942065188

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد632.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب ماجد بخش علي اكبر3945151942047094

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد632.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عباس كمر حسين3946101942131008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد629.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه ماهر حسن محمد علي3947101942094016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد629.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل حميد حسين عنفوص3948141942067038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد629.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب ماجد سعيد معمر3949131942118154

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد628.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسرى اثير حميد رجب3950101942115127

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد628.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينسرين جاسم محمد اسماعيل3951111942149053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد628.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه سعد محسن محمد3952111942076137

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد627.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة ماجد حميد فارس3953151942058074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد623.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيماجده اياد محسن دوازه3954111942088020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد621.9ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور العيون عباس فائق هاتف3955211942143117

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد621.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى سمير خلف فياض3956101942095052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد621.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا سعد كاظم سلمان3957121942114044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد620.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجنه علي مرتضى صالح عبد العباس3958141942140032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد620.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين مؤيد علي عباس3959141942067126

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد619.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميسم ساهر سعدون عباس3960111942112089
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد619.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب الحوراء عبد االمير جبار حسن3961101942096036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد619.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيرؤى جمال سعيد علي3962261942126027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد619.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعائشه مالك احمد فيصل3963141942067072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد618.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيات علي حسن أحمد3964111942139001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد618.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء اياد احمد شبيب3965111942074004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد617.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيموفقه كاظم صادق كاظم3966131942080039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد616.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه ماجد كريم عبيد3967121942098032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد614.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين علي خضر علي3968101942109032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور االسالم محمود حسن جلوب3969111942072125

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل رحيم دوحي شويل3970111942108095

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم اكرم طالب علي3971141942136049

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيظالل  عبد الرحمن ايوب عبد هللا3972101942079022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرحمه محمد ابراهيم دحبوش3973121942096021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد612.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء رعد مهنه حسن3974151942044054

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد612.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل صادق خضير صادق3975131942129008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد612.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء شعبان كريم جاسم3976111942133025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد612.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور رشيد مظلوم حسن3977151942054292

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيغاده خالد برجس مطرود3978101942119069

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيتماره فاضل صالح داود3979131942118060

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياماني رائد نصيف جاسم3980111942068006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم قاسم محمد غضيب3981141942122013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيشيماء احمد مصطفى احمد3982101942099013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه مصطفى سالم عبد المجيد3983101942118090

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد609.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسلوى ماجد فاضل منخي3984111942086031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد608.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرقان شاكر قاسم خلف3985141942111196

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد608.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرحاب شاكر محمود احمد3986101942101047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد607.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيزهراء عباس ابراهيم عبد3987101942155013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد607.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه عبد الرحمن محمد مظهور3988101942108040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد607.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبة علي جواد نعمة3989131942098114

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد606.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائياماني وحيد رشيد خليل3990101942106002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد606.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه محمد توفيق جميل3991101942119034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد606.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأفنان مؤيد خليل سلمان3992141942111008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره صالح حديد جرس3993111942067066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفل مثنى عبد الرزاق جميل3994111942067044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد جاسم عبد العظيم3995121942112114

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد603.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائينور هيثم عكاب عطيه3996131942099052
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمساء محمد علي عوده3997151942058082

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء جبار داود كاظم3998131942118103

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه جمعه نامق توفيق3999141942079018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد600.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه احمد عبيد كنو4000101942110026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد600.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيزهراء طاهر فياض وسمي4001141942152009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد599.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيايه سهيل نجم عبد هللا4002101942101019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد599.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيافراح عجمي تركي جياد4003131942071005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين خالد ابراهيم جاسم4004131942091039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه هادي صالح محمود4005101942137048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه عباس خضير جبر هللا4006141942090041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم قاسم محمد ياسين4007111942083057

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء حسين مصيخ سمير4008111942082008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار مهدي كاظم عبد4009141942140137

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله هاني كامل حمادي4010111942072130

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائياية علي عبد الزهره متعب4011121942112020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيكوثر ياس خضير فياض4012101942086072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيقدس حسن طالب مزهر4013101942109078

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجا هويدي عبد كزار4014111942082039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار جاسم مخيط حسن4015111942065165

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب حسن علي نعمه4016151942044095

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد596.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل نوري ناجي حسين4017131942070078

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه فراس عزمي علي4018101942118073

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورا عمر جمعة ارزيك4019141942087023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك رحيم وحيد موسى4020101942096020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حميد عاشور خليل4021111942082043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروة عدنان خليل ابراهيم4022111942082059

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور القدس كاظم حمزه فزع4023141942100137

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك جاسم محمد عباس4024111942062013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء عزيز خلف حنظل4025141942111074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى بهاء محمود حميد4026111942118005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول قاسم خضير منهل4027151942041014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيهاجر محمد عبد هللا عليوي4028231942128067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغاده محسن محمد عماره4029111942076127

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه سعدي خلف لطيف4030111942104019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيضحى نادر خميس غالم4031321942020059

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشفاء يونس جلوي محمد4032111942083040
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم محمد عبد هللا ناصر4033111942067122

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا غالب احمد سلمان4034111942149035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينه سعيد عبد الجليل منصور4035131942093068

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء نامس رشيد مشيوح4036141942067046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ماجد وحيد بريدي4037141942079088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائينور عبد الحسين جبار عبودي4038221942107061

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيايه مصطفى قتيبة محمود4039101942119010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه عبد الستار عايد سرحان4040151942047117

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات واثق عباس جاسم4041121942094035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب احمد حكمت عبد الرضا4042141942099031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل عامر عبد حمد4043101942101057

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عادل ناجي لطيف4044111942109066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر فاضل جاسم بايش4045141942110161

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه قاسم فالح حسين4046141942145133

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء خضير عباس محسن4047151942044072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عباس سلمان كاظم4048121942231092

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب علي غازي الزم4049111942108061

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى صباح دهيوك فرج4050101942089044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم فاضل كاظم محسن4051151942041062

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء رياض سليم عليوي4052141942100038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيهبه رحيم خلف مجالي4053191942194112

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديار رسول ستار رشيد4054141942087006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عالء نوري محمد4055221942412030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيمأسي حيدر حسين عباس4056181942236116

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير عبد االمير عباس عبود4057151942052043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد عباس راهي نهار4058121942098064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينادين سمير حسن صالح4059141942079106

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك اركان صادق عبد هللا4060111942118017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عباس ابراهيم محمد4061111942121052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين هاشم حسن محمد4062111942071026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى محمد كاظم فريح4063141942108123

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرونق موفق توفيق ابراهيم4064111942067050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا حسن جعفر علي4065141942133060

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيصبا حسين جميل فزاع4066271942052096

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عامر سعدون عبود4067141942079108

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء كريم عبد علي عبود4068141942102036
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عامر تركي جاسم4069111942065001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيزبيدة عدنان نصيف جاسم4070121942020052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيمنار اسماعيل محمد اسماعيل4071101942155020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأيه حسين اسماعيل مصطفى4072151942056002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيرانيه عدنان شحاذة عبد هللا4073311942070009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ مهدي حمود جثير4074151942050110

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيافراح قاسم ياسين احمد4075121942084004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنباراحيائيماريا محمد عزيز البد4076191942135012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشفاء علي داود سلمان4077121942230014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد علي بدر حسن4078141942109035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجود كاظم عبد الهادي سلمان4079141942086139

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى جالل عبد الحسن عليوي4080151942055119

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ابراهيم عبعوب عرمش4081141942140108

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول عباس خزعل احمد4082121942107033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيعال سعيد عبيد مجرن4083231942125076

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سلمان عبد علي4084151942044074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد هللا غضبان ضمد4085141942074075

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحمة ولهان ابراهيم محمد4086141942110053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه حامد سلمان زبار4087111942086043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عدنان زيدان خلف4088141942066089

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبلسم صالح محسن بكر4089111942215029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ صالح مهدي فرحان4090151942054264

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب محمد حاسب يسر4091151942044106

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه محمد عبد هللا عباس4092111942068111

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى عمار محمد صالح4093121942082026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيعال حسين فرج محمد4094131942099032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيتقى عبد الباسط عبد الصمد علي4095191942146015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىاحيائيهديل حسين جاسم محمد4096131942084024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيريام عبد القادر محمد شهاب4097101942120057

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيديمه خالد مسعود محمد4098251942084281

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء محمد احمد ظاهر4099111942065017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيبراءه زياد طارق سيالن4100101942089009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيياسمين علي محمد حسين نعمه4101121942118121

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد عباس رشيد علي4102131942087035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك ناجي محمد حسن4103101942076012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين حسين علي ياسين4104141942225018
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيروند رعد سليمان كاظم4105101942118034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0ثانوية المنصور االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوره حامد محمود شهاب4106111942125005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيافراح بشار عبد الجبار عبد الرحمن4107151942050009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد شريف فاضل محمد4108111942084109

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغصون نزار حميد عوده4109111942121048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء وسام عبد الزهره حافظ4110151942046050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايه موحان محسن عباس4111261942120031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك نجاح حمدان طعيمه4112151942044034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى علي عبد هللا كاظم4113131942126030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيايالف قسام رشيد حميد4114101942119006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيرواء راضي مهودر حواس4115101942096030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه صالح عبد القادر سعيد4116101942115184

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسماء عبد الرزاق جبار حسين4117151942056054

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى حسين حسون علوان4118121942105139

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيساندي حسن سعدون جبر4119131942097016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله هاشم يحيى أحمد4120141942127045

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء علي براك منصور4121121942107064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه خالد دواي خنجر4122141942117046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيهاله نبيل حسين عبدالكريم4123131942104062

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ميثاق جميل ابراهيم4124111942076081

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك محمد هالل عبد الكريم عبد علي4125121942086006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه علي عبد المنعم قاسم4126131942118090

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير اكرم حسين ياور4127141942135043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول رحيم حسن نعمه4128151942048016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر جليل غضيب مجيد4129151942055102

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيزينب خليل محمد علي4130121942084020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحسناء علي كاظم عذار4131111942076032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيتمارا ناصر جميل محمد4132101942116017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه حازم جاسم نصيف4133101942091075

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه ثائر حميد فاضل4134111942086011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس رعد صالح عبد هللا4135111942075039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائيرقية سالم حسين عليوي4136101942125013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ عبد الرحمان عبد اللطيف عبد الرسول4137101942099030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجنات ماجد ابراهيم شمشير4138141942140030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيام البنين ضياء زوره امعارج4139141942134014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفرح كريم راشد حارث4140151942058078
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء عباس ياسر كمكم4141121942094088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه فاضل ناصر جسام4142101942108010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى عبد الحسين مهدي سوادي4143101942107034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه شاكر محمود حسين4144111942114132

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء جاسم محمد هادي4145141942225030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين محسن زياره جعيدي4146141942108027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه جباري خشان كيطان4147141942072019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره اسامه عزيز صالح4148141942086130

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيطيف احمد والي حمد4149131942131088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد جاسم عباس4150141942138031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حسين بالسم خلف4151141942080006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى ليث سعدون محمود4152141942073125

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائياسالم خالد ابراهيم حمد4153201842177004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائياديان يوسف ياسر فاضل4154121942094013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه احسان موسى محمد حسن4155121942094206

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتقى قصي محمد اسماعيل4156101942100028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة احمد منعم حميد4157111942075086

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه خالد حكيم لطيف4158141942089040

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيأيه مجيد حمدي مجيد4159101942089007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه هادي حامد فرحان4160101942109011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيازهار جاسب راشد سلومي4161121942098003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حيدر ناجي سريان4162111942100033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ضياء حسين حمد4163111942114089

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميالد حيدر كرم زامل4164121942107234

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه ادريس محمود خليل4165131952101017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب عبد الستار احمد تايه4166101952095013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقييسر طاهر محسن صالح4167111952130016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد حسين محمد صالح4168101952094017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيزينب هشام خضير غالي4169221952169013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحنين علي فهد سالم4170141952225012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء علي راضي حوفي4171281952050029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد521.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء نصيف جاسم حمد4172131952099013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد518.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرويدا عادل بداع مخلف4173111952062013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصفا علي حسن خلف4174141952102024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد503.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىتطبيقيعذراء وليد محمود جاسم4175101952113017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسحر حميدي مهاوش عميرة4176111952064010
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيتقوى روكان عدنان علي4177151952054010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينه خالد شالل عبطان4178101952094012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقيهند نبيل جبار لطيف4179101952099015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء علي حنون عديو4180121952098018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0الخارجياتالرصافة الثالثةتطبيقيبنين محمد عبدالحسن رهيج4181151952401008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيايات راضي عبد الحسين جبار4182121952231004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور عبد الكريم عبد الصاحب كاظم4183111952088012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيديانا علي حسين خميس4184211952098022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيدانيه صادق جعفر حميد4185121952089007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيمنار احمد حسن عبد4186101952117033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهاله وليد سعيد سفان4187111952142019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينرجس كاظم عطشان مذبوب4188141952072048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياالء ياسين حسين علي4189111952068006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد472.0ثانوية الشهداء للبناتنينوىتطبيقيزهراء صالح حمزة مصطفى4190171952331005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيايالف فراس كاظم دهش4191131952099002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ عادل عبد الجبار بدن4192141952110037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد467.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيصفا عامر محمود سعيد4193111952215047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرند فراس احمد عبد4194111952105019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيبدور علي فاضل سلمان4195131952075003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء احمد بحيت طاهر4196141952111016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى احمد حاجم تالي4197111952078008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء كاظم خضر بدوي4198111952129006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه ابراهيم عيسى عباس4199111952070006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسراء حياوي حمد علي4200111952217001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيكوثر محمد جاسم محمد4201131952096017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار احمد عبد الحسين خشفي4202131952075023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء عاشور صالح فرحان4203111952127019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيغدير احمد عطروز كاظم4204131952118042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيامل ليث حامد حسن4205101952091002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيهبه نضال شيال لوله4206151952058032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيبنين فاضل زينل سليمان4207211952109009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيحفصه عمر حسين علوان4208131952079008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء غسان عبد الرضا صاحب4209131952118031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهدى جاسم محمد عبد علي4210141952110044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور لطيف راضي حمود4211141952145052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيانسام صباح جميل مزهر4212141952224003
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقياالء وصفي صاحي عبد الهادي4213161952234004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيرفل قاسم زامل عطوان4214281952069025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه رفعت سلمان عبد الرحمن4215141952111026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىتطبيقيانفال احمد حنون محمد4216211952294005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيغفران طالب حسين حداوي4217131952071031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب عباس علوان طارش4218141952125015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقينازك كاظم خضر شياع4219161952154036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب رحيم جلوب صبر4220131952070021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيسلوى ستار جبار عبد الحسين4221131952104008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيعائشه يونس محمد جاسم4222101952116031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيسبأ حسين اسماعيل خليل4223131952101013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىتطبيقيرسل عالء صبري مبارك4224131952100009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىتطبيقيتقوى ماجد حمودي حسن4225211952294009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه سعد خنجر زغير4226121952094056

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى شاكر حسين سرحان4227141852109014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد455.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور عيسى نوري جعفر4228141952141003

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك علي محمد ياسين4229111942083014

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسرى محمد عبداللطيف رشيد4230131942100070

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيفاطمه حميد فهيم كزار4231261942091020

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيفرح زهير بالسم حميد4232211942093060

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزينب نعمه الطيف هادي4233271942062071

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائييقين عدي حامد جاسم4234111942110143

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر بهاء الدين محمد صادق4235101942097070

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد572.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب نعيم جبار صبحي4236121942092043

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فيصل مهدي سعيد4237141942136025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره جياد عكموش خرباش4238151942080086

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيرحمه موفق محمد جسام4239191942188039

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك خالد عبد الوهاب محمد4240101942108019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير سعد علي حمود4241111942080113

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حيدر نوري فالح4242111942103043

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرشا نايف محمد حسين4243111942068031

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى عبد الرضا اسمر عنبر4244141942083014

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيغفران جمال لطيف جاسم4245191942196075

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيبان ظاهر صباح شفيق4246131942101012

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور علي خالد عبد الزهره4247121942094283

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيزهراء مشرق عبد الرحيم علي4248281942063042
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه محمد عريبي عباس4249111942076121

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيكوثر عمار فاضل علي4250211942137122

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسماح علي جابر حسين4251121942117030

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس مهدي صالح محراث4252121942107161

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيالزهراء نزار عيال صافي4253131942103001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور نجم عبد هللا هادي4254141942095072

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.8ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة جعفر محسن سعدون4255141942194129

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه باسم عبد محسن4256261942120185

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحميده حسين طلب فجر4257141942136016

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى عبد الكريم موسى مولى4258111942081033

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد عبد الرحيم ابراهيم4259131942283066

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور احمد تركي لفته4260151942080156

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم رجب عبيد جباره4261151942046167

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيايات فالح مهدي خضير4262271942057025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى طه خليفه صالح4263111942085045

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيايات عبد الحسين كاظم عبد الرضا4264221942163006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء ناجي خنجر عريبي4265141942110026

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيرقية صباح شفيق حماد4266191942371082

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائينوران علي جمعه جبر4267151942051168

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء احمد قاسم حمودي4268141942100006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيسرور جاسم محمد كاظم4269191942224035

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك سرمد ياسين حجي4270101942139058

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى حسن حمد جبر4271111942133037

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عادل حزام كرم4272141942109023

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيدعاء سالم جابر طاهر4273141942085006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عباس حسين صالح4274111942108076

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبلسم ستار جبار حسين4275111942071014

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورا علي موفق ناجي4276141942074155

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي خليل جدعان4277141942074089

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوارس محمود شاكر عبود4278111942065177

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حسين سلمان جياد4279141942076088

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيداليا فايق جعفر عيسى4280121942105055

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروج ناصح محمد عبد4281111942084147

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى اركان علي مهاوش4282111942133035

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرواء كاظم عيسى مطر4283141942076050

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيسبأ سعد هاشم راضي4284131942077011
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محيسن خليف حبيب4285141942149032

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار محمد عوده رحم4286151942044173

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل عالء عبد الوهاب محمود4287111942074025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء احمد خلف صخي4288101942097024

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياساور علي شرقي حبيب4289141942100004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيهاجر ضياء ياسر زغير4290261942089122

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة اثير عبد المجيد احمد4291101942102055

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه عادل عبد الحميد شهاب4292101942119064

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0ثانوية السويب المختلطةالكرخ الثانيةاحيائينبأ ستار كمر خلف4293111942159012

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم علي سباهي مطر4294221942422033

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيهبه عبد علي عبد هللا حسين4295261942104156

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك علي شنون خلف4296101942076044

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد جمال عبد الواحد شهاب4297101942120081

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره زيد قاسم مهدي4298111942084090

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسمر عبد هللا احمد عبد هللا4299111942072072

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيمريم محمد خميس صالح4300261942083090

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور كريم ساطع سعيد4301121942105209

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيعذراء جواد عبد الشهيد زهير4302271942055184

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل خضير عباس عبد4303111942073034

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبة محمد مجيد اسماعيل4304101942090080

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء زمان صاحب عبد4305261842120076

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه حسام محمد فنر4306101942136017

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورا سمير جواد علي4307141942072155

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء حسنين سعيد خضير4308131942111019

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجمانه احسان رسن كعود4309141942149013

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر عامر احمد عباس4310111942062080

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى رعد هادي عبد الساده4311151942042102

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى جمال فاضل ناصر4312111942086029

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا فاضل عبد الكريم غضيب4313111942060020

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميالد نعيمه مطير حسين4314141942102068

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى محمد عبد كاظم4315141942093090

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه فائز منهل محمد4316111942103007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران جاسم صالح جليل4317121942110075

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبة جاسم محمد خلف4318141942134167

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميران غالب مطير حسين4319141942149069

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ سمير رزاق صبري4320101942096078
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسماء عامر حسين عبد علي4321121942105010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء احمد كاظم وساك4322121942098021

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب محمد صالح محمد4323121942103012

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور ذياب حمد عواد4324141942102074

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب سمير حسين عباس4325111942065097

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصابرين علي حسين مطلك4326111942083044

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حسين جمعه حنون4327111942076024

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه رشيد عايز محسن4328131942078021

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيايات جواد علي حسين4329131942118025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايناس فرحان محمود مضعن4330191942189028

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحوراء امجد محمد نجيب ابراهيم4331111952103007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيصفا وليد مظفر حسين4332111952105029

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيشيرين عباس هادي عبد4333131952107024

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0الخارجياتالكرخ الثالثةتطبيقيأمنه طالب عبود فالح4334121952401001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه احمد يحيى ياس4335141952079025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك ماجد كريم كعيبر4336111952067011

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرقيه فالح حسن مطلك4337111952080006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء جبار قاسم سدخان4338131952071020

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبراء محمد عبد الرضا عبد هللا4339141952102005

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد467.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىتطبيقيغادة مقداد احمد علي4340131952226003

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيضحى خالد محمد حسين4341141952135013

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0اعدادية الشموس للبناتبابلتطبيقيأبرار علي صاحب كاظم4342231952101001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيعال ضرغام سالم عباس4343271952063070

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيداليا صبار هادي محمد4344141952225013

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب حيدر علي حسون4345121952107023

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينورا باهر باسل احمد4346111952104022

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيرويده علي شوكت حميد الدين4347101952110027

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله خالد حمودي هادي4348141942076114

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد572.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه خميس خلف محمود4349111942108036

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد572.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء جمعه مجيد حميد4350131942080013

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائييمامه علي صبحي علي4351101942091121

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه عبد الجبار حسن عباس4352111942066018

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حسين رمزي فرهود4353141942224064

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره عبد هللا عبد الرزاق عبد هللا4354101942118046

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حكمت عبدالهادي عباس4355131942091074

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد570.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات عبد الجبار رهيف راضي4356141942072015
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قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه حامد علي شاه سايه4357131942093097

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد567.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم حارث عاصم داود4358131942108061

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء جاسم كطيف حسن4359111942091016

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيآيات رحيم صباح خضير4360261942144001

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف حامد احمد محيسن4361111942067022

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيايه لؤي مهدي دنبوس4362131942118033

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه أياد كاظم حسن4363111942065131

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس علي حسين خضير4364131942118269

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء محسن فهد علي4365111942062005

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوئام محمد عبيد عليوي4366121942112221

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى حيدر عبد الرضا علي خان4367151942056049

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك حيدر عباس محمود4368151942040028

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول عيسى جواد مهدي4369121942118014

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جبار عنكوش علي4370141942108063

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي عوده عاكول4371151942052015

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدير عماد جاسم مطر4372151942049087

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل احمد حسين قنبر4373101942117126

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء قاسم كريم حسن4374131942112009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك طالب حسن جبر4375141942139005

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيزهراء شاكر محمود سمير4376231942114053

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمينه امجد عبد الستار محمد رضا4377131942089024

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيايفان عادل عطا هللا حميد4378211942092009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر عدنان جاسم محمد4379111942075082

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد وهاب علي حسين4380121942095043

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرونق كاظم فاضل رشيد4381111942112033

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب علي ناصر عيسى4382101942114033

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم نائل نزار عبد العزيز4383101942137066

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة ماجد صبيح مهدي4384111942110095

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جابر ساجت تايه4385121942113012

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب سعد شاكر محمود4386131942095009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين حامد محمود عزيز4387111942070033

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد هللا عبد الكريم حمود4388221942394041

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيجنان صبار ناجي صالح4389101942089013

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه حسين علي فرحان4390111942062100

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك خميس لفته جاسم4391101942107009

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائينور وسام عدنان محمود4392101942091112
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قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيروان عبد القادر زكي سلومي4393101942089021

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى يحيى مهدي محمد4394111942080095

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس طارق خالد علي4395141942108115

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية الصقور للبناتصالح الديناحيائيدموع سلمان عاصي سلمان4396181942206007

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه احمد هاشم رحيم4397121942103022

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائينور طالل داود حسين4398121942109098

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى قاسم محمد عبد4399101942110088

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدالل ناصر حسين عبود4400111942071031

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرسل عبد الكريم حميد صيهود4401151942048040

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل عذاب تركي عباس4402251942062263

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل حاتم كريم عدوان4403101942107055

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائينسيبه بالل احمد شاكر4404101942119092

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين محمود صالح شاكر4405101942083005

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيعذراء محمد عباس سلمان4406231942094043

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين ستار خزعل عبد هللا4407111942065041

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء رؤوف عدنان رؤوف4408111942067053

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء رافد مانع عبد الحسن4409111942112022

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايناس علي غازي جاسم4410111942112013

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيآمنه احمد عليوي حسين4411131952117001

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد509.0الخارجياتالكرخ االولىتطبيقينور عبد الرحمن عبد هللا محمد4412101952401013

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمقدس حسين علي محمد4413111952062025

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر ناظم عبد الزهره ذجر4414141952078021

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيشيماء عبد الستار عبد الجبار ابراهيم4415101952119021

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل رزاق حسن علي4416111952109016

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم سعد مزهر الطيف4417111952106023

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد472.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب عبد الرضا عبد حسن4418141952111019

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقيآيه محمود أحمد موسى4419191952214002

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد466.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىتطبيقيهبة دهام محمد علي4420131952111018

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيآيه جاسم جواد صالح4421111952071002

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهبه هللا مهدي عبد غايب4422141952224033

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسحر محمد عبد القادر صادق4423141952074014

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيساره اديب سالم احمد4424101952091019

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيجنه احمد حسن محمد4425121952088002

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيرويده قاسم محمد عبد هللا4426101952109022

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيرحمه يحيى محسن كاظم4427151952044011

كلية القانون/جامعة بغداد681.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبياسماء عزيز محمد عبد4428101922097003
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كلية القانون/جامعة بغداد673.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيسمر كريم سوادي خلف4429141922133053

كلية القانون/جامعة بغداد665.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيايه احسان عفات عويد4430141922191009

كلية القانون/جامعة بغداد665.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيرسل مشكور عايد محمود4431101922109042

كلية القانون/جامعة بغداد665.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيرفقه محمد واصف كاظم4432141922071017

كلية القانون/جامعة بغداد654.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيسعود فالح عزيز فاضل4433121921006015

كلية القانون/جامعة بغداد654.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيسماء علي عوده حميد4434131922072026

كلية القانون/جامعة بغداد654.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيامنه باسل حميد علي4435131922095004

كلية القانون/جامعة بغداد652.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء باسم حميد ريه4436111922106033

كلية القانون/جامعة بغداد652.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيحنين نجم هليل شغيدل4437131922106014

كلية القانون/جامعة بغداد650.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيتقى جعفر فاروق جعفر4438131922098024

كلية القانون/جامعة بغداد649.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيعلي حيدر علي مهدي4439131921023050

كلية القانون/جامعة بغداد647.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبياالء محسن ابراهيم محمد4440131922105005

كلية القانون/جامعة بغداد647.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيايه قاسم محمد سعيد4441131922070015

كلية القانون/جامعة بغداد647.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبينبأ رسول كاظم جلوب4442131922072038

كلية القانون/جامعة بغداد646.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيساره احمد جاسم عبود4443141922066020

كلية القانون/جامعة بغداد645.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل علي جاسب سهيل4444111922077017

كلية القانون/جامعة بغداد645.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عالوي عوده لفته4445141922093076

كلية القانون/جامعة بغداد644.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبييوسف عامر حسين عبد علي4446121921006046

كلية القانون/جامعة بغداد643.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيزينب رياض عبد حميد4447131922100026

كلية القانون/جامعة بغداد642.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر كريم محسن شمخي4448141922191060

كلية القانون/جامعة بغداد642.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيمنار صالح هاشم راضي4449101922097036

كلية القانون/جامعة بغداد642.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبينور عبد الخالق سلطان ابراهيم4450141922220040

كلية القانون/جامعة بغداد639.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيهدير محسن عبد الرحمن كاظم4451131922093131

كلية القانون/جامعة بغداد639.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيسجى سعد حمد حمود4452111922157020

كلية القانون/جامعة بغداد639.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه سامي قاسم عبد هللا4453111922108075

كلية القانون/جامعة بغداد639.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه كريم طارش حطيحط4454141922111052

كلية القانون/جامعة بغداد638.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل مهدي كاظم خميس4455141922109025

كلية القانون/جامعة بغداد637.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيرانيا واثق عبد الرزاق ناموس4456131922103023

كلية القانون/جامعة بغداد636.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول مهدي صالح سلمان4457121922102017

كلية القانون/جامعة بغداد635.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب صالح عيسى عبيد4458141922133043

كلية القانون/جامعة بغداد635.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى علي ضياء عبد االمير4459141922106010

كلية القانون/جامعة بغداد635.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيساره احمد عبد فاضل4460131922084015

كلية القانون/جامعة بغداد635.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبياية علي باقر عباس4461131922086010

كلية القانون/جامعة بغداد635.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه نبيل دخل هللا سالم4462111922112115

كلية القانون/جامعة بغداد633.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيساره هادي عبد الزهره علوان4463121922125082

كلية القانون/جامعة بغداد632.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عدنان شخنوب حميدي4464121922231023
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كلية القانون/جامعة بغداد631.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيرباب عبد هللا محمود شايع4465151922056041

كلية القانون/جامعة بغداد631.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبييسر علي عبد الحسين هاشم4466101922091050

كلية القانون/جامعة بغداد630.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيضحى علي حسين علي4467131922130025

كلية القانون/جامعة بغداد630.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا قحطان عبد الحميد احمد4468141921015050

كلية القانون/جامعة بغداد629.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد قاسم محمد وذيح4469141921050038

كلية القانون/جامعة بغداد629.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيداليا عدنان محمد عباس4470101922120025

كلية القانون/جامعة بغداد629.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيهدى عامر رحيم منصور4471131922072043

كلية القانون/جامعة بغداد628.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيريم رياض حميد طه4472101922091020

كلية القانون/جامعة بغداد628.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا عبد الرحمن نوري احمد4473101921005031

كلية القانون/جامعة بغداد628.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيزينب حيدر جبير عذيب4474131922118079

كلية القانون/جامعة بغداد626.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيسكينه سرمد فاروق سعيد4475101922095039

كلية القانون/جامعة بغداد626.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى هادي حمود بطي4476131921027037

كلية القانون/جامعة بغداد626.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيرحمة خالد عبد الرحمن يوسف4477131922073037

كلية القانون/جامعة بغداد625.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيعلي عبد الرزاق عبد الصمد محمد4478121921018040

كلية القانون/جامعة بغداد625.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيايالف اثير ابراهيم محمد4479121922134023

كلية القانون/جامعة بغداد624.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيغدير  سمير عبود مفتن4480131922107091

كلية القانون/جامعة بغداد624.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزهراء شياع رداد حمود4481131922106033

كلية القانون/جامعة بغداد623.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمد سعد علي4482111922071017

كلية القانون/جامعة بغداد622.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صادق رشيد عباس4483141922135016

كلية القانون/جامعة بغداد622.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيسميه عامر عباس حساني4484141922081015

كلية القانون/جامعة بغداد621.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيازل عمر عبد حرفش4485141922076001

كلية القانون/جامعة بغداد621.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيتقوى حيدر سعدون عطيه4486131922095009

كلية القانون/جامعة بغداد621.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء حازم محمد احمد4487111922115008

كلية القانون/جامعة بغداد620.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيفرح فراس ادهم شحاذه4488101922109096

كلية القانون/جامعة بغداد620.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيروان واثق صالح هادي4489141922072034

كلية القانون/جامعة بغداد619.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمحسن مازن محسن عبد العزيز4490101921013039

كلية القانون/جامعة بغداد617.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس حميد علوان حمد4491111922070063

كلية القانون/جامعة بغداد617.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيامل حسن ناصر دكسن4492111922106008

كلية القانون/جامعة بغداد617.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيسالي بسام يوسف زورا4493141922072059

كلية القانون/جامعة بغداد615.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيهبه هللا فيصل حمود فياض4494121922125136

كلية القانون/جامعة بغداد615.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه وليد ذياب طخاخ4495121922085032

كلية القانون/جامعة بغداد615.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيصفا زهير حميد محسن4496131922123027

كلية القانون/جامعة بغداد615.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب محمد جثير عطيه4497151922055054

كلية القانون/جامعة بغداد615.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمدى خلف شرهان لفته4498131922092069

كلية القانون/جامعة بغداد614.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف علي سلوم جواد4499111922089012

كلية القانون/جامعة بغداد614.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيمنار حميد داخل عبد الحسين4500101922103029
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كلية القانون/جامعة بغداد614.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد حسين علي طه4501121922102074

كلية القانون/جامعة بغداد613.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيسماء سلمان صدام طالل4502141922127045

كلية القانون/جامعة بغداد613.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه واثق حسن عبد هللا4503151922054082

كلية القانون/جامعة بغداد613.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيرسل فراس حردان فرحان4504121922171005

كلية القانون/جامعة بغداد613.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيرانيا هشام صدام راضي4505131922088005

كلية القانون/جامعة بغداد612.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيبراء مهدي رحيمه غانم4506151922047016

كلية القانون/جامعة بغداد612.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيشهد عامر طالل عبد الكريم4507101922118053

كلية القانون/جامعة بغداد612.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيايه باسم خضير منهل4508151922042013

كلية القانون/جامعة بغداد610.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محمد لفته علي4509141921030029

كلية القانون/جامعة بغداد610.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيمياده انمار علي رشيد4510111922086045

كلية القانون/جامعة بغداد610.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيسالي محمد سكر فالح4511141922072060

كلية القانون/جامعة بغداد610.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيشموس طارق رشيد جاسم4512111922073052

كلية القانون/جامعة بغداد610.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى علي كريم راضي4513111922127026

كلية القانون/جامعة بغداد610.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيانور شاكر هالل حركان4514121921177004

كلية القانون/جامعة بغداد609.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبييمام مصطفى حميد مجيد4515141922106021

كلية القانون/جامعة بغداد609.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب احمد عبد هللا حسن4516111922215030

كلية القانون/جامعة بغداد609.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيامينه حامد عبدعلي حسون4517131922091010

كلية القانون/جامعة بغداد609.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم خليل محمد سعيد بنيان4518131921012003

كلية القانون/جامعة بغداد608.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيامير احسان علي عبد هللا4519121921008008

كلية القانون/جامعة بغداد608.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء كاظم ليلو منشد4520111922137024

كلية القانون/جامعة بغداد608.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى عبد الحسين طالب حمادي4521101921042028

كلية القانون/جامعة بغداد607.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى صادق اسماعيل كريم4522151922054114

كلية القانون/جامعة بغداد607.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا راجح علوان فرحان4523141921050020

كلية القانون/جامعة بغداد607.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيزينب حسن صيهود مري4524101922107023

كلية القانون/جامعة بغداد606.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سعد حساني محمود4525131921034121

كلية القانون/جامعة بغداد606.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه مجيد عبد الرزاق مجيد4526141922099070

كلية القانون/جامعة بغداد606.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد جاسم محمد4527141922095064

كلية القانون/جامعة بغداد605.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيصفا وليد حسين ثويني4528101922095045

كلية القانون/جامعة بغداد605.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبينور عبد الخالق مصطفى رضا4529131922093120

كلية القانون/جامعة بغداد604.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيرقيه عبد الوهاب عبد الرزاق احمد4530101922077018

كلية القانون/جامعة بغداد603.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبياكرام احمد صالح علوان4531111922086002

كلية القانون/جامعة بغداد603.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى طارق خلف هللا حسين4532141922075131

كلية القانون/جامعة بغداد602.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيايه طالب حافظ موحان4533151922040017

كلية القانون/جامعة بغداد602.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيدعاء عبد علي عطيه اكريم4534131922106020

كلية القانون/جامعة بغداد602.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسن محسن عوده4535141921061059

كلية القانون/جامعة بغداد602.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبينور ناظم ناصر حسين4536121922117040
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كلية القانون/جامعة بغداد601.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيرقيه خالد جميل شيحان4537131922071032

كلية القانون/جامعة بغداد601.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد فالح عبد الحسن4538141922076050

كلية القانون/جامعة بغداد601.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيسبأ باسم حسن علي4539101922117031

كلية القانون/جامعة بغداد601.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى سلمان زغير سعد4540151922050057

كلية القانون/جامعة بغداد600.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيحسن حازم حميد غزال4541101921005012

كلية القانون/جامعة بغداد600.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه قاسم جلوب عماره4542131922111079

كلية القانون/جامعة بغداد600.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى عالوي عبد هللا شخيتر4543141922136054

كلية القانون/جامعة بغداد599.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه احمد خضير احمد4544111922136080

كلية القانون/جامعة بغداد598.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه صبار فهد زاير4545151922044089

كلية القانون/جامعة بغداد598.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيحسين عبد الكريم حسن جبار4546131921014028

كلية القانون/جامعة بغداد598.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيسداد امير حسن عطوان4547141922070060

كلية القانون/جامعة بغداد598.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيالزهراء عماد كامل حسون4548141922074010

كلية القانون/جامعة بغداد598.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيسجاد حيدر علي عسكر4549131921019020

كلية القانون/جامعة بغداد598.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيغيث عبد الحسين جالب عاصي4550141921201191

كلية القانون/جامعة بغداد598.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء احسان علي عباس4551111922094020

كلية القانون/جامعة بغداد598.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيداود سالم حاتم حبيب4552131921015021

كلية القانون/جامعة بغداد597.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيعال هيثم ياسر كاطع4553111922136076

كلية القانون/جامعة بغداد597.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيحياة حازم محمود شهاب4554131922074020

كلية القانون/جامعة بغداد597.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيساره جميل عوده تامول4555141922093049

كلية القانون/جامعة بغداد597.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيجعفر حسين غازي جرمد4556111921017015

كلية القانون/جامعة بغداد596.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبينرجس اياد جبار موسى4557131922104050

كلية القانون/جامعة بغداد596.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبييسر فوزي عبد االمير عبد4558121922126021

كلية القانون/جامعة بغداد594.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير دريد محمد ابراهيم عبد الرضا4559111922072073

كلية القانون/جامعة بغداد594.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينه جواد كاظم حمد4560151922041041

كلية القانون/جامعة بغداد594.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول نعيم اليج غزاي4561141922111010

كلية القانون/جامعة بغداد594.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى خالد عباس حبيب4562111922137034

كلية القانون/جامعة بغداد594.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزينب جاسم محمد فليح4563131922091050

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ سعدي احمد فرمان4564151922047120

كلية القانون/جامعة بغداد593.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيايه عباس عبيد محسن4565141922071004

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم حيدر جبار جاسم4566131921012001

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب احمد زاير محسن4567141922110077

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيحنين محمد فتحي محمد4568131922101023

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيرقيه عكاب محمود علوان4569101922118028

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيريتاج هاشم سالم عبد4570111922112055

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء محمد حطاب رسن4571131922109024

كلية القانون/جامعة بغداد593.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء أسماعيل عبد الكريم شريف4572131922130015
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كلية القانون/جامعة بغداد592.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب رحيم عابر ترف4573151922054058

كلية القانون/جامعة بغداد592.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيهمسه جاسم علي حايف4574131922071096

كلية القانون/جامعة بغداد592.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيشهد سامي محمد خضر4575101922084013

كلية القانون/جامعة بغداد592.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبينجوى عباس حسين محمود4576111922084112

كلية القانون/جامعة بغداد592.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيمينا صباح حسن حسين4577121922127096

كلية القانون/جامعة بغداد696.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرغد ابراهيم مصطفى حسين4578101942140009

كلية القانون/جامعة بغداد659.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سلمان قاسم زوير4579151942054093

كلية القانون/جامعة بغداد654.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيوسن خالد جالل طاهر4580141942096024

كلية القانون/جامعة بغداد650.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه احمد عبد الكريم عبد الرسول4581141942112049

كلية القانون/جامعة بغداد644.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسبأ محمد هادي احمد4582121942121012

كلية القانون/جامعة بغداد640.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجعفر سعد كريم هادي4583111941032016

كلية القانون/جامعة بغداد634.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي جويد حريجة4584131941010044

كلية القانون/جامعة بغداد628.0ثانوية بغداد األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف فيصل غازي حسين4585111942107003

كلية القانون/جامعة بغداد628.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد جباري تعيب4586131941037012

كلية القانون/جامعة بغداد627.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينادين بشار طارق سعيد4587141942094156

كلية القانون/جامعة بغداد624.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمسلم عقيل غازي جاسم4588151941071290

كلية القانون/جامعة بغداد622.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه صالح مهدي صالح4589111942215122

كلية القانون/جامعة بغداد621.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه طارق سلمان خضير4590101942095054

كلية القانون/جامعة بغداد619.0اعدادية التكامل االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايثار حامد داود سلمان4591141942130001

كلية القانون/جامعة بغداد617.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيزكريا حسن مزهر حسين4592101941041041

كلية القانون/جامعة بغداد616.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائييسر محمود مرزه مرزوك4593111942113104

كلية القانون/جامعة بغداد616.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ سلمان قاسم زوير4594151942054263

كلية القانون/جامعة بغداد615.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريهام مهدي صالح نزال4595141942110063

كلية القانون/جامعة بغداد614.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر عباس اسماعيل احمد4596151941011183

كلية القانون/جامعة بغداد613.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه الزهراء قاسم عبد علوان4597131942071082

كلية القانون/جامعة بغداد611.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيزين العابدين حسين كاطع قاسم4598151941010045

كلية القانون/جامعة بغداد610.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي ناصر عبد المنعم ابراهيم4599131941012110

كلية القانون/جامعة بغداد610.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائينورهان عثمان محمد عبدهللا4600131942102021

كلية القانون/جامعة بغداد610.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه شاكر محمد صالح4601101942079023

كلية القانون/جامعة بغداد605.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فارس مطلك محمد4602141942140114

كلية القانون/جامعة بغداد603.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه علي جمعه صفر4603151942047135

كلية القانون/جامعة بغداد602.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمحمد كاظم عبد حسين4604121941170030

كلية القانون/جامعة بغداد602.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيه جمال حسن محمد4605141942194001

كلية القانون/جامعة بغداد602.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيليث موفق مهذول محمد4606101941026229

كلية القانون/جامعة بغداد584.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد محمد قاسم ابراهيم4607131951051002

كلية القانون/جامعة بغداد545.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد ابراهيم عباس مدب4608121951026050
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كلية القانون/جامعة بغداد536.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقياسراء حسين عبد الكريم رحيم4609151952047001

كلية القانون/جامعة بغداد533.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرغد علي حسين رضا4610111952075012

كلية القانون/جامعة بغداد524.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي محمد جبار درويش4611131951017033

كلية القانون/جامعة بغداد517.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك عبدالحافظ خزعل عطيه4612131952104005

كلية القانون/جامعة بغداد512.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيشمس حسين كاظم جاسم4613151952047035

كلية القانون/جامعة بغداد512.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيظفيره صالح خلف علوان4614111952072033

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد597.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيعبير عبد اللطيف احمد عبد اللطيف4615131922106064

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد585.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم عماد حامد علوان4616111921002008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد566.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيطيبه محمد سعيد علي4617141922071035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد556.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيايه وصفي خلف صايغ4618131922106008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد553.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىادبييسر حازم فاضل علي4619101922112008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيتماره زياد طارق حسين4620101922116002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد550.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيتبارك هشام عبد االمير محسن4621311922039002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد550.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيبلقيس قيس حسن عيسى4622111922073019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد549.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور احمد عربي جبوري4623111922108097

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد549.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء ناجي صريم ذبيح4624141922075100

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد548.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيجوانا حسين فنخير عويز4625131922072009

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد548.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيمروه كريم علوان حمادي4626131922075031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد548.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيكرازو قيس باقر جواد4627141922077056

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد547.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيشمس حيدر قاسم محمد4628101922103016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد547.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد قيس حربي دخيل4629101921025019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد546.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيسيف محمد جاسم محي4630151921011025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد545.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيضحى محمد عبد الساده عبيد4631131922074039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد545.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيندى خالد عباس محمد4632121922091032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد544.0ثانوية أوروك االهلية للبنينالمثنىادبيسعد كريم سعد دنوف4633291921030005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد543.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيطه يوسف فاضل حمد4634101921014029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد543.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيجاسم عبد الصمد قاسم حسين4635121921044017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد542.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيامنه طالب  زغير كاظم4636141922401013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد542.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه قيس عبد جاسم4637101922118067

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد540.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيمقتدى عثمان علي نزار4638131921014086

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد539.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم صالح نصيف جاسم4639111922081042

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد537.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى سامي هاشم عبد النبي4640111922060040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد رحمان موسى حسين4641141921009005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد534.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيساره محمد علوان عنفوص4642121922102064

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد533.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيبنان ميثم عبد االمير جبر4643141922080005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبينور صالح عبود اليذ4644161922255018
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبيطيبة كريم محسن علي4645211922175015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيمهدي صالح مهدي جلوي4646121921036015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء هاشم مهدي محمد4647141922065032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى محمد حسن خشان4648131921034123

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيرامي محمد مكي سعيد4649101921014019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد528.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيحمدان مهدي حمد ضايع4650191921066014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد528.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبييقين نبيل غازي الوند4651111922137059

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي باسم محي مهدي4652111921001036

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطادبييوسف يعقوب يوسف اسمر4653261921054032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيايات فؤاد تركي عبود4654121922110003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه الزهراء حسين علي عبد الحسين4655141922080044

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيرفاه منذر مكي رضا أبراهيم4656131922074026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد524.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كريم راضي خميس4657141921036058

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد524.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيمريم حسن حسين كسار4658131922099054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد522.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره منذر نعمان فليح4659111922061009

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد522.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيتماره هيثم محسن حسين4660131922093026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد521.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيأمير خضير سعدون علوان4661111921011004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد521.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيغيث اركان غانم ذياب4662131921008118

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد520.0الخارجيونالبصرةادبيمحمد مهدي عبد الساده عبد الحسين4663161921400084

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد520.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد عامر ظاهر محيبس4664141921037127

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد519.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه علي حسون لعيبي4665111922071075

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد518.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد عبد النبي مفتن4666111922138014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد518.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل رافل اسماعيل حسون4667111922136042

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ ابراهيم عبد االله حسين4668141922076123

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيردود رعد جاسم كريم4669111922220029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير طالب قاسم حسن4670141922074108

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد516.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا شكري صبري محمد4671131921001054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد516.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيفاطمه صادق علي حسن4672211922179064

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد516.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى كاطع مخلف كاطع4673101921030015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد515.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبياستبرق قاسم عباس جواد4674151922056008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد514.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء انور جبار عبد4675111922220055

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد513.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيدنيا عمار عماد عبد هللا4676101922089012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد513.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس جاسم محمد بهلول4677141922093085

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد513.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبينائل مهدي صالح احمد4678211921004085

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد512.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبياية محمد نصيف جاسم4679141922076015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد512.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيليلى حامد قاسم فليح4680101922107035
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد511.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيرهف حسين علي هارف4681131922071034

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد511.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىادبيعبد الملك رضا عباس عبد4682131921018004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد511.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيليلى لطيف كريم مولود4683131922075030

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد510.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيبشر سامي بشير محمود4684101921027023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد509.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىادبيزمن موسى عناد صلبوخ4685131922281017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد509.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ سعد عبد الرضا كاظم4686111922117049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد509.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ عبد حسين مجحم4687111922118029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد509.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيداليا عبد حسين مجحم4688111922118010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد509.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيعلي عدي شياع ناصر4689131921027020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد509.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيساجده جمال نعيم نايف4690141922076063

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد508.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر جواد عباس علي4691121922134136

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد508.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبينوره فالح حسان عبد علي4692151922055092

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد507.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة خليل ابراهيم حسن4693111922136056

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد507.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى احمد صالح حميدي4694151922051078

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد506.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيطيبه زياد محسن جواد4695101922098018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد506.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيايمن عبد الرحمن حسين حمادي4696101921016010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد506.0الخارجياتالرصافة االولىادبيرفل ناصر هندي ربج4697131922401025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد506.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى جواد رشيد سلطان4698121922134171

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد506.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيأمنيه كاظم عبد الحسين ناصر4699141922110002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد505.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيملك هيثم خليل محسن4700101922098023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد505.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب الصغرى قاسم عباس جواد4701151922056054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد505.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيجنات اكرم احمد عباس4702101922119011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد505.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرند حسن علي عبيد4703111922089054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد504.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيجعفر الصادق احمد سعدي ناظم4704121921006007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد504.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيغفران عبد هللا احمد شكر4705131922084023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيميسم ماجد ثجيل جثير4706111922111081

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر حاتم قاسم سلمان4707111922060033

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار عالء خير هللا هاشم4708121922134158

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيحيدر فالح عبد الحسن فليح4709131921031015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد502.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه حامد حمود عوض4710141922109061

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد502.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عبدالكريم نجم داود4711141922065038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد502.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعبد الرحمن ستار محمد ثجيل4712271921016085

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد502.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى احمد عيسى سلمان4713141921038159

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد502.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيآمنه عدنان سعدون لفته4714101922098002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد502.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبياحمد حسين فاضل عباس4715211921042004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد501.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عبد الرزاق مهدي حسين4716131922078038
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد501.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىادبيشهد عبد الرحمن نجم عبد هللا4717101922083005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيرؤى هشام غضبان داود4718131922070022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه مهدي صيهود مطلك4719141922073065

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيعدنان نزار زهير يعقوب4720141921025033

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيدنيا يوسف علي حرج4721111922085021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء حيدر خلف علي4722111922104016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيهدى فاضل حمزة علوان4723121922134178

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمحمد ظافر محمد جوهر4724101921013041

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك علي رحيم رشيد4725141922099016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيطارق نصيف جاسم محمد4726101921009027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد498.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد جاسم حسن لفته4727141922144035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد498.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم خوشابا سوالقه شليمون4728111922067049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد498.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبيبكر حسام شكيب شريف4729101921029008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد498.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حسين احمد فرحان4730111921033007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيآماني مهند عبد الجبار عبد اللطيف4731131922074002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيآية حسين عبد هللا احمد4732141922113003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيحمزه أيهاب حميد بني4733101921014014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيمرتضى صباح نوري سهيل4734261921046042

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0الخارجيونالكرخ االولىادبيمصطفى اسماعيل محمد ياسين4735101921400022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبينور هيثم متعب حسن4736111922072118

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيحسين كريم حسن ساجت4737131921002035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيساره فيصل توفيق حسين4738141922072057

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد495.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيالزهراء حسين علي محمد4739121922095006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد495.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيمريم عبد الحسين فاضل نعمه4740131922118143

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد495.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيجعفر فيصل غازي فلحي4741151921001016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد495.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبياسعد عبد هللا مراد حسين4742211921004012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد شدهان صفوك4743141921061071

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيقمر ايناس شمس عباس4744101922119027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن قاسم عطا محمد عزيز4745151921006017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبينسرين رسول حسين صالح4746111922099048

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن فاضل علي عبد الحسين4747141921018026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد رحيم بندر عباس4748141921009034

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيعز الدين احمد جبار علي4749121921018032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد494.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىادبيسما مهند رجب عبود4750131922239001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيافنان مهند محمد صبيح عبد الرضا4751101922103001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيحوراء خالد عبد حسين4752131922106016
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمة طارق محسن الزم4753151922054089

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيمحمود مهدي مجيد تركي4754131921021033

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيحسنين ماهر جواد خلف4755131921031008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيشهد نصيف جاسم كريم4756131922086058

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيود خضر علي احمد4757141922076142

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد493.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم علي نجم عبد عون4758121922095034

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد492.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل غالب ياسين عباس4759141922120013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد492.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيسليمه سلطان حرك مرزوك4760141922090039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد492.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم شهاب احمد عاصي4761131921014001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد492.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين جاسم عبيد عالوي4762111921015024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد492.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عماد جابر شبر4763111922089080

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد492.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين كاظم محمد عزيز4764141921026038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعمر حيدر محي مهدي4765101921014054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين جاسم محمد علي4766111922111024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبياسيل احمد جواد غزال4767121922125010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيسيف عبد الباقي هاشم نخش4768121921018024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى هيثم محمد حسين علي4769141921005087

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمحمد حامد خزعل عجيل4770111921180158

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عزيز محسن فزع4771101921009069

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه هيثم مشتت قاسم4772141922070070

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيعسل فيصل عبد هللا بدر4773111922114024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيمروه محمد عباس حسن4774131922105043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيرانيه محمد عزيز عبد القادر4775101922077016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد490.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمالك ضياء محمد واصف4776131922071082

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيآيه جواد جمعه شويخ4777121922110006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فارس جعفر فرج4778141922072037

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء يحيى عبد الحسين حميد4779141922134028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صادق عباس باقر فالح4780141921026110

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيمها رفعت سعيد رشيد4781131922107124

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيسبأ سالم حكمت رشيد4782131922072021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد656.0الخارجيونواسطاحيائيمهدي حبيب عوفي ضميد4783261941400044

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد611.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد تحسين عبد االمير عبود4784121941006023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد594.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائيمحمد الصادق عبد هللا محمد عبد هللا4785151941014014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد588.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الكريم عبد الرزاق وهاب عبد هللا4786111941040013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد572.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا هشام كريم يونس4787141941056005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد570.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد قاسم حسين قاسم4788111941049153
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد568.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى حيدر محمد تقي عبد4789101941028087

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد567.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا حيدر محمد رضا عبد العزيز4790101942098021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد566.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ عماد حسن علوان4791221942412068

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد565.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حسين صباح محمد4792121942102030

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد563.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي ابراهيم محمد حسن4793151941017038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد562.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف محمود عبد المالك محمد4794131941051053

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد562.0بيروت-ثانوية المتنبي العراقية االهلية في لبنانالرصافة االولىاحيائيفاطمة بسام محمد نجم4795131942237001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد561.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائينور قيس مطرود ظاهر4796291942059031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد561.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء اسعد لفتة حسن4797241942121130

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد560.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام عادل محمد ياسين4798101941024052

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد558.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى زاهر اسماعيل جالب4799131942131124

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد557.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيسامر محمد قاسم عبداالمير4800211941087026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد556.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائينور الهدى حيدر عبد الرزاق اسماعيل4801261942104151

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد555.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه باسم محمد مجيد4802101942078107

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد555.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيسيماء عالء قاسم محمد4803131942091092

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد555.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد حامد عبد الزهره الزم4804281941006014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد554.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيبراء سعد دحام مطلب4805191942188024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد554.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن كاظم محي حسين4806121941026046

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد553.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر فاضل جبر تيله4807151941071101

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد553.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيمنتظر عادل جمعه سالم4808221941314044

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيالباقر هشام حميد داخل4809101941043012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيشفاء جاسم حافظ خلف4810131942118177

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد صالح عبد الهادي جاسم4811121942094129

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائييمامه سمير كليبان صالح4812101942077102

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينهى صالح حربي علي الظاهر4813101942115220

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن علي عباس محي4814131941030067

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيمنتظر محيي عبد الحسين سلطان4815271941008134

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد572.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىتطبيقيمحمد علي حسن جبار طاهر4816131951236012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد570.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهدي حسن شهاب حمد4817131951252117

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمروة صفاء منصور عبد هللا4818141952196011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد515.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه عبد الحميد رشيد صالح4819131952072012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد510.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار عبد الكاظم كريم كاظم4820141951047079

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيسامي حامد طاهر مكلف4821221951306044

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي حسن عبيد4822161951060043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد503.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك عبد العظيم نفل مدور4823111952110010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقينرجس غانم محمد كويني4824271952065061
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كلية التمريض/جامعة بغداد675.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب ماجد حسن عزيز4825251942108187

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائييقين عبد الوهاب حبيب جاسم4826311942058074

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب كريم عبد الرضا عوده4827151942060005

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد فرج حسن فرج4828141941049051

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائياسيل نوري درج مشعان4829191942147005

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين ازاد كريم محمد4830131941011018

كلية التمريض/جامعة بغداد672.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء احمد اسماعيل عبد االمير4831121942109028

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائينيران صباح كامل عبد هللا4832121942082042

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمود خالد عبد الرحمن دليمي4833191941014067

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيضحى عامر حسن محمد4834211942107047

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأستبرق حسين ماجد لفته4835151942055006

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيعبد هللا عماد عبد االمير كريم4836231941016030

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيحمزة خالد جابر احمد4837211941031018

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي حميد مسير4838221942393035

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيباقر مذكور عزيز راشد4839261941001029

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيالضحى منتصر علي اسحاق4840211942097016

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمحمد الصادق حافظ داخل لعيبي4841281941013034

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيسلوى كريم جاسم محمد4842211942092077

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد يوسف حسين غيالن4843261941001176

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي كاظم حسين4844141942111122

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا جمعه احمد زمان4845141941026051

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي رعد هادي وداعه4846141941022067

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى محمد عاتي معارج4847141941047157

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزبيده احمد عبد السالم جسام4848141942086092

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيجوان أزاد حميد شفي4849151942054043

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايمان سعدون كريم شطب4850261942120028

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه كريم عبد الحسين علي4851111942083023

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حسن علي عوض4852121941030209

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى سلمان جبار ثجيل4853151941008049

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه طالب كاظم محمد4854151942048100

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيسبأ صبري عبد الستار صالح4855211942104018

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائينبأ حميد محمد محمود4856211942107059

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيمحمدنور علي جالل عبدالغفور4857211941282085

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا نذير مصطفى كامل4858101941017057

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيعكله احمد عكله نده4859191941069017

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيرقيه رضا حامد تركي4860191942196038
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كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيحسن رسول صيوان مرسول4861221941045002

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيشهد محمد عزيز فرحان4862211942143078

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعباس جابر حنتوش خليف4863271941046051

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد علي حاكم والي علوان4864231941006170

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعلي جمعة حسن جاسم4865211941008057

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيسيف علي خليل اسماعيل4866211941023024

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيزهراء قاسم فاضل محمد علي4867211942208011

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيسجاد عالء عباس فاضل4868211941010036

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيسجاد عامر صفاء احمد4869211941052041

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأم البنين محمد كاظم عبد الحسن4870141942066003

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبدالكريم كاظم هيجل4871131942123009

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائياحالم حمزة لفته فزاع4872261942080009

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد عبد الساده جاسم محمد4873151941007012

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيبيرق لواء محمد جاسم4874121941022035

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين موفق صبار عبود4875121941013023

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيكرار مصطفى موسى محمد4876131941037080

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىاحيائيمحمد علي عباس جبر شده4877131941213004

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيجنيد عدنان علي محمد4878211941005036

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيسبأ مستور محمود جواد4879211942145094

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيفاطمه كرم خالد ابراهيم4880211942110069

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيغفران غازي غريب جاسم4881191942246071

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائياحمد عبود خلف ربيع4882181941021005

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيعبد الجبار باسم محمد عباس4883191941086015

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيمريم عبد السالم جميل ربيع4884191942198060

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائياحمد خير هللا غركان هديد4885221941031003

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيسجاد حيدر عبد الجليل نصيف4886231941014045

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيسوسن داود منصور مضحي4887211942103036

كلية التمريض/جامعة بغداد669.6ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائييوسف عبد الرزاق سعود عزيز4888111941010067

كلية التمريض/جامعة بغداد669.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم حيدر صادق موسى4889101942100095

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمنتظر محسن ابراهيم مهدي4890271941014248

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعلي حسين سالم محمد4891211941008059

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيرقيه عماد هادي داود4892271942081032

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيآسيا نزار حسن علي4893211942091026

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيمنى عادل ابراهيم خلف4894211942092098

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعلي عصام صادق عباس4895211941052073

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد جواد كاظم جاسم4896141941003001
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كلية التمريض/جامعة بغداد669.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقتدى سلمان جليل حسين4897141941011143

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيإخالص مصطفى عبد حرب4898141942111002

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائياسامة طاهر علوان حسين4899211941043007

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عبد المجيد كويد حميدي4900261942143054

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى فالح حسن نعيس4901141941030065

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند منتصر منصور حمزه4902111942086024

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي باسم هندي هاشم4903121941025064

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيزيد ماجد كريم عصمان4904271941001125

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيسجى عبد الرحيم عبد القادر علي4905211942173045

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيليث زيدان جليل كاظم4906121941030156

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعلي ناهي عبد هللا جاسم4907191941007124

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائيفاطمه عليان محمد داود4908191942174019

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسام الدين علي شياع كزار4909221941002045

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيبكر عالء حسين علي4910211941244005

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد شمخي جبار كاظم4911241941074003

كلية التمريض/جامعة بغداد668.7ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم غيدان خليفه4912131941037095

كلية التمريض/جامعة بغداد668.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد موفق عباس صبري4913131941016106

كلية التمريض/جامعة بغداد668.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه ياسر ناجي كريم4914131942121123

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيكرار مهند علي مخيبر4915211941003137

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيطالب حازم خضير راشد4916261941011070

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيفاطمه عقيل ابراهيم حسن4917211942125045

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى تحسين كاظم حايط4918211941273060

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحاتم صباح نوري علي4919111941049029

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد فاضل جبر4920141941182056

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية صائب رحمان فرج4921141942142003

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيسميه احمد هاشم كزار4922261942120155

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء مؤيد حطاب عبد هللا4923151942040055

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد خضير عباس فاضل4924141941028003

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم جبار عزيز سعيد4925131942093098

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائييقين عباس عبد هللا عباس4926131942091156

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعلي خليفه جليل خلف4927211941010063

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيمقداد جمعه محمد احمد4928211941278086

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد احمد خلف4929211941054060

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعمر جمعة عرنوص فليح4930211941005114

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه ياسر علوان عليوي4931121942103027

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن جمعه محمد ضاحي4932101941017041
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كلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيمروج سالم محمد عسل4933191942159097

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيزيد ليث محمود خليفه4934191941043015

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائياسيل عارف خليفه اسود4935191942199005

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد كزار زباله4936241941042009

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر كاظم رهيف غافل4937231941255028

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيضحى احمد عزيز احمد4938211942135050

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيطه المختار علي حسين عبد هللا4939231941001061

كلية التمريض/جامعة بغداد667.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيسجاد علي عوده عبد4940101941028039

كلية التمريض/جامعة بغداد667.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمنتظر محمد عبدالستار ابعيوي4941241941041044

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيعبد االله كاظم عبد الحسين تمير4942281941010014

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعبد هللا عباس محمد كاطع4943271941010088

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزهراء ثائر اسعد ذياب4944211942138066

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائياحمد خالد كاظم عناد4945261941010006

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيانفال جبار ذهب شيحان4946321942066008

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعلي سعد هادي حمزه4947261941027089

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيعباس غانم هاشم محمد4948241941031028

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة رعد نوار صالل4949111942133069

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيهدى حامد عبد هللا عتاب4950241942088065

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية االقصى للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ سالم جميل نجم4951121942130027

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عادل أزغير بجاي4952131941045022

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس حميد بشت عويد4953101942112015

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى احمد شهاب احمد4954101942109029

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيرحاب ثائر رحيم ماهود4955101942109038

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياسامه علي محمد محمود4956121941022017

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيوجدان عدنان محمد فرحان4957121942020125

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى مهدي صالح مهدي4958131942126057

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية االبتكار المختلطةبابلاحيائيفراس ستار عالوي موسى4959231941228006

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمحمد سهيل نجم عبد4960211941052089

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيايه عامر اسماعيل طالب4961211942263003

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيعذراء وليد خالد كاظم4962211942294078

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائينعيمه عبدالقادر خلف سلمان4963181942276039

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمصطفى ثامر عناد كعود4964181941141124

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيشهد لطيف غالي كاطع4965221942204097

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمصطفى خليف نجم عبد هللا4966191941020059

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد حسين محمد عبد الرضا4967221941002004

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى فاضل مخيلف حسين4968151941007171
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كلية التمريض/جامعة بغداد667.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائينمارق رباح عمر عبد العظيم4969211942226031

كلية التمريض/جامعة بغداد666.1اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزينب فاضل محمد خليف4970261942097067

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشكران محمد حمود عطيه4971111942110069

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيسمى صباح سلطان عجيل4972131942131075

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيفاتن جواد كاظم دنان4973211942231020

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيجيهان كوان حميد جاسم4974191942189049

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيرسل محمود عبد علي هويدي4975231942131024

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائياميمه ليث سالم طه4976121942106010

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيرسل محمود علي ابراهيم4977191942140011

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيزينب انور اسماعيل عباس4978191942141006

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى محمد مهدي صالح4979111942088024

كلية التمريض/جامعة بغداد666.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرغد عايش شكري عبد الرزاق4980101942101054

كلية التمريض/جامعة بغداد665.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيزبيده رعد سبع امير4981211942141033

كلية التمريض/جامعة بغداد665.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيلبنى منعم ارزوقي عبد الوهاب4982211942097122

كلية التمريض/جامعة بغداد665.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيسرور احمد حليو نعيمه4983261942169010

كلية التمريض/جامعة بغداد665.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء شاكر وجعان نيس4984221942393062

كلية التمريض/جامعة بغداد665.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيمريم عبد القادر حسين احمد4985211942091138

كلية التمريض/جامعة بغداد665.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيآيه عبد الستار عبد الجبار ياسين4986191942198012

كلية التمريض/جامعة بغداد665.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيلبنى صالح مهدي عفات4987261942250196

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح عطا عباس عبيد4988111942085060

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح باسم ناجي كناص4989141942194142

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى جليل عبد كيالن4990141942110183

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك طاهر عداي جبر4991131942123004

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عبد الكاظم جبار علي4992221942412056

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائينغم زهير فاضل محمد4993121942106121

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيساره غسان جاسم محمود4994101942101076

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيايه علي حسين قاسم4995211942137029

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيجهينه موفق عويد سبتي4996191942168007

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيتاره كاظم لطيف كاظم4997131942101013

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيانفال عدي فاضل حسين4998211942139028

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيشهد رعد شمسي عبد هللا4999211942153041

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيعال عدنان راضي هلول5000271942065055

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق معتز كاصي عبد الرحمن5001111942110087

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائياسيل احمد صابر سعد هللا5002211942146001

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميسم عبد هللا حمد جاسم5003121942230020

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا فليح عبيد زعيري5004111942075024
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كلية التمريض/جامعة بغداد663.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه اسماعيل عبد الحسين حساني5005151942051047

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب مهدي عبد الصاحب عبد الرحمن5006261942096086

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينور حسن لطيف علي5007211942098164

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيساره علي موسى جعفر5008211942143058

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى احمد اسماعيل ورد5009111942079056

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح حسين ابراهيم فهد5010141942110157

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حامد عبد هللا علي5011141942122007

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيرفل عثمان عباس علي5012211942173027

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء وليد وارث خاجي5013261942132083

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرواسي مثنى شاكر حبش5014101942091045

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيرتاج عبد الكريم مكي عبد الكريم5015271942089039

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيوهج معد بستان محمود5016211942134096

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيرسل نافع رحمان فرمان5017211942104009

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء صادق ناصر ضيدان5018141942078027

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيساره عباس حميد ذياب5019211942136052

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيمريم محمد شكر محمود5020211942153063

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائينور محمد فوزي قدوري5021211942097152

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه تركي روكان ورد5022141942108095

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمشكاة عبد السالم محمد عبد هللا5023191942189145

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر فيصل عزيز عباس5024131942101077

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيسرى علي راشد عويد5025231942095055

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسبأ جواد كاظم ميدان5026211942098077

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيهدى غاندي حاتم محمد5027211942110108

كلية التمريض/جامعة بغداد661.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيجيهان سمير احمد اسماعيل5028101942109030

كلية التمريض/جامعة بغداد660.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا عبد الكريم عبد حسين5029101942140018

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيلباب ناطق عز الدين محمود5030211942143094

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساجدين هديم محمد رحيمه5031141942140085

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقمر ابراهيم جاسم حسين5032111942065149

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا سعد مهدي عمران5033141942111159

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشيماء احمد حازم عبد الرزاق5034151942054163

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيفرح ثابت محمد سعيد رضا5035311942038051

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه سعد منصور حسين5036131942104006

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه سالم ادهم عبدال5037111942075045

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمسك الختام خضير عيادة عبد هللا5038111942101054

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى فالح حسن عريبي5039101942102043

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه شاكر حسن عبد5040101942110064
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كلية التمريض/جامعة بغداد660.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيرحمه قيس عبد هللا جبار5041211942178081

كلية التمريض/جامعة بغداد660.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه طارق فاروق طاهر5042131942123020

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائينور اكرم شاكر شكر5043211942135072

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيرين حيدر اسماعيل خليل5044111942072076

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد عبود محمد5045141942152011

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيهدى قيصر عليوي بعيوي5046241942117166

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيقبس علي راضي كاظم5047231942110051

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائينرجس عبد الناصر عباس كاظم5048101942076048

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيانعام جليل خليل صالح5049211942145018

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه احمد جاسم حميد5050101942111009

كلية التمريض/جامعة بغداد659.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى احمد ابراهيم مصلح5051111942067072

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيشهد علي رهيف موسى5052251942076032

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء قاسم عبد الهادي دايخ5053151942046044

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيفاطمة عماد نجم عبد5054211942293035

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم باسل محمد احمد5055121942106104

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائيرقية ظافر علي فرحان5056191942174011

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائياسراء عبد الرحمن ناجي سالم5057121942084002

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيندى عارف خليفة اسود5058191942199067

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائيهديل علي فرحان محمد5059191942174027

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم رائد زكي احمد5060121942096041

كلية التمريض/جامعة بغداد657.8ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عامر صالح سلطان5061131942095004

كلية التمريض/جامعة بغداد657.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء البتول خالد مرهون غضيب5062131942121057

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء قاسم داغر حريبي5063131942098071

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى عامر فرحان عبود5064111942084099

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيايه محمد حميد مطر5065131942109008

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى سالم هاشم خيون5066221942143289

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء علي حسن ذفال5067121942114021

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائياسراء احمد جميل خلف5068211942138005

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيرهام نجم عبد محمود5069211942173030

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيتسنيم نعمه هويدي جديع5070191942145012

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكرم هللا قيس ياس خضر5071111942072104

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء كاظم جاسم جاري5072111942079036

كلية التمريض/جامعة بغداد657.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب حسن علي حسين5073151942050051

كلية التمريض/جامعة بغداد656.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيشهد محمود حسن شكر5074131942121106

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيرانيه حاتم محمد فهد5075191942383060

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء بدر موير عبود5076141942066066
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كلية التمريض/جامعة بغداد656.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك باسم ثجيل حسين5077141942069014

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد كامل عوده حسين5078141942079075

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيآمنه يونس سليم يوسف5079131942117004

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عبد الواحد صالح عبد هللا5080141942100141

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيداليا فرج عبد الحسين كريم5081151942046052

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائييقين ياس خضير عباس5082131942118301

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيمحبوبه مصطفى علي السيد5083131942119026

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيتماره عزيز فريد منادي5084131942118059

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك جالل عبد كاظم5085141942149009

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائييمام سالم محمود زوران5086101942106038

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد عبد الكاظم علوان5087151942046089

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء قاسم سلمان مهدي5088121942112010

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينه جميل حمزه عبود5089271942056205

كلية التمريض/جامعة بغداد656.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائينبراس عطا هللا فراس بناي5090261942074079

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيفاطمة حاتم عبد الصاحب علي5091211942146050

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيوئام عبد العظيم عبد الرزاق لفته5092211942140226

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمالك اسعد قاسم زامل5093281942052104

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء انور نامدار شامار5094151942054082

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيسعاد جندي حمزه كاظم5095261942072024

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائياصاله سعد ربيع خضير5096111942121003

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل سؤدد حسن محمود5097101942120052

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد داود سليم فعل5098121942098063

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرفل حميد جياد زايررسن5099131942100044

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيصفيه اياد جبار صالح5100211942107046

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى حاتم عبد الكريم داود5101121942096026

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيذاريات مؤيد كردي عمار5102191942204028

كلية التمريض/جامعة بغداد655.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيقبس عبد الرحمن مديفع مجباس5103231942125086

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيصفا أحمد جاسم احمد5104211942103042

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائينجاه ناظم ابراهيم خلف5105261942083097

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عبد الستار كاظم ابراهيم5106111942080150

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار سعد علي ناعور5107141942145169

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائينور محمد مصطاف فارس5108191942370239

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيشهد حسن موجر رسن5109131942121102

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب صالح مهدي سوادي5110251942062427

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيمنار ليث جليل ابراهيم5111211942145133

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك قاسم عباس كاظم5112101942123058
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كلية التمريض/جامعة بغداد653.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر ليث سامي بريسم5113141942068049

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيشهد عماد خليل أسماعيل5114211942123027

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياسماء ابراهيم عبد محمد5115211942091022

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائينسمه سعد كامل قدوري5116261942109103

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل عدنان حسين سويري5117121942104012

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حميد راضي نايف5118131942070202

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزهراء صباح كامل مزعل5119231942126053

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيزينب جبار حسين جاسم5120211942091087

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيايالف جمال فخري علي5121211942156006

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء هاشم شمخي جبر5122121942112011

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه اسعد مزهر حسين5123141942134022

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائياسماء دوهان عسكر شالكه5124241942138002

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتيم عباس جواد كاظم5125111942146010

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيدعاء صفاء محسن زغير5126261942096035

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء حيدر محسن رشيد5127111942091017

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيرند عمار ياسر ثامر5128131942078023

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين عويد كاظم5129221942393057

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيمينا وسام حازم عامر5130131942132032

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل حميد احمد حمد5131101942090052

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد خالد مجيد عبد الرضا5132121942094168

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيسارة عبدالصمد رضا رشيد5133211942293027

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيتقى عبد القادر وليد هادي5134191942157018

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيجنان صعب فارس حمادي5135191942243018

كلية التمريض/جامعة بغداد652.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء خالد ياسر غانم5136151942060003

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيعذراء كريم بشير دحام5137261942132117

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيغفران علي حسين محمد5138211942097105

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبدالواحد محمود هادي5139111942084156

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء علي جبار محمد5140151942054103

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيساره حميد مهدي كاهي5141191942194051

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيعذراء محمد جويد كريم5142101942221055

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة حسن يوسف عمش5143151942047129

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي عبد الحسين وادي5144131942118149

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيكوثر جابر خضر عباس5145211942160028

كلية التمريض/جامعة بغداد651.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عادل حسين خدادة5146121942107224

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيهبه فرحان سابط سلمان5147261942096154

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيابتهال علي صالح عطيه5148111942080002
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كلية التمريض/جامعة بغداد650.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائياصول سعود محمد حوار5149261942104009

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم عباس كريم كمر5150151942054234

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيشيماء جاسم محمد خلف5151191942371038

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى زيد علي مهدي5152131942117263

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء عبد هللا سعيد حميد5153211942098064

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيسرى سامي صادق هوبي5154211942110043

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك نصر جار هللا شروين5155111942102014

كلية التمريض/جامعة بغداد649.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء ساجد فاضل محمد5156131942121061

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيفاطمة عباس محيي حريز5157221942162085

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيصفا احمد علوان يوسف5158211942097086

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياسيا عبد السالم داود حمادة5159211942091025

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء احمد عبد حمادي5160111942113058

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنى نعيم سعيد كاظم5161141942111220

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر سهيل سلمان جبار5162141942100147

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين احمد صبيح عبد الوهاب5163131942093024

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين يوسف كاظم ياسين5164111942215166

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عامر خلف احمد5165111942127027

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار علي عبد الحسين هادي5166121942087071

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك صادق محمد حسن نجف5167121942092012

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير ثامر كاظم جاسم5168121942112159

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيتقوى سالم كزار مرهج5169211942159008

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيسبأ عقيل كاظم عبد 5170211942160020

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيسجى طارق ضياء عبد الواحد5171211942165043

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية الغيث المختلطةديالىاحيائينبأ ثائر حامد شاكر5172211942247004

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيسونا حاتم حسين فرحان5173191942224038

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيساره حسين حبيب مرهون5174191942226050

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأبتهال صبري مخلف شعالن5175191942226001

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيانتصار سمير حميد حمد5176211942226003

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيهيفاء تركي غازي كحيط5177211942141107

كلية التمريض/جامعة بغداد648.8اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عمار حسان رضا5178121942107203

كلية التمريض/جامعة بغداد648.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزهراء فاضل محمود غليم5179101942078062

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء طالب جادر كامل5180131942131036

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حيدر صالح مهدي5181141942077051

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد العظيم فاهم منصور5182241942220223

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيالزهراء صباح حسين عسل5183131942074006

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرؤى ماجد عبد الحسين كمر5184111942127012
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كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيمريم خالص فاضل عباس5185211942147106

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيزينب احمد حسن عبد الحمزة5186261942092038

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل انور صباح عبد الحسين5187121942118035

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه محمد لفته عبد هللا5188151942055097

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيهبه حسن جمعه حسن5189211942093082

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيطفوف قاسم محمد رضا5190211942098109

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيمريم رافع أبراهيم مهدي5191211942174023

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول هادي جبار مساعد5192121942098010

كلية التمريض/جامعة بغداد648.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيرايه عبد العال عبد العزيز خضر5193101942223016

كلية التمريض/جامعة بغداد647.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيميالد حسين عبد الكريم طاهر5194131942121154

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيهند احمد يحيى ناصر5195241942121338

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزهراء نهاد جميل زيدان5196211942097059

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء رائد عبد لفلوف5197141942073039

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء بشير طرخم مال هللا5198141942196018

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيفاطمة حسام عواد حردان5199191942246075

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عدنان ثامر حسين5200131942106025

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى مهدي علي رجب5201141942104042

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك نجم عبد هادي5202251942100083

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيصفا داود سلمان عارف5203311942065050

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيرحمه عصام سعيد عبد الرزاق5204211942178080

كلية التمريض/جامعة بغداد647.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياروز محمد كامل سلومي5205141942067008

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائينور سلمان احمد عليوي5206211942137141

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيهبه فالح حسن عباس5207211942133060

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيناديه حسبي سمير زيدان5208211942264016

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائينور الهدى تحسين محيسن راضي5209261942074083

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيتبارك هاشم مجباس خلف5210191942189045

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك هشام زاير عبد هللا5211261942080039

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسماره نوزات جالل محمد5212131942117160

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0الخارجياتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك جواد كاظم نعمان5213111942401010

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيوجناء عطيه سلمان كاظم5214131942105064

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه محمد علوان سالم5215131942118091

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاديه بشار عبيد مايوس5216261942132121

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ فائق عبد زيد حمزه5217111942080141

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عمار اسعد مسلم5218141942086211

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه اديب سلمان عبدالحسين5219131942117198

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيفراق نعيم صيوان جويد5220221942417064
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كلية التمريض/جامعة بغداد645.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر عماد عبدالحسن عباس5221131942098137

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيختام ياسين عليوي احمد5222211942094029

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيحنين نجم عبود شاكر5223211942138030

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيغسق خميس ريشان عيد5224191942243065

كلية التمريض/جامعة بغداد645.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهالة رعد جواد مهدي5225121942107261

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد672.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد امين احمد كمال الدين جواد5226121941002036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد670.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه حامد جاسم حمادي5227111942071078

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد666.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيانس مهند سهام محمود5228101941025004

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد654.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور محمد مبدر فياض5229111942085073

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد653.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسلسبيل ايسر محمد حسين5230131942117158

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد652.6ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيعلي حسن فتح هللا حسن5231221941080019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد652.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيالقدس عمار شاكر مجيد5232101942115010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد644.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه عصام عادل ناجي5233131942117103

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد643.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيميسره عمار رحيم عبود5234101942100110

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد643.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره هيثم عدنان جعفر5235111942106043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد639.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف محمد عبد الستار خماس5236101941026129

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد637.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر زهير احمد حسين5237131941051012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد633.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس محمد عدنان عبد الرضا5238101942223041

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد628.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء عمار عبد الجبار حسن5239101942140014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد627.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيصالح الدين محمد جراد معيوف5240191941360015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد626.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحمزه رعد خيون عبيد5241221941040053

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد625.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه مظفر نوري شاكر5242101942091078

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد623.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيبراق كاظم نومان علوان5243101942155005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد623.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس امير شاكر شهاب5244111942073062

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد622.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيرقيه ثامر خليف علي5245191942369120

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد621.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيظيبه محمد ابراهيم داود5246101942117071

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد620.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيامنه زيد سلمان خليل5247131942121012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد619.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جاسم محمد رحيم5248141942220029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد619.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد قاسم حمد كاظم5249271941010158

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد618.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرضوان احمد زعيبل حمد5250141941022034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد618.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حيدر عبد مراح5251141942135023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد617.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ عامر كامل سلمان5252131942118262

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد615.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه  مروان طارق عبد هللا5253101942086028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد614.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى مهدي صالح عبد هللا5254161942190011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد611.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب مهند عصام الدين منير5255141942091011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد605.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين نهام عبد االمير حسين5256131941016033
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد603.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك فوزي كاظم علي5257111942060007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد603.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مازن رياض محمود5258221942113151

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد600.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيغيث سامي هادي عبد الرحمن5259141941182058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد600.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار زياد طارق محمد5260131942117241

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد599.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر عبد اللطيف فؤاد درويش5261141941052015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد597.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسين عبد الخالق عدوان5262111941009016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد597.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم رسول بحر فياض5263101942123056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد597.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسما سعد كريم عباس5264111942102044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد596.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره جالل جبار داود5265151942054142

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد595.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عقيل محمد صادق5266131941010014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد594.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيمنار الهدى عمار عبد سلمان حرج5267161942173033

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد593.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيغفران عيدان دريدح كريم5268261942072038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد592.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيابراهيم محمود ابراهيم مضعن5269101941155002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد592.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيميار مهدي عبد الكريم مصطفى5270261942120230

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد591.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ضمير نامق شنين5271111942109123

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.5اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه عدي قاسم عبد المنعم5272101942115053

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد االمين خالد رماح فليح5273231941256070

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعالء مجيد خليل عباس5274101941020123

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر جبار عبد الرزاق فتاح5275131942094061

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد588.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيورد عدنان عبد الكريم محمد5276111942079083

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد588.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد الرحمن صبري شهاب5277191941003092

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد588.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد هاشم كمال الدين هاشم5278131941010164

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد588.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء كامل خنياب عويز5279141942086068

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد587.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائينور الدين اسامه يونس محمود5280311941065107

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد586.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه عبد الغفور حسن محمد5281101942120099

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد586.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز ابراهيم نصيف جاسم5282101941022058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد585.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيبان بشار عبد الرحمن رمضان5283191942201010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد585.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمهند فنوص مظهور مرجان5284101941208043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد583.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس ماجد عبد الكاظم عليوي5285141942105034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد خالد لفته بدن5286151941007007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء سعد عباس حسين5287141942111064

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيايالف عباس خضير نجم5288211942140023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد581.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه حيدر عبيد خميس5289111942080055

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد581.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عبد الكريم ثجيل صالح5290121942118056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد581.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمة عامر لطفي عبد هللا5291101942091039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد580.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيإبراهيم عصام كريم شبرم5292141941010001
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.4ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيياسين مضر ياسين ابراهيم5293111941010065

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين رعد عباس ناهي5294151941010028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحيدر حسام شاكر حسن5295241941003095

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائينور الحسين جواد كريم رسن5296121941007227

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى كامل عطيه عواد5297141942135038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيعلي سعد كاظم عبد الحسين5298221941004039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر وليد عبد العزيز عمر5299101941014048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد قتيبه احمد كافي5300101941020021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم عصام جمال عبد الصاحب5301131941005002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائياحمد ناصر حسين خنياب5302241941008013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس صفاء سلمان فاضل5303131942081013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمعاذ احمد عبيد مهاوش5304111941026124

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء وسام خليفه عبد الكريم5305111942114052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيرنين ابراهيم فرج نادر5306181942230030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه محمد ابراهيم خلف5307101942101001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى محمد عيسى سلمان5308101942120089

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عباس كريم عجيل5309141941026023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد نعيم صانع عبد هللا5310111942140013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد573.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيايمان سلمان عبد الكاظم عبد الحسين5311141942096004

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء احمد شهاب أحمد5312101942116027

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيليث عصام نجم عبيد5313101941019122

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك حيدر مهدي عوده5314141942070114

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه سامي حمودي محمد جواد5315141942112055

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائيعبد هللا بالل رباح حبيب5316311941003020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمسك علي عبود عصمان5317121942109086

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.3االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر عثمان وهيب عبد5318131941010114

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره احمد عباس حمد5319111942091035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيموده عدنان عبد الهادي حسين5320271942058267

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد عالوي حاجي5321141941021168

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف وليد يوسف كاكوس5322141941178021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه عباس عبد الهادي مويل5323131942091022

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيرافد واثق درج سعد5324101941023010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأسراء عبد هللا مجيد حمادي5325121942102001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيأحمد عبد الكريم عمران محمد5326101941019009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.8ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عبد الكريم خزعل عبد الطيف5327131941020083

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيجوان عدنان عصام عثمان5328101942118023
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوديان احمد سلمان داود5329111942135039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0ثانوية بغداد االهلية للبنينواسطاحيائيعثمان ناجي عادي محمد5330261941058015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيوسناء موفق عبد الرزاق عباس5331101942115240

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد ثائر عبد المجيد عبد اللطيف5332141942105036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء رائد عبد هللا عبد5333111942221002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب فالح نبهان فالح5334121942094148

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد يونس حسن جواد5335101941029015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران علي عباس عمران5336111942127044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه احمد جاسم مهاوي5337111942105114

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ناجي عبد هللا عبد علي5338141941029007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه الزهراء فراس رشيد ناصر5339131942073062

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز عبد اللطيف قاسم محمد5340101941020097

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.2ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغزل نشوان فاضل عبد المجيد5341141942129040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الملك محمد محمود عبد5342101941006038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحرير مؤيد حسين علي5343111942067036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران مهدي علي حسن5344111942215120

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى احمد علي مهيدي5345111941049169

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائييوسف مجيد محمد راشد5346231941051156

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيفيد حسين جواد داود5347101942090095

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائياثير عادل علي احمد5348191941052001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائياسيا عماد محمد سلوم5349101942107002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين ضياء عباس هامل5350111942065030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء محمود منصور عباس5351111942072091

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي صائب محمد جواد صادق5352111941006048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء غازي سلطان حمادي5353141942109025

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد جعفر حسن حافظ5354131942076023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر هاشم خميس هاشم5355151942054224

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.9ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيسرى حامد محمد احمد5356191942137040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب بسيم محسن عباس5357141942094075

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرنا فاضل عليوي كاطع5358101942137023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى جواد مشكور دبس5359131942092050

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس محمد حسين هربود5360251941031375

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزين العابدين قاسم محمد علي5361121941031081

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار عدنان جميل علوان5362121941043027

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين سمير كاظم اسماعيل5363101941025005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيأمنيه باسم عبد الرزاق ابراهيم5364101942090005
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيغيث اسكندر حسن زاير5365101941003029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبارق كاظم عبد هللا خضر5366141941008017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي محمد شناوه5367141941179030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عبد السالم طالب حسين5368141942106027

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيحوراء عبد الكريم هادي سلمان5369271942088070

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس موسى عبد النبي شالكه5370151941013043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه عادل محسن سلمان5371141942127021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيباقر صالح جمعة شرهان5372151941018005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد562.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح قاسم اسماعيل جسام5373101942118084

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد562.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عبير محمد صالح5374111942100013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد562.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمالك صباح طاهر شنيتر5375111941203205

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد562.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيام البنين راضي عبيد حمزه5376261942108011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد امين رزاق امين5377251941200149

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين امجد عبد الستار محمد5378141941009020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك محمد حاتم صبح5379111942070028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى حميد جاسم محمد5380111941188021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهالء عامر علوان جاسم5381121942101027

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايالف حمدي ابراهيم احمد5382121942102008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيهاشم عصام عبد الحميد مجيد5383101941028095

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران وسام زغير عاشور5384111942120018

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيمريم خليل ابراهيم سلمان5385191942369251

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه نذير عبدالكاظم كاظم5386131942106057

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء شاكر محمود عبد5387101942115093

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد559.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيياسر زيد مسعود علي5388121941001095

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد559.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ماهر علوان َكمر5389141942077054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد559.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى فريد حميد عبد الرضا5390251941151127

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد559.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيبنين ماجد كاظم عباس5391101942105008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء رياض خليل ابراهيم5392111942114048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد جبار سلمان5393141941026061

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين صالح مهدي خليفه5394141941026022

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد موفق رجب5395131941030085

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامنه عصام سامي ناجي5396121942105015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيسجى خالد عباس حايف5397191942166042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيخديجه رياض محمد جاسم5398101942115045

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد هادي ناجي5399131942127018

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك علي كاظم عبيد5400141942112008
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيه هيثم حبيب ظاهر5401121942121001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيقاسم محمد قاسم زعوري5402101941026224

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد محمد رفعت عبد الجبار عبد الرحمن5403141941009011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر جاسب عطيه دخيل5404141941018023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيفئ حسنين علي موسى5405101942112020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ظافر محمد كاظم5406141941005014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد557.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا سليمان خضر داود5407111942078020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه شاهين اسماعيل شاهين5408111942082052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيشروق ضياء محمد حسن5409131942284023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى حاتم عبد الكريم علي5410141942076108

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيبان فرحان اهليل اطريفي5411131942105007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيظالل رياض محمود جنداري5412311942065054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامل عبد الوهاب محمود جالب5413111942084017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد سالم محمد5414121942118085

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيرضا حيدر حساني عباس5415181941006040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد556.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد موفق جابر حيدر5416111941003028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد555.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه عباس حسين محسن5417131942093019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد555.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا مهند نوشي أرغيف5418131941007007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد554.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف احمد حسين علي5419131941020163

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد554.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزمرد فراس اسماعيل حمد5420101942119039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد554.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة محمود شاكر عبد االمير5421111942149030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد554.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمهند علي حمود جاسم5422211941025037

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد553.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عالء محمد احمد5423111941004005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد553.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ليث محمد مصطفى5424141942220071

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد553.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين علي كامل محمد5425101942115043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد553.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح عبد السالم ثامر محسن5426131942117206

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد553.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد قاسم محمد يوسف5427101941043082

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد553.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى قيس فوزي حسن5428241941003295

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيالحسين رعد عبد الهادي جاسم5429101941028021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حازم محمد راضي5430111942064035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيلميس سلمان قاسم جوير5431131942075033

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيغسق سعد حسين محمد5432101942099017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم احمد طه ياسين5433101942090105

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعمر خالد عبد الكاظم جبر5434231941251250

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحيدر جواد كاظم عبيس5435231941042048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى اسامة محمود حمدي5436131941001120
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0ثانوية الراية المختلطةديالىاحيائيمحمد احمد خضير جميل5437211941021013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى فالح حسن محمد5438131941010177

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل هادي محسن عبد هللا5439141942089019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيايناس علي عبد نايف5440101942101017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس سنان كمال الدين داود5441131942101043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيعلي حسين ناجي مجول5442181941141079

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى احمد حسين محسن5443101942108086

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر محمد عبد العزيز ضاري5444101941016023

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف طيف امين عباس5445101941205034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه ماجد كاظم صالل5446141942134134

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرضا احمد صالح عباس5447111941016048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم قيس كامل عبد الساده5448141942108110

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمود محمد عبد هللا عباس5449141941030058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىاحيائيحيدر طارق احمد حمد5450211941270017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى قيس عبد هللا حسين5451131941014044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيصالح عطا هللا فالح علي5452101941011044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه فراس عبد الهادي احمد5453121942106013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانيه امين خلف جبر5454141942114009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.6ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريم رؤوف فائق رؤوف5455141942129021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأيه مؤيد عبد الساده شحل5456141942090002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل عقيل حسن طاهر5457141942111090

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائيلقاء مظهر صالح سليمان5458131942110019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر مثنى عبد الرزاق محمد5459101941017071

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء سعد عباس حسين5460141942140007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصالح حسن خليف كاظم5461141941183007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيسجاد كريم رحمان جاسم5462231941001054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى عبد الساده اجريزي جابر5463151942052037

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد548.6اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا زيد محمد احمد5464141941022052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد548.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياشهب علي محمد عبد اللطيف5465101941043011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد548.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار هشام كردي جاسم5466141942077058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياطياف حسين نجم عبود5467141942078005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانفال قيس ضعيف محل5468141942067014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائينمارق فهد مكين رحيم5469101942114063

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمنتظر امير خضير عباس5470101941026297

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيسجاد علي عبيد جاري5471231941011038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد547.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى حميد عماش ظاهر5472101941020182
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس ابراهيم عباس علي5473111941058072

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم فالح مهدي علكم5474151942054238

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى ماجد بدر رسن5475111942215094

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيساره ايوب مطلك محسن5476101942090066

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحيدر نجم محمد كاطع5477131941016039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره حسين سعيد حمادي5478101942115115

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيمريم طالب حسين علي5479211942102109

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر احمد محمود سلمان5480101942095088

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيغدير ماجد جعفر سعيد5481121942109072

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيياسمين محمد سبع درباش5482141942093094

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيموده عبد ثامر شيوب5483261942097097

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيايه سلمان حسين خميس5484211942174002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد سامر محمد احمد5485131941011049

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد جواد كاظم الجبوري5486231941009127

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار محمد كاظم حسن5487141941005020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد545.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى ناصر فاضل جبر5488121942094295

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروج محمود عبد علي حساني5489111942071092

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه نواس خالد مسلم5490121942117014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف علي صبحي قاسم5491131941030061

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل حمودي شهاب احمد5492111942078035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد544.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيثريا سعود نايف عبد هللا5493111942133018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد643.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد عبد المنعم محسن كاظم5494131941037008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد574.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيعال محمد عالء الدين حامد5495101942120102

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد564.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا نواف عبد النافع مصطفى5496111942100036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد562.0ثانوية ارض العجائب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب سعد داخل محمد5497101942132002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد556.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر قحطان ماشاء هللا احمد5498101941001003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد549.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي نادر علي عليخ5499151941010076

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد542.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه حسين عبد هللا احمد5500111942084030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد541.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين علي عامر ثابت5501111941026039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد540.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينور علي عبد الحسن جوني5502101942097067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد539.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييسار حامد مزهر مرير5503111941026134

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد539.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنى معين احمد عداي5504141942087018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد537.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيسمر زهير حسن علي5505131942075023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد536.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيامنيه سالم عبد حسون5506231942142019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد534.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى خالد معارج مخيلف5507141941017109

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد533.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه عواد محمد حسين5508131942071042
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد532.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حيدر عبد العظيم باقر5509121942102062

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد532.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك مثنى سعد خضر5510101942090031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد531.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء حسن مخلف حمادي5511111942067085

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد530.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمحمد جاسم محمد نصيف5512211941034077

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد529.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك صفاء الدين خليل اسماعيل5513131942108010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد526.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار منير جليل حميد5514141942133087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد524.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عماد قحطان محمد علي5515141941001037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد524.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمران محمد امين هاتف عمران5516141941021121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد522.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائياوراد رعد عبد الستار ياسين5517131942091024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد522.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره سعد هاشم عبد السالم5518101942137036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد522.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمود رعد محمود كاظم5519111941008051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد522.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حسين جواد كاظم5520111942068055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد521.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار كريم محمد حاتم5521121942114064

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد520.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره حيدر علي سعيد5522111942080088

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد519.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيزبيده حميد حسن عباس5523101942110033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد519.0كييف-مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانياالرصافة االولىاحيائيحيدر صباح صالح نصيف5524131941228002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد517.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيود مثنى عبد الوهاب عبد الرزاق5525101942117129

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد517.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمشاري عبد الرحمن هندي سمير5526221941093112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد516.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبراء عماد طارق جمعه5527281942059022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد516.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيضحى رياض حسين محسن5528271942063125

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد515.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيشجن طالل محمد خضير5529291942052162

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد515.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي احمد علوان لفتة5530111941049087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد515.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد جعفر اسماعيل غالم5531271941001010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد510.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ احمد عدنان حميد5532131942071106

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد510.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي فريد غربي ناصر5533111941049106

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد510.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيمآرب سبتي كاصد جادر5534221942108042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد508.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد بالل عبد هللا حسن5535141942086148

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد508.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس احمد كمر نجم5536141941019057

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد508.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه احمد خليفة عبد هللا5537111942065009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد508.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرفل عبد االمير هيل رهيف5538121942105073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد507.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرغد علي احمد فارس5539111942073037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد507.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيزهراء ابراهيم حميد بربوتي5540181942278009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد506.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائياسماء نهاد حسين محمد5541131942101003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد505.0ثانوية الطاهره للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه صالح عيسى زيدان5542111942098011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد504.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيجلنار علي رشيد زرزور5543321942029016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد504.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه وحيد جعفر فنجان5544131942071089
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد503.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيبينات مصطفى حاتم محمود5545101942090025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد503.0ثانوية رابه رين للبنينالسليمانيةاحيائيعلي عباس شمس هللا يز هللا5546321941001007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد503.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس كريم عبد الجبار بدن5547141942110120

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد503.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي جواد موسى5548251941012141

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد502.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه عادل عبد السادة علي5549141942086257

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد502.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا كاظم نعمه كاطع5550111942104040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد502.0ثانوية المجاهد المختلطةصالح الديناحيائيرقية سعد سوعان ابراهيم5551181942100004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد501.2ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد طالب عبد الجبار محمد5552111941050012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد501.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيفرقان احمد خليل ابراهيم5553141942071046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد501.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم غانم كزار محي5554111942086047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد501.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه سعد ناظم حميد5555141942086201

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد500.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعبير علي حسن عبد الغني5556111942074050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد500.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي حمزه صبحي موزان5557151941011101

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد500.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيلينه رياض نواف رحيم5558101942090100

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد498.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيخلود خالد حمد سالم5559271942055073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد498.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد محمود فرحان ابراهيم5560101941032030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد497.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد علي أيتيم5561131942086040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيشمس عامر طالب سالم5562191942194060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد عمار موسى جعفر5563211941003020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيلينا عبد الساده جالي وحيلي5564131942086079

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد495.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عبد اللطيف عبد الجبار عبد اللطيف5565131941004049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.4الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائييوسف احمد خالد فاضل5566101941002099

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائياروى محمد كريم خضير5567121942095002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف الدين احسان جليل حسين5568141941017045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيبنين عبدهللا علي شالل5569181942275016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيكوثر علي محيسن علوان5570261942120201

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه احمد  محمد زكي مصطفى5571101942114035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد492.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيذرى عمر حسن محمد5572121942095020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد492.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروعه محمد نضال نجيب قيس5573111942109044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد492.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور علي عبد سلمان5574141942077068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد492.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيرفل موفق اسماعيل صالح5575311942049013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين ناصر جميل خميس5576101942114010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره صادق عباس سلمان5577141942105031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهشام صالح سليمان كردي5578111941018149

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب فؤاد غانم حسن5579141942074091

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور صباح عباس طه5580211942143121
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد سامر هاشم حسين5581101941014009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيلبنى بشار بسام ادريس5582101942116051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيعز الدين عزام راغب محمد سعيد5583101941042016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه خالد احمد اسماعيل5584101942108061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس حقي إسماعيل إبراهيم5585141942111148

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى حسن خروت كاطع5586151941005134

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد باقر كاظم جاسب محسن5587111941058123

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك كمر وهيب عليوي5588141942149068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرسل سلمان كاظم غركان5589151942040046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه منذر محمد علوان5590101942079016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا ساجد بادي موسى5591111941005058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمد عبد الزهره كاطع5592141942145031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح جاسم محمد عباس5593131942111081

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا انور حميد مهدي5594101941005015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائياديان محمد اسماعيل محمد5595101942089001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا احمد صالح خلف5596131942126037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر محمد عبد الواحد حمادي5597141942102080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحيدر نذير جواد كاظم5598231941002089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل حامد جاسم محمود5599101942091040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح شهاب احمد محمود5600141942194143

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد حسن عبد الهادي عبد الرضا5601141942142018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائياماليد رائد مرعز فرج5602131942092003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين حامد حسن خلف5603131941001039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشروق عبد السيد شبوط حسين5604111942112063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور علي محمود جالب5605121942094284

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيسرمد صالح مهدي صالح5606101941035011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء احمد رجب عباس5607101942091049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن بهاء شمس الدين عبد هللا5608111941005043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا عدي حامد حسن5609111941049078

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميسره عباس تركي دواح5610141942111261

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيروان وليد يوسف عناد5611131942111034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب احمد جبار خزعل5612141942072075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيبسمه وسام فاضل ناجي5613131942095001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدير حسن كامل ناصر5614111942215159

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سالم عبد الرسول عبد الحسين5615141942097048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيخديجة جبار عليوي احمد5616111942073022
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى رعد عطيه حافظ5617121942112139

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد481.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيرؤيا عبد هللا نجم عبيد5618261942126021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد481.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سعيد حسين جاسم5619141942070110

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائينور الهدى خالد زيدان عبد الكريم5620171942283122

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد نافع خلف غريب5621191941363039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد نببل طه محمد جواد5622101941013152

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيحسين صباح عالوي حمد5623261941017026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن هاشم حسن سي علي5624101941043027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور جالل نعمان عمران5625141942101047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايالف محمود عبعوب عباس5626141942079004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر حمزه عبد زيد سلمان5627111941020038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء جواد كاظم محسن5628111942066024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك براء سعدون اسماعيل5629111942103021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا خالد صدام محسن5630141942086233

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.5ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيسجاد محمد علي سلمان5631231941021058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير مثنى اكرم رعيد5632111942085052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب كاظم حسين جياد5633121942094149

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيمها يوسف محمود كردي5634101942095075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيعبد القادر تركي محمود عبد هللا5635101941161006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائياستبرق حسين خزعل عبد الصاحب5636101942096002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء محمد عبد السادة جاسم5637111942215046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب بهاء عبد الحسين يوسف5638251942170211

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيسامر عمار عبد هللا محمد5639131941034014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيتاره رياض وناس مفرج5640101942116013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيرند ياسر عبد الحافظ احمد5641101942118030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائياسراء حمد ابراهيم عبعوب5642261942091002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى اسماعيل عبد هللا خلف5643131942118165

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى علي فاضل صالح5644131942101038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسامة مؤيد حسن حمود5645111941018022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامال محمد زامل سلمان5646141942074010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائينور المصطفى حسام محمد حسن5647141941022116

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور علي كاظم حمزة5648111942118018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف محمد ابراهيم احمد5649141941042072

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيندى وضاح كريم جاسم5650131942093114

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف غفوري عبد الجبار محمد5651131941006075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائياسيا نايف شالل كاظم5652101942118006
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0ثانوية الصقور للبناتصالح الديناحيائينبأ ناظم جبار رشيد5653181942206017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد أياد حمادي عبد علي5654101941019128

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه استبرق محمد فياض5655141942105021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير خضر صبر محمد5656111942064065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ليث عبد الكريم ابراهيم5657141942149067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزبيده فالح عبد هللا خلف5658111942074030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عبد الكريم هندي كاطع5659141941027048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس مهند محمد عبد الستار5660101942094025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائياحمد حاتم عبد الكريم عبود5661211941225002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيعلي احمد عبد الغني احمد5662131941234002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين محمد مجلي نعيم5663221941077041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران حسن محمد جابر5664131942107091

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهيام صفاء عباس علوان5665141942100153

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد جاسم انور سعيد5666111941200042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد الباقر بسام منعم محمد5667151941011139

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائياسيل ضياء كريم علوان5668131942070017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيعلي طارق شدهان حمادي5669261941016055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائينور كريم عيال عبطان5670101942109097

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين محمود جابر كاطع5671121942105033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه سعدون محسن مطر5672101942096091

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيعائشه رأفت مجيد اسماعيل5673191942383117

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائياستبرق عبد الكريم راكع علي5674191942200005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح عامر قاسم محسن5675131942070189

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيشهالء جاسم عبد هللا حسين5676131942086060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائينور الدين صباح حسين مجيد5677111941002054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي طالب صالح خليف5678111941206024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا فاضل جليوي فليح5679141941018084

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافراح رائد جبار شاكر5680111942060002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد علي مهدي ساده لفته5681261941054058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0ثانوية روناكي للبنينالسليمانيةاحيائيحارث خالد مجيد عبد هللا5682321941048003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة هللا علي عبد صبيح5683111942065193

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيعذراء عبد السالم احمد عباس5684101942120101

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ناصر حسين جاسم5685101941042023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر عادل تبل عبد الرضا5686131941012035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحمزه ناطق شنان نعيم5687121941005012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياالء صالح محسن محمود5688251942100030
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيخالد رائد خالد عبد هللا5689111941018054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد اكرم يوسف محمود5690111941203009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيزيد حسان جايز شنين5691241941029035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيموده حيدر حسين جابر5692141942077061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي مصطفى يحيى صالح5693121941026122

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى شاكر احمد منصور5694121941007198

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عادل جابر حسن5695141942080020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد نعيم عبد محمد5696131941024038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك حسين عادل عيسى5697131942100020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصبا خليل ابراهيم ذا نون5698121942117034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى ماهر مجيد جليل5699121941025113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر امجد ابراهيم شوكة5700141941022015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمار عبد العزيز نصر عبود5701111941187022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى فارس فليح حسن5702131941256044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالزهراء جمال عبد الحميد جابر5703141942104004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه حميد درويش ناصر5704111942068007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه جبار مشالي سلطان5705151942045066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حيدر كاظم صالح5706131942107043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيعلي عباس علي عبد هللا5707211941026028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب طه خلف كاظم5708111942121032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيقمر ثامر حميد حسين5709101942091088

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائييقين علي حسين عيسى5710131942070252

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا نجم عبد هللا عباس5711131941014017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنين كريم جاسم حمام5712111942068039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سعد ناصر ضمد5713141942140130

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية فرحان أحمد عبد5714141942087002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة رزيج حمود زهيري5715151942055089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايمان اياد عبد الدين عزيز5716111942065026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس حسين علي سلوم5717111941058073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل ماجد زيدان عبد5718111942072042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسين عبيد عباس5719111941003020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار حسين ناصر حسين5720131941012116

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن موسى فاضل علي5721231941074013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عامر بابير خازي5722131942097025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى جبار فرحان علي5723151941001120

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عصام قاسم صادق5724101942102059
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلينه كريم عبد هللا حمد5725111942075063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسامة عالوي غربي علي5726111941018021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد عباس عبيد جاموس5727121941025005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه عمار محمد عبد االمير5728101942076043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد يعرب ارشد ابراهيم5729141941174034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسن صالح صليب5730141942133047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه جبر رحم سلمان5731141942079060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيزهراء رزاق موسى ثجيل5732141942096013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياميمه عمر محمد سامي صديق5733111942062010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاتن مهند ابراهيم طه5734101942091085

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيندى رافد نعمه حسين5735121942096045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيغيث هادي عبد االمير حسن5736101941026221

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب نهاد اسماعيل علي5737131942071057

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى حيدر عبد االمير جواد5738141942149080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى ثامر حسن ولي5739131942106044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيايه حسين علي راضي5740101942095014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل خالد ناصر حديد5741111942217081

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الخالق ناطق نعمة مسعر5742111941055016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيريهام صالح حسن خلف5743151942401015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيسعد قحطان عطية شنداخ5744201941261027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد باقر كاظم عكله زياره5745151941007124

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي خماس كعيد محمد5746141941029068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيليث ثامر محمد صحو5747231941001104

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد علي حسين جاسم5748151941004050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين مؤيد جاسم جواد5749131942091030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء عقيل نجم محي5750101942115094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيافياء فراس هاشم عبد5751101942221006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر عدنان اسماعيل خليل5752131941005020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائييحيى علي محمد سعيد رضا5753141941018185

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة محسن احمد زيدان5754111942068063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائينور عادل قاسم سالم5755101942117112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين سعيد مسلم جبير5756111942135010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنى علي محمد جبار5757111942217066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك جمال كاظم بريدي5758141942072035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك احمد محمود ظاهر5759111942070024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.1ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائياسامة رعد عبد الكريم عبد الصاحب5760111941010007
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه رائد نامدار عبد هللا5761131942097023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه محمد صالح عبد5762131942070081

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائياماني طلعت بهجت ناجي5763191942193009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم محمد علي حسين5764101942117089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي مهدي دحام جاسم5765141941056007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس فيصل فهد براك5766111942096029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حيدر كاظم حسن5767121942095029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبارق محمود خضر عبود5768111941012005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير عباس فاضل مهدي5769111941023010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسفانه عبود خضير حمد5770111942070078

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا حازم علي عبد هللا5771111942062057

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عبد هللا نجم عبد5772141941016034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه محمد عبود راهي5773111942101044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ضياء حمزة منسي5774111941049144

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشفاء نعيم احمد فرج5775141942224044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد شبر خلف طاهر5776141941017010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيياسمين خلدون نوار صالح5777101942094052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيايه نهاد ابراهيم احمد5778101942123012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنى عالء حسين طاهر5779121942095058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمالذ حيدر كاظم جواد5780101942139056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيبراء عباس فاضل عبد هللا5781121942020014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.5اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى ماهر محمد عواد5782131942070239

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد علي حسين علي5783261941209213

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عصام جعفر برزو5784131942094032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ مهند عبد السالم يونس5785101942102074

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى محمد عبد الرضا حسين5786141942090022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيمنه هللا جواد كاظم ضيول5787221942101068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء صالح هادي جياد5788141942087001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيمحمد قدوري عبد اللطيف ابراهيم5789191941094015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد محمد مسلم جار هللا5790141941170022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهجران طارق نعيم صالح5791111942068113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد بسمان عيسى كاظم5792101941026011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر فيصل غازي فلحي5793141941021030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيرانيه سامان مولود مراد5794311942070010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0ثانوية الفرات االهليه للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيه ثائر محمد حسن5795111942134005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفاروق عمر فيصل محمد5796141941170062
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيساره حسين هادي رشيد5797131942111050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل صادق جبار هاشم5798131942093048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيداود سالم محمود محمد5799111941021020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهديل احمد سلمان صالح5800141942072163

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيتبارك محمود عبد جاسم5801121942084012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد وليد كاظم رحيم5802121942098065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدانيه حسين علي فليح5803151942061008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر محمد جاسم ابراهيم5804121941022107

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم محمد عبد الحمزه عزيز5805131941030003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيندى نجم عبد علوان5806271942064141

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيزينب نهاد عطيه محمد5807261942144036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف خضير خلف جاسم5808111942082014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين رياض محمد محمد جياد5809131942071024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين سعدون عيادة جواد5810141941015013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى سلوان هيثم محمد5811131942091098

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء حسن خليفه ازغيرون5812151942054054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حسين مظلوم علوان5813131941032010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيغسق غسان صباح نجم5814131942070162

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبراق عالء محمد رضا كاظم5815121942107038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد محمود حجو صابر5816131941008075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عدنان احمد سليمان5817101941029002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء فاضل عليوي عطيه5818121942090026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمنتظر نعيم جبار صبر5819221941039146

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد محسن حمزه حسون5820251941205324

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيصهيب اسماعيل خليل حسن5821101941016031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيمحمد خميس حكمت حنوش5822191941040090

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائينور فالح مهدي فرهود5823231942083061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مهند احمد عبد هللا احمد5824101941020174

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه مصطفى يحيى صالح5825121942094232

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيسنا زياد ممتاز محمد ازهر5826101942116035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء جواد كاظم هاشم5827111942112067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهيام حميد فريح ويس5828141942145198

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرغد سلمان علي جواد5829111942070050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي كريم عاصي شنون5830141941208149

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياديان احسان صمد مجيد5831111942084004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف سالم صادق فاضل5832111941032035
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى صادق فياض شاهر5833111941032085

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور رعد زيد داود5834111942076184

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عالء محمد رجب5835101941020055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيديار مالك حيدر كاظم5836141941001016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه رعد جاسم حمادي5837111842068027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيبهاء الدين خميس حمدي بخيت5838101941006013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء بهاء اسماعيل حامد5839101942101065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيتمار ميثم جواد خلف5840131941031017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة حسين زاير جبر5841151942050065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء رعد خليل حمد5842101942107021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب نعمان منذر كاظم5843111942112042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى يحيى صباح سيد5844151942051117

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه رضوان صالح جودي5845141942072127

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء قيس يوسف ناصر5846111942075004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة هللا حسين علي حسن5847111942066063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى عدنان كاظم مرجاح5848131942281099

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمحمد مجيد مذود خلف5849121941020127

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيفهد باهر محمود ناصر5850131941010123

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد علي حسين حمد5851141942135021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء يونس امساد زغير5852101942077005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيبحر رافد بحر محمد5853101941006010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيليث علي حسن فليح5854191941343071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء احمد كريم سهر5855131942080011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينه سالم صبار مرعي5856121942120004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عباس علي حمود5857121942118020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه رياض كاظم حسين5858151942041049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسنين علي رمضان كاظم5859121941026051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيبسمه جاسم فرحان حسن5860131942070043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنى اياد احمد كاظم5861111942085064

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الرزاق عامر فالح عبد الرزاق5862141941042029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي طارق رمضان صالح5863111941020073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيامير عدنان كريم هادي5864241941169011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى سامي جبل عوده5865111942065195

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيذوالفقار عدي فاروق عبد الكريم5866101941039006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر حيدر نعيم لفته5867121941007212

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيموده خالد رشيد حميد5868131942131114
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيفاضل عباس حسين كاظم5869131941005053

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيأناة فرحان فزع فرحان5870101942109013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك حسين علي حوران5871101942109025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيساجد هلل يعقوب محمد علوان5872121941010005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينوره بهاء عبود علي5873131942093127

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مهدي عبد الصاحب عبد هللا5874131941010161

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء خضر جمعه مطر5875111942218013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عدي عباس لفته5876131942070048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عمار حكمت رفعت5877141942104064

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائينمير عبد الكريم فرحان شراد5878111941004109

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبراء شالل فرحان صباح5879111942133014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائيعلياء احمد رمضان مجول5880131942229020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سفيان محمد فزع5881121941022097

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عقيل عبد الحميد محمد باقر5882121942109075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى محمد هاشم هادي5883121941006032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران اياد عبد القادر عبد اللطيف5884111842103039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي تحسين فالح خطاب5885151941011092

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي حسن علي5886131942086041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى حليم عبد مزعل5887141942140099

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0ثانوية التضامن األهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب عبد الخالق عبد الرزاق سليمان5888101942121003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حسن زاير كحيط5889151942046145

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0ثانوية االقصى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى خليل سالم ابراهيم5890121942130016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابتسام طالب خميس حسن5891141942076001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينة محمد رحيم عبد صبري5892141942194091

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيليث فراس حسن محمد5893191941114074

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عماد مزهر محمد5894101942107042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام أحمد عبد الستار محمد5895101941014072

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيميناء محفوظ جسار عبد هللا5896101942119090

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسين فالح عبد المهدي رحيم5897231941007037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزينب ياس شوكت محمود5898211942102068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار محمد جاسم شالكة5899111942065167

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى دليل شمال دغموث5900111941156096

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالحسن وليد عبد الرزاق حبيب5901111941018023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيدعاء مزهر حسن احمد5902211942135020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنة هللا صباح نعمة خشان5903121942110101

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيهدى طالل مهدي محمد حسون5904271942060349
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر عادل رسول علي5905111941058153

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي نزار مكي علوان5906121941031145

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد قاسم متعب حسن5907131941003007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيوسام خالد عباس عبد5908121941007230

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين هيثم عبد الواحد راضي5909151942040033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه حسن هادي حسون5910121942087023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه احمد صالح عباس5911121942118079

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه عباس فاضل احمد5912101942109068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرويده خلف حسين محمود5913111942108044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين سعد حامد حسن5914111941032019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين امين خضر بدوي5915111941025014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسالي ماجد فاضل عبد علي5916111942127029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيايسر زنزل سامي عارف5917211941206003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره نصير عبد الحسين علي5918121942089061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد رافد عبد الكريم عبد العزيز5919101941026019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعلي مؤيد ابراهيم ناصر5920211941272162

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيسمير عزام ناظم عبد الهادي5921271941005098

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيعلي عمار مهدي احميد5922221941021072

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيجيهان علي فرحان فوير5923271942057050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ علي فرحان خبالة5924221942139175

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيامير صالح صبري فاضل5925101941205014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيلينا غازي شوكت كريم5926101942089035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيمؤمن احمد شوقي حسن5927101941042021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد ميثم نعمه صادق5928121941030022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء زياد طارق نعمان5929101942091050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةاحيائييحيى غسان مطلك عباس5930121941011006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرنا جواد مسلم عجيل5931151942056029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيشكران محمد موحي علي5932131942092031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك مؤيد جبار محمد5933131942100024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك اياد نوري محمود5934131942076005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حسين علي حسين5935141942100113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره رعد ملحاك محمد5936141942093039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائياحمد هاني محمد هاشم5937271941033004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه وليد عبد المطلب حامد5938101942093018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيفاضل صاحب محمد حسن5939131941017043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه قصي عبد القادر داود5940141942107014
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد مهدي حريجه5941121942090030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيحيدر كريم شاكر كاظم5942231941058013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الستار ثابت عناد صالح5943101941017046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد معن حميد عبد هللا5944121941024033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين جاسم حسين حميد5945121941030055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنى علي محسن سعيد5946121942087073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر محمد عبد الكاظم عباس5947131942118287

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره فارس احمد جاسم5948121942087039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم جاسم محمد مشتت5949131941022002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار فيصل محمد علي عبود5950121942118099

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياوفى رعد عباس حسن5951121942132003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايالف محمد مظلوم شهاب5952131942070032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء احمد محمد شالف5953151942045029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائياسيل حميد خلف محمود5954141942401005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرؤى صباح محمد غضبان5955121942112073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجمال خالد جمال شوكت5956111941018033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيضرغام وليد نعمة عطية5957111941007009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفريال هيثم مطشر كصب5958111942105123

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره محمد عبد محمد5959141942097030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم نزار ياسين عبد الحسين5960141942150010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0الخارجياتالكرخ الثانيةاحيائينور محمد جودت عبد5961111942401055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيرواء باسط لفته حسين5962211942151023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيهبه عبد الجبار جمعه احمد5963211942290054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء طارق حميد عبود5964141942103025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مثنى انور مجيد5965101941013147

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيزكي حلمي سلمان رحمان5966101941018017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجمال سعد شاكر محمود5967111941058028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيزهور خالد وليد عبد اللطيف5968201942109045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عبد الكريم جعاز لفتة5969101941026169

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى حسين ابيض حسين5970101942108087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيالزهراء حسام عبد الرحمن متعب5971101942120014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيطه بكر صفاء حلومي5972131941001054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائياستبرق داود سلمان فياض5973101942103001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0الخارجيونالكرخ الثالثةاحيائيمجتبى سالم حبيب ظاهر5974121941400019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلجين حسين هاشم احمد5975121942112186

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه عمار محسن حيدر5976131942070006
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد مصطفى عزيز موسى5977151941005013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك علي مكي علي5978141942099071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر عبد الواحد داود سلمان5979141942099086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عدنان احمد جاسم5980141941059003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه احمد عبود فرحان5981111942077008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء محمود جاسم ناصر5982111942139011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائييقين عبد الناصر احمد محمد سعيد5983111942065203

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى كريم حسين عبود5984141942091034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى حسين محمد حسن5985101942076013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد المصطفى احمد خليل حيدر5986101941018036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيتبارك احمد عباس ابراهيم5987231942131016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام فراس قاسم فخري5988101841004024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار محمد سعيد عبد5989251941031576

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائياحمد عزت عبد الستار ناصر5990221941312002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء عبد الرزاق عبد الجليل ابراهيم5991101942123015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى جالل عبد الهادي حسين5992101942139038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر صالح جميل ربيع5993101942110095

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه هيثم هادي جعفر5994121942089083

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى وليد نجم زغير5995131941012162

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيعباس علي غالب ذنون الياس5996171941353039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعبير سعد شلش صايل5997121942020086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى سعد ابراهيم محمد5998131941009062

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك منير علي جواد5999121942107048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي فريد اسعد محمود6000121941032059

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول طالل قاسم محمد امين6001131942107013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم سعد غني اديم6002131942072042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيهاله ناطق كاطع عبد هللا6003131942072058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء هيثم عبد الرسول رشيد6004121942094135

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرشا احمد حسين حمزه6005101942102028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيباقر عالء محمد باقر جواد6006151941011022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب محمد كريم درويش6007151942054138

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فراس فؤاد فاضل6008141942100103

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه علي رستم كودز6009111942077031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه نبيل مطر عموش6010131942132002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيعلي عيسى علي سعيد6011211941023041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيزيد علي خضير عباس6012231941022019
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر غيث شاكر فليح6013111941005024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه نبيل داود سلمان6014101942117082

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى عبد اللطيف محمد عتيوي6015131942131082

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبراءة خالد عبد الرحمن محمد6016161942162008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناالنباراحيائيحيدر احمد حسين سعود6017191941359013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا أحمد خليل محمد6018191941009160

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد ثائر سعدون جواد6019131941005066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيروان ايمن عدنان حسين6020101942091046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى ماهر عبداللطيف عبود6021131841022132

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي الكرار حامد حمود حسن6022151941011091

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء ستار زهراو صحين6023151942049017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس صالح محمد عبد هللا6024111942104038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيغيث يحيى عيسى خورشيد6025111941018110

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر ثامر راشد محمد6026141941036010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيسيماء علي محمود عبود6027261942251019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء قيصر رزوقي قدوري6028111942109056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الرزاق ثائر الماس نايف6029141941026049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيات عبد هللا إبراهيم مجيد6030141942224001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد هللا نجم عبد هللا6031141941021108

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقداد نجيب علي حسين6032141941008114

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى ضياء كاظم عبد هللا6033141942098023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء ستار جبار متعب6034121942098081

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي خميس نعمان سلمان6035101941018030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران صعب عباس عزاوي6036111942072093

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى سالم يونس صبيح6037131941008082

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل فالح عبد حميد6038101942138006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا احمد سامي خزعل6039101942123024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد احمد ابراهيم حمادي6040101942095045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ايار ناصر حسين6041141842145066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل زهير محمد ابراهيم6042131942091050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائياستبرق خالد سعيد عالوي6043131942091011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيه زهير عبدالهادي جاسم6044131942091049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم طالل احمد رجه6045101942118094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم نعمة طعمة ساجت6046111942067123

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينور سالم حسان محمد6047131942100124

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى ليث نجم عبد الرضا6048131942107074
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه هادي كاظم جواد6049131942111068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد محمد شكر زامل6050151942080102

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه أكرم فؤاد حسن6051141942134021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه سعد سبع خميس6052111942124003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمود عبد الحسين داغر جبر6053141941021157

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد شاكر كصمول عوده6054141941008046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيميالد عبدالخالق خليل ابراهيم6055141942401052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك رائد ابراهيم خضير6056111942084160

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فارس عبد الرزاق خلف6057141942112058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمالك سالم مهدي حسين6058131942131108

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيطيبه حسين جواد مال6059261942110029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائياحمد غسان كريم عبد علي6060241941013009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس فرج خضير فرج6061111942070083

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتيمى خالد محمد وليد اديب6062141942107020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى احمد خضير زيدان6063141942067113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمحمود عدنان عبد االمير مهدي6064181941141121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيباقر حسن مهنا شهاب6065121941001010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسمية فيصل جميل مزهر6066141942079070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد جبار لطيف مدحي6067101941017077

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياعراف حسن قاسم حنون6068161942152018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمحمد راغب ياسين محمد6069191941020049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيهارون عمار عادي رشيد6070101941024051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائييوسف محمد صالح ابراهيم6071191941027032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيزينب عايد جايد غالب6072221942121012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الحميد زياد حميد اسماعيل6073191941118032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان معن مخلص حماد6074101941013103

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد جواد طارق محمد جواد خلف6075131941003070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عماد حمودي عبد هللا6076101941205093

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحمد هللا حسن هادي جواد6077121941024010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد امين حسين علوان6078101941034010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حسن هاشم مشمور6079101941202024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاله طالب عبد علي عبد هللا6080121942090066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء زياد طارق خليل6081121942102031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر محمد مزهر زامل6082251841031128

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل عبد الزهره دهش حسون6083151941014012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد فاضل جاسم رشم6084131942086059
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيُعال احمد مهدي فاضل6085121942107177

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء احمد جوني علي6086151942080055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك حيدر رعد عبد6087111942126052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيياسر عادل سلمان عبد6088131941045059

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين علي نافل جاسم6089151941011041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامامة علي عبد الهادي حميد مهدي6090121942231004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيانس حسين جبير ابراهيم6091131942118023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمد حربي عذاب6092111942110063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عباس نجم عبد6093141942066088

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حسين علي راضي6094111941049134

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد الكريم عبد هللا كواد6095111941021051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيعلي زهير عبد الرحيم حساني6096131941238013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه صالح باضي خلف6097141942102008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان رافع طراد خليفة6098101941020120

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد سعد جميل علي6099101941006050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينور الهدى لقمان ذنون يونس6100181942232061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريم محي داود علي6101141942067042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزينب زغير ختالن حمود6102231942080068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيموعد حميد عبد العباس حرامي6103231941032093

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيغيث عمر شاكر سالم6104191941011128

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيبراء هادي خلف حسين6105191941070012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا خضير6106121941031113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل حسن مالك صليبي6107101942110098

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى سليم علي موسى6108121942098108

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه محمد معن حمدي عزة6109101942116047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم قيس كريم كافي6110121942112194

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسهاد ستار جبار سرحان6111121942114040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حسن محمد جاسم6112131942105028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ باسم محمد عليوي6113141942072145

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حسين سلمان داود6114141942100016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسدير محمد هدايت محي الدين6115111942114066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى كاظم صيهود نومان6116141942224072

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه رحمن مصيخ داود6117111942084022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمصطفى زهير سعد شعيب6118211941005162

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه علي حسين عباس6119121942102021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي رعد علي مطيره6120251941031461
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبدهللا باسل سلمان نعمة6121111941017023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد ستار جمعه محيميد6122131941017024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحسن علي حسين علي6123121941020046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عامر عبد حسن6124141841013050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار علي حسين مراد6125131941028017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه عدنان محمد جواد6126121942107175

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حسن علي فرحان6127131942107054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن حبيب علوان سعيد6128141941208039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسفانه احمد عبد الواحد كاظم6129111942115012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه سمير صباح سلمان6130111942215021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتذي قاراحيائيبيادر احمد ماضي كريم6131221942200005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيجعفر وسام عبد الكاظم موسى6132271941008018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه عدي قاسم عبد الملك6133111942072048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائياحمد سالم جبر مجيد6134191941013006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف مؤيد كريم عبود6135131941020167

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحبيب كريم حسين مطلك6136141941012005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائياديان عامر محمد سعيد صالح6137211942135003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عامر صبيح عبد الرضا6138121942095032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب هاشم محمد حسين هاشم6139131942080021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيايه جمال عبد الواحد شهاب6140101942120022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينرجس مظفر فيصل عبد هللا6141101942138025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حازم اسماعيل صالح6142131941020126

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر رياض مجيد ابراهيم6143101942110094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير مهند احمد محمد6144121942093046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حسين محسن زرزور6145121942114027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل خالد غازي محسن6146141942149024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد مهند محسن علي6147111942112065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسماء احمد هاشم علوان6148131942117159

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد خالد احمد كريم6149131942071067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائينبا انيس احمد عبد الحسين6150261942102122

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزهراء كريم عباس خلف6151261942083042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمود شاكر محمود6152141942072025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريتاج تحسين عبدالكريم كاظم6153111942110047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشة عبد القادر اسماعيل عبد الوهاب6154111942149037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأنفال عبد الكريم احمد نفل6155111942082003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين حيدر محمد حسين محمد هادي6156111942101016
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائينور جبار يوسف يعقوب6157231942116055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمحمد صالح عبدهللا جميل6158211941012102

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى عباس حيدر محسن6159151941007158

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه احمد جبار بعنون6160141942117042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عباس صاحب عباده6161141942097014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء صالح عبد الحسن حيدر6162141942069002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى طارق جاسم حسن6163101941026283

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي جبار لطيف مدحي6164101941017062

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.8ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن نهاد حسين جاسم6165131941020070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ابراهيم حيدر اميوك6166141941020037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيهاني عبد الحسين ماشي صيوان6167221941302065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيمنتظر خالد علي منصور6168231941256086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد االمير هاتف بصبوص6169271941153113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيسراج الدين احمد حسن علوان6170181941002070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي خميس إسماعيل خلف6171101941023019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي ظاهر محسن موسى6172101941008044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك ابراهيم خليل ابراهيم6173101942119013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيوفاء سالم عامر صليبي6174101942091118

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيصباح محمد عبد هللا متعب6175131841025014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيجيهان منذر فهد عباس6176131942079007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمسلم عقيل محمد مهدي6177131941023054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار ريحان حسون شويل6178121941202084

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائيروان رشيد حميد موزان6179131942122018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا رعد فاضل ابراهيم6180101941061016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب احمد حسين مرزوك6181111942104030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء جاسم محمد عداي6182111942062002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيلينا عمار عبد الجبار علي6183131942096020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفرح مهدي جمعه وفر6184151942054214

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم عادل صعبت عباس6185151942054233

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسبأ عباس جبر مطشر6186121942112137

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيود حكمت سعود حمد هللا6187261942092061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيحسن علي كريم حمود6188241941021012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد االمين احمد مليح احمد6189151941001096

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيغاده احمد عبد هللا مشرف6190131942283051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء عامر خلف علوان6191111942129002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرواء منعم فرحان محيميد6192111942102030
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد جاسم محمد مطرود6193101941026013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حسين عبيد حميدي6194101941022076

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه بركات محمد فاضل6195121942105169

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطه زياد طارق جاسم6196111941058071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحمزة مثنى عبد اللطيف جاسم6197191941009096

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيرقيه صادق احمد كاظم6198221942321062

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي الدين ابراهيم عبد المجيد ابراهيم6199101941013105

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه مهيب عبد الغني عبد الجبار6200101942102021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب نجم عبد هللا جاسم6201121942107146

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد باقر هشام كافي كاظم6202121941030159

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيخالد اسعد صالح قدوري6203121941201024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين عباس حمزه عبد الحسين6204121942087007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فاضل كاطع راهي6205111942111012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم باقر خلف عبود6206141942095063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه حسون عبد رحمن6207111942071112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه وسام حسن حمود6208131942107088

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء زهير سعيد عوده6209131942118107

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه احمد صبر سلمان6210151942055090

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد نزار موسى جاسم6211111941048019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم جاسم محمد علي6212131942087047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه كريم عبيد وجعان6213141942072132

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه عباس لطيف محسن6214111942110140

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عماد صدام بريسم6215141942225121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيابو الفضل عبد اليمه علي حسين6216271941002004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر عماد خلف محمد6217111941016045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ حمزه صالح مهيدي6218111942073100

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء سعدون داود عبد هللا6219141942067013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي لؤي عالء رسول6220141941182071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية عطر الجنة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران كاظم حامد حميد6221111942144009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عامر جبار خضير6222221942128015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيعبد هللا محمد رضا جميل صانع6223261951002030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه رباح عماد مجيد6224141952149019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيرانيا احمد سلمان عريبي6225131952093016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر ناظم شاكر حسن6226141951027016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ عادل كامل عطيه6227141952076049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن خالد كعيد صعصيع6228111951156038
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيكوثر عمر عبد الحافظ سلمان6229111852133017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم كامل نصيف جاسم6230131952071038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيشيماء جبار كريم ابراهيم6231101952091022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياسماعيل حقي اسماعيل ابراهيم6232141951179004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمثنى طارق فرج محمد6233111951021078

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيحيدر محمد عبد هللا عيثة6234121951020011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى اوس علي حسين6235101951013097

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي محمد سمير راضي6236111951049077

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0الخارجيونالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد خالد عباس حسن6237111951400028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيسارة هيثم ياور مولود6238101952118010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى سعد فاضل عباس6239141951013087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيضحى جاسب خلف عربيد6240151952049019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد معين علوان خشان6241101952103018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب حسن عبد هللا صالح6242101952101007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0ثانوية ارض الحضارات االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياسامه نبيل حمد خليل6243141951172003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى رياض سلمان حسن6244141951063011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد سعد جميل كاظم6245121951031052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى مازن عبد المهدي محمد6246141951022073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد رعد عبد علي6247111951156006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0الخارجياتالكرخ االولىتطبيقياسراء عالء حسين حسن6248101952401002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد صالح نجم عبد6249111951016007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم طه محمد عبد هللا6250111952114029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعثمان صابر رزوقي شذر6251101951020109

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيكوثر مروان يوسف ابراهيم6252111952100012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيضحى شياع جهاد سلمان6253121952098033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيضيء عامر رابح بشار6254131952071028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي زامل عبود شلش6255141951022044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد العزيز خضير عباس سلمان6256121951032040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا سالم يونس كاظم6257101951200022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف علي عطية كصب6258111951024025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد خيري عبود رضا6259141951027006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0إعدادية النضال للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمكي قاسم علوان محمد6260141951014022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيماهر عباس عبد النبي فالح6261161951363244

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي رعد صبيح نعمه6262141951201207

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيفهد اسامه محمد صالح احمد6263131951010049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعباس نعيم كريم نعيمة6264221951036052

3590 من 174صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي هشام سلمان سبع6265131951003038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينه طالل خميس مصطاف6266111952080011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيعلي فاضل داود سلمان6267231951001037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحنين حميد مهدي عبود6268111952110015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيميس ماهر محمود خميس6269131952074018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي فارس عبد العظيم عبد الرزاق6270101951026080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء مصطفى عبد  علوان6271121952094025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0ثانوية ابو تراب للبنينميسانتطبيقيعلي رعد عبد الزهرة حسين6272281951036014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي نصير صدام كطافه6273141951027051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيآيات حسين هادي حميد6274121952118012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيمصطفى حسين مطلب جاسم6275231951051059

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0ثانوية الدورة األهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرفل علي سلمان نوار6276111952093001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيبكر باسم عبد علي حميد6277111951013016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار احمد علوان حمزة6278121851031086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىتطبيقيبتول نجم عبود سبهان6279101952223005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيموسى ضياء مهدي محمد6280211951039025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعثمان حياوي جاسم محمد6281111951049066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء وسام احمد رسن6282121952230008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيصهيب صالح انور عبد6283101951020070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيسامي سعد سامي كامل6284101951020062

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين ناجي عبد  محمد6285101951026036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد رشيد جالب متعب6286101951026100

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نبيل عبد الرضا جابر6287161951063073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي ماجد يحيى جريك6288151951013038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن عبد السالم مريع عبيد6289101951014051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيزياد طارق غالب كواد6290101951011023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه احمد مصطفى خليل6291101952109027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيرسول زهير عبد الكريم حسون6292121951002029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقينغم عطا عبيد عباس6293101952155011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىتطبيقيامجد هادي جاسم محمد6294131951243002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيالزهراء هيثم رياض محمد6295111952109004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عباس حسن عبود6296141951027068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية ارض الحضارات االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم رياض عبيد حميد6297141951172001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيعلي رعد جياد سعيد6298261951014035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىتطبيقيجيهان غسان عيدان ابراهيم6299131952100005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرند طالب محمد جاسم6300111952078006

3590 من 175صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمؤمل احمد زغير جبار6301111951005055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف علي جاسم عطيه6302111951047005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيناديه محمد علي كاظم6303111952084032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد حسن عنجور شمام6304131951034001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيعلي جمال انور وهاب6305211851011024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي صالح قابل زيدان6306101951019085

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمرتضى محمود خليفه عبد6307101951008050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي محمد عزت اسماعيل عزت6308101951019088

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيعلي حميد صبر مرعيد6309261851012018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيبسمه عبد المنعم حميد جواد6310131952071006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا فراس فاضل جبر6311141951017037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسيل عبد الرحمن محمد سلمان6312111952074002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايه احمد حسن سلمان6313141952149003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيتمار احمد مراد زبون6314111951006034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيحسين حكيم تويلي طاهر6315231951043012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيناديه رائد محمود رشيد6316141952097018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقينور نصير جابر عبد6317101952120051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيباقر هيثم حسين علي6318221951040006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد اكرم عبد المجيد حسن6319131951010052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0الخارجيونميسانتطبيقيرضا كاظم حسين محمد6320281951400016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيشروق عبد السالم ذياب حسين6321101952119019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعز الدين وليد حسين حمد6322111951021056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد صادق عباس مختاض6323151951003048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيكرار صالح يحيى احمد6324131951031040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقيسلوان سليمان خلف سعود6325101951155007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيامينة عدنان فرج محمد6326201952346003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب صالح حمد ثجيل6327111952215038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد سعد شغيت حسن6328121951005030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقييونس حسن يوسف اسماعيل6329101951014113

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتماره قصي محمد علي صالح6330111952074010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقينور طلعت ابراهيم عبد الباقي6331131952072018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيفاروق فالح حسين ابراهيم6332191951011054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيرحمه اسماعيل خليل ابراهيم6333181952250014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي سلمان عبد الساده انعيس6334121951030073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعباس فاضل علي عبد6335121951015010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهبه وليد حميد شاكر6336111952066034
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى محمد غانم مشكور6337151951017067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيرضا سعد الزم جبر6338151951004007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرفيف سعد رشيد عبد6339141952097007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسين حسام حسين جعفر6340111951009089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد رعد محمود حسن6341141951009068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيعامر هادي جبار دحام6342251951052020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيمؤيد حميد جاسم محمد6343191951011056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيهيا مؤيد حديد محمد6344101952117043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد ضياء شياع جاسم6345151851002005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمنتظر قاسم راضي صالح6346121951025081

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينغم محمد خضير تايه6347111952126008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينه فخري خضير ذياب6348141952079018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد حسن غانم مشكور6349151951017002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم فالح عبد الصاحب عيسى6350141952149025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين اسماعيل ابراهيم مهدي6351131951023011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيكوثر سعد كاظم كنيش6352111952065049

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد سهر ثجيل خلف6353111951008005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم محمد علي فاضل يوسف6354141952140044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب معتز انور مرهون6355151952054018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا مهند عبد الرحمن محمود6356101951019075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد محمد فليح عبيد6357101951009003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىتطبيقياحمد حسين احسان حمدي6358211951059002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيمال جار صبحي علي جار6359201951025031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حيدر مسير طاهر6360121851032065

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياثيل مهند خليل عذاب6361111951019003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى حسين مزبان محمد6362131951012103

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا قاسم مهدي علوان6363121951031066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيريم حسام حميد احمد6364101952117009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي سامي حميد جراد6365111951156052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عادل جاسم بدر6366141951042012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقياسامه خميس حكمت حنوش6367191951040007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسر عامر حميد عبد6368101951020174

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقياسماء يوسف حسين كاظم6369101952099003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية المستقبل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار لطفي احمد علوان6370121951012012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب حسين صاحب مهدي6371121952105020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيبالل رياض صادق راضي6372141951013018
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى محمد ثابت نعمان6373131951022028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقيمحمد عامر كامل علي6374321951010024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عدنان فاضل محي6375111951187003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكرار علي جاسم محمد6376111951049086

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىتطبيقيرسول صباح هادي بريبر6377211951273013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفتطبيقيياسر هاشم محمد موسى6378251951049019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيحمدي محمد جعفر حسن6379131951011013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيسجى زعيم فاضل جوده6380241952124012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم عادل عباس عبد المحسن6381111952109053

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقياوراس قحطان حميد حمد6382101951205032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيمصطفى عبد الكريم فاضل هالل6383261951010053

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عادل جميل مخلف6384101951022047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عالء حسين علي6385101951022003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين رحمان سلمان مهدي6386131951007021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن عماد محي الدين قاسم6387171951017121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب عبد الجبار راضي عريبي6388101952117012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيياسر عمار مانع طعمة6389121951032108

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينمارق عبد الرزاق خضير حسين6390111952080019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيشدن سالم طالب احمد6391131952074010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر حسين محمد حسون6392141951023031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسوسن شاكر حامد خلف6393111952073031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد فراس محمد جاسم6394111951203299

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد كمال كاظم جمعه6395141951017082

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيشيماء هاشم كرم حمود6396281952190061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيمسلم عبد هللا كاظم حسن6397231951016047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيجعفر رعد جعفر عبد6398101951004005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةتطبيقيحسين كريم كاظم خلف6399141951203026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارتطبيقيقابوس فواز حسين محيسن6400191951010019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيحيدر ناظم محمد علي6401191951104014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيوسام احمد فؤاد فالح6402101951045014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف سعد محسن ياس6403111851032024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك هادي جهاد غالم6404121952089006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسبأ صادق عبد علي6405151952047032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء محمد باقر صادق6406121952231008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمسار ماجد محنا صكر6407111952066028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيبراء عالء مهدي صالح6408131952118010
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى حيدر يوسف حسين6409141951011066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيامنه عنيد سلطان جسام6410111952070004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةتطبيقيداليا محمد هاشم مهدي6411141952085003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمؤمل سعد ناشي كلف6412111951006133

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد خليل محمد حماد6413111951022017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد فؤاد عبد الكريم محمد6414101951013010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي ناظم عبد الرضا صالح6415151851002075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيغفران عباس علي محمد6416181952242061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيسبأ سمير صافي محمود6417101952101010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى ناصر حسين علي6418221951099040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينجف عامر جاسم محمود6419111952105046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقينغم صدام فيصل عبد هللا6420101952118029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقينشوان عادل لعيبي لفته6421121951015021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطتطبيقيرضوان سامي عبيد فندي6422261952139003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيايهاب فراس احمد حسين6423131951012022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيمهدي فريد عبد الواحد عبد الصمد6424101951003041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعبد العزيز ابراهيم تركي خلف6425191951020040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك عدنان عوده حسين6426121952102008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىتطبيقيريام زياد كيالن عاشور6427101952093008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيمهدي حسن ناطور ثاني6428281851033023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيليث مظفر عباس محمد6429121951201053

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيامجد داود سلمان دانه6430231951001004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيريم محمود محمد سعد الدين6431101952119015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيغفران طالب فرج شاتي6432151952056032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيموج مناف مهدي رؤوف6433151952080042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه عبد الرزاق عزيز جبر6434141952102028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر محمود محمد علي معصوم6435111951049043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيمهند حسن عبد فيروز6436271951027075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي حسين صدام سلطان6437121951206063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا خالد اسماعيل علي6438101951019068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمثنى فراس فوزي داود6439111951004097

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيحيدر حسن عبد هللا جاسم6440231951010011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهند طارق عيسى كاظم6441131851026028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيلبنى صائب عبد المحسن محمد6442101952116038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيعبد الكاظم ستار عبد الكاظم جاسم6443271951035010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيصديق نوفل يونس محمد ابراهيم6444131951031022
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيفراس بشار حبيب بنوش6445171951147019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياساور رافد اسماعيل محمد6446121952082001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينة عدنان عبد حمد6447101952120031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد االمير حسين كمر كاظم6448111951007015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقينور علي صاحب علي6449131952089006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيدانيه اكرام لطيف برغش6450131952117014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب جواد كاظم خريبط6451151952080023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيليث صالح طارق خليل6452111951203260

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمياده عماد كاظم مفتن6453141952089014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى حمود جبار مسير6454141951047102

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهالة صادق محمد حسن6455141952194015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيحسن فايق عالي حسين6456211951274015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيهمام احمد محمود مجباس6457111951042036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغفران حازم عبد الرضا عباس6458141952068024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد440.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيحسن هالل نهير صياح6459231951186008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلتطبيقيمحسن حمزة حسين مراد6460231951162008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا رافد ردام شالل6461111951018037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارتطبيقيفواطم رياض محسن نمنوم6462221952149022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيرسل حاتم ندى فرحان6463101952110021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد عادل هادي حميدي6464131951012052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيسالم فهد خشان ناهي6465221951302037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه هاشم محمد جاسم6466101952114020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين سالم صاحب صلبوخ6467151951001024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب لؤي تركي محمد6468101952139007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيزيد عالء حسين عبد علي6469121951006011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد ناصر وهب منهل6470141951047008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيليث ميثم كاظم عبد العال6471111951058112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامير علي حسن ضمد6472111951206008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيحيدر حسوني جالب شنوف6473251951122024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0ثانوية النخب االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن قاسم رحيمة رهيف6474141951060001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد439.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمريم ستار جباره محمود6475151852050036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد محسن ابراهيم متعب6476101951019112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيأحمد علي حسين كعيد6477141951017001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيفهد ظاهر محمد حسن6478191951067037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيغاده عبد السالم عبد الغفور حسن6479191952199038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيميس سالم حسن مصاول6480101952103026
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين اكرم اسماعيل حافظ6481121951030022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيعلي هشام هاشم جيثوم6482221851003107

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عبد خضير خلف6483111851004012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيباقر ستار منعم هاشم6484271951002019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيايناس جميل ظاهر جناح6485101952114003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد طاهر فاضل حسن6486121951025062

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمؤمل مشتاق عاصي مطلك6487151951010039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيكوثر فائز فائق زعيتر6488121952082004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيصفا نصير اكرم محمد6489101952120036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد438.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الرزاق عبد الساده احمد6490161851010056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0ثانوية سيناء المختلطةبابلتطبيقيامجد جاسم عبيس حسين6491231951206001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عبد الرحمن فاضل خضير6492111951018046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي ستار جهاد نوري6493141851036033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهيمن كامل كاظم عباس6494131951012130

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم طارق جلوب نعمه6495121952105039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد علي نعمان عبد6496101952120034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيياسر علي سهمي حمودي6497141951016122

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر محمد خطاب عمران6498111951005051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةتطبيقياسراء كامل موسى هاشم6499141952096001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمروة شهاب احمد جبار6500141952102031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحسن صالح مهدي محمد6501141951047083

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب حميد معارج مزعل6502141952145022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسلوان قيس ابراهيم حسن6503111951021038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عبد االمير هادي خلف6504141951022063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيمحمد علي شاكر محمود عبد6505231951040030

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد منصور جميل محمد6506131951012099

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيعقيله سلمان محمد عناد6507101952103019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمعاذ علي عبيد محيسن6508101951033025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيحمزه محسن كزار بردي6509231851198008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقيقتيبه قيس فاضل علي6510211951262015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد عبد الكريم جبار عبد الكريم6511131951005008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين حاتم منصور عباس6512111951021026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيام البنين لؤي كامل طعمه6513121952105002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي صالح جمعة محسن6514131951008039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حيدر غازي حسن6515121951008003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين اياد جاسم حسين6516141951018025
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرقية علي كريم رضا6517111952066010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية الحسين للبنينواسطتطبيقيميثم مكي حمود عكار6518261951028043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى فالح حسن هادي6519121951201069

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف علي عبد الرزاق محمد6520101951013118

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمقتدى سمير رسول عبود6521141951201335

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين مرتضى سعدون فوزي6522101951006035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقيمحمد حارث شاكر احمد6523211951087020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيامجد جابر عبد الرضا زويني6524291951153032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيليث حسام شاكر داود6525191951360050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتقوى حيدر عبد هللا فالح6526121952102009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمنتظر فاضل رحيم كرم6527131951012125

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي محمد صبري منديل6528101951036012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيسبأ محمد خامس علي6529101952110036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيكرار حيدر عبد علي حمود6530221951021066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيبنين سعد فنجان مزبان6531131952093010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشهد علي عبد اللطيف حمودي6532121952231028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايالف محمد داود حسين6533111952114003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيهشام كريم صبار حسن6534151951071277

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيكرار علي عباس عبيد6535241951017044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىتطبيقيمحمد خليل عزاوي مجيد6536211951037026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيكرار جبار لفته منخي6537281951020028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد435.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد فارس جابر مالك6538101951014084

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي احمد هادي مهدي6539271951150117

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقيعلي امين ابراهيم عايد6540261951016008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىتطبيقينور قيس حمزه علي6541101952092010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد زهير راضي حسين6542121951030001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0ثانوية التكامل األهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد حسين قاسم محمد6543121951038002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيدينا رافد احمد محمود6544101952120020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيختام رعد هادي علوان6545111952067013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيلؤي قصي زكر سعيد6546141951170025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب حسين علي محمد6547131952117019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعباس عبد الرسول عباس عبد هللا6548151951007051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى محمد صالح مهدي محمد سعيد6549131951258045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيفهد مؤيد منصور علي6550111951016087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الملك هيثم حسن سلمان6551111951016064

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب علي محمد خضير6552141952102018
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةتطبيقيعمار قاسم علوان حسون6553141951203054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيطه فارس ناظم عبد6554141951021041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي صالح حسن سيد6555111951016075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر محمد فتاح عبدهللا6556241951074022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيحارث جمال هزيم هاشم6557191951056006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيسالم ناهد مؤيد عبد الرحمن6558101951019046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا نبيل محمود علوان6559111951018040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيحمزة علي حسن جاسم6560221951099008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيربا عبد الرضا حبيب موسى6561231952110009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيابو الحسن عزيز حسن ماضي6562231951251004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزهراء احمد شمخي جبار6563271952058038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقياحمد عدنان كاظم هادي6564231851205001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنبارتطبيقينذير احمد عبد الرزاق عطيه6565191951363061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية المستقبل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى زياد طارق داود6566121951012015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم محمد ستار احمد6567101951042001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر حازم محمود كريم6568101951029025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه حسن كاظم شلتاغ6569151952047042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيسلسبيل علي شاكر محمود6570131952070027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار علي طالب محمد حسن6571121951032067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيصالح سبهان زيدان عزيز6572171951005043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيامنيه صالح عبد الحسن مبارك6573151952048003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد قاسم سلمان حمد6574131951015053

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حيدر مهدي محمد6575131951009057

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينورس عباس عبد الواحد حافظ6576151952044054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقياشواق توفيق خلف علوان6577131952101001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىتطبيقيماري لؤي طارق صبري6578131952106015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن علي مزهر اعيجب6579151951071051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمسلم محمد ناجي كاظم6580111951003054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه زياد عبد الكاظم عوي6581141952145035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيبنين عوده إسماعيل ضيدان6582281952059009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرواسطتطبيقيانور احمد عباس حمزه6583261951029001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيعبد الرحمن محمد رشيد عبد القادر6584211951272066

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهادي كريم خضير حمد6585111951006182

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد واثق رحيم منصور6586141951026046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةتطبيقياحمد اياد مظلوم محيميد6587141951203004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيحسن مهدي مكطوف كاظم6588221951003015
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد سعدون احمد خضير6589101951016004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0ثانوية السراج للبنينميسانتطبيقيمنتظر جابر عبد الرضا علي6590281951031020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيكرار حسين محمد اسماعيل6591211951013032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشروق سمير خالد سلمان6592141852079025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيرؤى شهيد عطار جعفر6593221952321016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسن مجيد سلطان علي6594221951307046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيسعد سرمد صالح الدين جالل6595101951026051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين محمد عودة علي6596151951010010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد محمود رشاد حميد6597121951015018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالمثنى فاضل جعاتي عطيه6598141951003004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه عبد الرضا كريم حسن6599131952107031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور احمد عبد الوهاب رحيم6600111952109059

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد حسن علي مطر6601141951009067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي مفيد عبد الكريم مصطفى6602261951205044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي هادي محمد خليفة6603101951009013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيداليا محمود طه حمادي6604121952096004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيوليد خالد جاسم مخلف6605111951016108

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيطارق احمد حسوني جاسم6606141851025016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمؤمل عبد الجليل دواي شرهان6607131951012088

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيآيه عالء حسين علي6608111852112003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف طارق احسان زكي6609111851004129

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعبد هللا هادي كريم فنوخ6610241851012027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى واثق عبد كاظم6611131951023047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعباس علي حسن ياسين6612111951006081

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن فالح مهدي عباس6613111951004035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف رافد عثمان عيسى6614111951019028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد حسين شاكر حميد6615271951153125

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد ياسر خليل ابراهيم6616111951006021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيأمنه علي ناجي رحيمه6617281952063002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعلي المرتضى محمد عبد الحسين حنون6618271951010053

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي جبار شبوط نشمي6619281951006082

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقياحمد حميد عبد الشهيد محمد رضا6620231951007004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0خارجيوناالنبارتطبيقياحمد عبدهللا عبد شحاذة6621191951400002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى ضياء خزعل عباس6622121951030107

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحارث حازم فاضل محمد6623141851013024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب ماجد صبر حبيب6624141952133028
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيودق عبد الكريم احمد كاظم6625141952105033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىتطبيقيفاطمه محمد كامل عباس6626211952092015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهب وليد شاكر عباس6627101952136009

كلية اللغات/جامعة بغداد624.0باريس- المدرسة العراقية في فرنسا الرصافة االولىادبيحسين حيدر ناجح ابو شنه6628131921207002

كلية اللغات/جامعة بغداد619.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي نبيل نور جاسم6629121921003065

كلية اللغات/جامعة بغداد618.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد صادق ابراهيم عبيد6630131921006080

كلية اللغات/جامعة بغداد615.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيمحمد رشيد حميد صالح6631101921014061

كلية اللغات/جامعة بغداد609.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيصفا فؤاد عباس كاظم6632101922103018

كلية اللغات/جامعة بغداد609.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيفداء عيسى خلف لفته6633131922093097

كلية اللغات/جامعة بغداد607.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيسلسبيل محمد حمدي ياسين6634111922136059

كلية اللغات/جامعة بغداد604.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيهدى مهند فارس سلمان6635131922070087

كلية اللغات/جامعة بغداد603.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيمحمد احمد خالد عبد الحافظ6636101921004021

كلية اللغات/جامعة بغداد603.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيوالء علي شالكه علي6637141922065047

كلية اللغات/جامعة بغداد602.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبيالهدى مزهر حميد محسن6638141922142004

كلية اللغات/جامعة بغداد595.0الخارجياتالكرخ االولىادبيساره محمد اسماعيل محمود6639101922401033

كلية اللغات/جامعة بغداد593.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد جاسم جهادي مخيف6640141921028003

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمريم دلشاد نجم عبد الحميد6641131922071077

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ايفان عبد الزهرة هاشم6642141922104032

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةادبيجالل جاسم عبيد كيطان6643241921151002

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محمد طارق جهاد6644141922100083

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء محمد صاحب رضا6645121922093001

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حمزه عبد الرضا عاتي6646141921177149

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيملك غازي فيصل رسن6647131922132045

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه ماجد فدان خيون6648121922113029

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارادبيشهد قاسم برهان فهد6649221922411002

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيمالك سالم عبد علي مجيد6650121922118063

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة مصطفى ياسين عبد هللا6651131922070059

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبينجالء صباح نوري هادي6652131922093115

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا طارق هادي محسن6653141922077038

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعبد الملك خليل ابراهيم محمد6654211921074047

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيسوران حسام علي كاظم6655131921024059

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيعمر جمال فاضل حميد6656101921160037

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيهاجر فوزي احمد عباس6657271922140080

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيوديان عماد حسين علي6658261922138019

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيديار نصرت عز الدين محمد6659141922106009

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيسراب جابر كاظم سلمان6660141922076066
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كلية اللغات/جامعة بغداد557.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيطيبه قاهر محمود ابريص6661131922095025

كلية اللغات/جامعة بغداد555.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى عدنان رحيم عباس6662141922079035

كلية اللغات/جامعة بغداد554.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبينيبال غسان كاظم هادي6663141922111074

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيانشراح صالح محمد صالح6664101922119004

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0ثانوية الطف المختلطةديالىادبيعز الدين وليد سلمان حمد6665211921242010

كلية اللغات/جامعة بغداد551.0الخارجيونالكرخ االولىادبياحمد عزام حسن احمد6666101921400001

كلية اللغات/جامعة بغداد550.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيعلي رعد لطيف علوان6667101921013031

كلية اللغات/جامعة بغداد549.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيماسة لطيف محمود محمد6668141922141004

كلية اللغات/جامعة بغداد549.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين مازن داود سلمان6669121921002025

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حامد يازع عويد6670121922092039

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر منشد شهاب منشد6671151921020144

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبياالء احمد عصام ثابت6672111922116005

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيساره قاسم جميل عباس6673141922079067

كلية اللغات/جامعة بغداد547.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك محمد مطشر كزار6674151922045019

كلية اللغات/جامعة بغداد547.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيعلي فاضل اصغر مردان6675101921030013

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيياسمين ماجد عبد علي غيدان6676141922127085

كلية اللغات/جامعة بغداد545.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء ادريس عبد االمير محسن6677111922114008

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيمحمد أميد جالل عبد الرحيم6678101921014060

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا احمد عبد الرزاق محسن6679101921203040

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد موفق هادي حسن6680121921048051

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد احمد عبد سلمان6681111922133026

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول احمد جعفر جواد6682141922106006

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم فراس ناجي علي6683121922089057

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيايالن ساالر كمال محمد امين6684111922067003

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبينور عماد محمد رسول6685101922119032

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيعز الدين عدنان جواد مهدي6686131921009071

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبينور االسالم سعد محمود سلمان6687131922101086

كلية اللغات/جامعة بغداد540.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا مؤيد عاصي سلمان6688141922104037

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب سالم صالح مهدي6689121922093019

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى نزار زهير حسين6690121922087032

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبينورالعال علي محبس حسن6691131922099064

كلية اللغات/جامعة بغداد538.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل باسم عبد نفل6692141922072027

كلية اللغات/جامعة بغداد538.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبييوسف صباح شنين عبود6693101921001043

كلية اللغات/جامعة بغداد536.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا حيدر حسن حمود6694111921002037

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير علي سعيد حسان6695121922231041

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيزهراء باسم محمد عباس6696211922100022
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كلية اللغات/جامعة بغداد534.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبياروى مروان حميد محمد سعيد6697141922106001

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيهمام احمد شهاب احمد6698111921042073

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيغسق سعد قيس مجيد6699121922093032

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيموسى نبيل خالد خالد6700111921180204

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء يوسف طراد موازي6701141922075062

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد كريم حمود6702121922099040

كلية اللغات/جامعة بغداد529.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيهبه طه ياسين مخيفي6703101922094027

كلية اللغات/جامعة بغداد529.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عبد الزهره محمد حيدر6704141922134064

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيجنات احسان عبد الحليم ضياء6705121922112026

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيعباس راسم عباس احمد6706181921082021

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب جاسم زياره شاتي6707151922049043

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيجمانه محمد عزيز حسن6708101922077012

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبينوران حسين جاسم محمد6709271922078052

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر عباس جابر غازي6710151921007077

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيآحمد حيدر عبد الجبار جبر6711111921024003

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيجوانه بشير عبد االمير عباس6712121922118011

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي منصور هندي ربج6713131921008111

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد باقر علي عبد الحسين جبار6714131921008129

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى عادل خلف عنيد6715121922112078

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه جعفر هادي مهدي6716121922118048

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيياسمين نجم عبد هللا محمد6717121922106045

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل احمد شهاب مهدي6718141922127026

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيزينب احمد عباس ظاهر6719231922271053

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عيسى عباس ضايع6720131922105019

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيريام عزيز عبد محمد6721101922091019

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيعسل عالء احمد حمادوش6722111922089090

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد وسام جبار محسن6723111921027012

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمريم طه صالح مهدي6724131922071078

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيقمر قاسم منخي جبر6725261922126079

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيصافات باسم محمد عبد الرحمن6726141922099056

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0اعدادية البينات للبناتديالىادبينور محمد مهدي محمد6727211922116027

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىادبيايات سعد زهراو صخي6728131922236001

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عبد الزهرة قاسم شخنوب6729111922071045

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيعلياء ياسين طعمه محمد6730151922050083

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عادل عبد الخالق اسماعيل6731111921059116

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيهدى نبيل يحيى كاظم6732131922070088
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كلية اللغات/جامعة بغداد513.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيغفران رحيم هواري صويح6733151922042077

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيشمس عمر هشام نجم6734101922118052

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيأيه حسين علي حسين6735111922070002

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا فؤاد صالح عواد6736101921027057

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيتبارك عبد الكريم كاظم عباس6737131922071017

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب محسن عوده تركي6738121922125075

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيرحمه ماجد مهدي صالح6739131922101030

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء قيس حسين رشيد6740131922096006

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيساره قيس علي حسين6741111922104046

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيساره عبد الكريم راضي حمود6742111922108057

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبينور تركي عجيل كهو6743141922136080

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عمار عبد الحسن سلطان6744141922099040

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء عبد الباسط عبد الصمد محمد6745121922089009

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد فوزي عودة عباس6746111921033013

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين صالح مهدي عبد6747121921008015

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه محمود سنجار عبود6748101922110093

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى سعد مشكور ضايع6749131921034114

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمحمد معمر محمد فخري6750111921180173

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيخيرية عادل كيالن اشخير6751141922111016

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبياالء لؤي صادق جعفر6752131922101008

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيجعفر حسين جواد عبد هللا6753121921009030

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيغدير طارق جبار حسن6754221922169020

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبينور الهدى علي عبد الرزاق حسن6755101922120071

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك غسان عدنان يوسف6756141922082013

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عبد العظيم لفته عريبي6757111922094041

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمها منذر صادق حمودي6758141922077067

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد احمد مهدي فرهود6759151921004051

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسن سعد غثوان نصيف6760271921016024

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبياسماء حامد عبد اللطيف كاظم6761131922094003

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى مظهر فالح عباس6762141921003159

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا رائد فاضل جابر6763101921023012

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيغسق عبد الواحد عبد حسن6764141922076082

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيرسل صالح حميد جاسم6765141922085005

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيانتظار احمد عبد الحسين جبار6766261922087010

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسنين عبد عون خريبط هذاب6767121921034036

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيهاجر معاذ نصيف جاسم6768131922072041
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كلية اللغات/جامعة بغداد497.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار مهند محمد لعيبي6769111921002051

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمد عبد راشد6770111922068015

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيزينب عالء فيصل مهدي6771271922099029

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيآيات نجم عبد حسن6772131922101002

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيصفا حسين هادي خليل6773101922107028

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ صادق محمود عبد6774121922096054

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزهراء علي حسين محمد6775131922091046

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيطه ابراهيم علي عوده6776101921027037

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبياحمد حسين عبد الرضا عذاب6777261921021001

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيجعفر كامل عبد الواحد محسن6778131921007010

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين عباس جري محمد6779121922112018

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات رشيد محيسن ناصر6780151922058011

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيزينب فاضل محمود حسون6781131922112021

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه وليد اسماعيل علوان6782111922072068

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيمآب احمد جميل خليف6783141922109067

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيمجتبى كاظم رحمن كاظم6784211921018029

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عدنان مجيد والي6785121921019023

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى جمال خليل ابراهيم6786111922112082

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء كريم حسن بدن6787111922136032

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر حازم بوري حمد6788141922076135

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيساره مجيد عبد هللا احمد6789131922073059

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه مهدي رحيم عداي6790111922117056

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه صباح علي صالح6791111922112051

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيدانيه احمد سعد حسين6792141922090020

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيهدى فائق احمد اسماعيل6793101922101072

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمحمد حسين علي عبطان6794111921150067

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيزهراء عباس محمد حويجم6795101922133032

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء جمال منير محيسن6796121922093015

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيفاديه عدي ايوب خانجين6797141922071037

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه الصغرى قاسم عبد الزهره فلحي6798131922107101

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا رياض جودي خضير6799111921165009

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيسرى هيثم ياور مولود6800101922118046

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيليث حسن عون عطيه6801141921024207

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةادبيأدريس ياسين طه فياض6802321921060001

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىادبيزينب سمير عبد موسى6803131922124003

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمحمد احمد سعود هادي6804221921047125
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كلية اللغات/جامعة بغداد488.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيساره عباس فاضل حسون6805121922090036

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبياحمد زيد مخلف حسن6806211921004006

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى جاسم محمد سلطان6807151921002174

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيدانيه ليث ناجي رفعت تركي6808131922091034

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرسل محمود جواد احمد6809101922120031

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0ثانوية زيونة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا فارس محي مجيد6810141921209037

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيعلي حسين سلمان جبر6811231921012030

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيهند رعد حميد عبود6812141922079133

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيزهراء رحيم صدام خريبط6813141922071019

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيخالده شاذل محسن مجيد6814101922089010

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ثامر عيدان شنين6815131922105015

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم فراس ابراهيم فرج6816141921018002

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد كاظم جبر6817141921061074

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين احمد علي عباس6818121922112027

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيسجاد ستار كريم عمار6819291921006019

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمؤمل عبد االمير سد خان موسى6820121921047135

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عبد الكريم قاسم جاسم6821151922042047

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيهويده محمد عبد الرزاق جمعه6822111922116048

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد قاسم يحيى كاظم6823151922044069

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء حميد كاظم محمد6824151922045026

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيرنا احمد ابراهيم امين6825101922117019

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0الخارجياتالرصافة االولىادبيتبارك فارس جودت حسين6826131922401016

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي كاظم غافل6827141922074077

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيثراء سامي حمدي جاسم6828141922110034

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد تقي عقيل علي حسن6829111921015092

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل عماد عجيل لعيوس6830141922143022

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم سعد رحيم حسين6831111922100022

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيعذراء طالب ابراهيم محي6832191922257024

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيلجين صالح جمعه صالح6833101922120059

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيسجاد محمد عبد الحسين ابراهيم6834271921150040

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيآيه حبيب صالح مهدي6835101922133002

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء كريم عبيس محمد6836141922068019

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيحنين كنعان علي رضا ميرزا6837211922178026

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيضحى عبد السالم عبد الكريم حسين6838131922073075

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحيدر ياسين عبد فياض6839131921024048

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر محمد كريم حسن6840151921020046
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كلية اللغات/جامعة بغداد483.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي لطيف وثيج نصار6841111921047017

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيزيد حسن علي وهيم6842101921015021

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبينبأ علي صيوان فرج6843131922093114

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس حسين مهدي عبد هللا6844121921048060

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبياسامه طه محمود عبد6845101921027016

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء ياسين عاجل خليل6846121922127033

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيسوسن جواد محمد علي مهدي6847121922117019

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه الزهراء مهدي صالح مهدي6848101922097030

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء باسم سليمان عبيد6849111922111046

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيالزهراء سنان علي سالم6850131922070008

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيبنين وسام محمود كاظم6851101922118014

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عزيز خماط جابر6852141921028236

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه احمد مهدي حريجه6853121922125102

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيعلي رعد كامل سعود6854131921002054

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيعمر محمد شاكر ياسين6855101921018010

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي عبد الصاحب عباس فرحان6856141921008125

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم احمد خضير محمد6857111922106056

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين سرمد سامي سلمان6858111922118008

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء سالم عكال حمد6859141922069012

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه لبيد حميد جباره6860141922127060

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك مهدي صالح خميس6861141922127015

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة علي حميد قاسم6862111922067027

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سالم علوان مشيمش6863141921026003

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم صباح نوري عبد علي6864111922111080

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير فالح مهدي علي6865141922127058

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيبراك مزعل محمد احمد6866131921172003

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد نزار عبد الزهرة عبد6867121921003085

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيكرار علي صبيح حسون6868101921203054

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيساره احمد صالل مزهر6869101922089024

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر نجم عبد كاطع كسار6870151921002063

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن صفاء احمد عون6871111921017018

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك سرمد وسمي خلف6872141922080010

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيايات محمد قاسم مجيد6873141922074017

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمصطفى محمد جبار مهدي6874111921180193

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيسرى ضمير قاسم مرعي6875141922401064

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه سعدي حميد عيدان6876131922116041
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كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود عادل محمود بتار6877111921059108

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيمريم عبد الرحمن احمد حمدان6878101922113075

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم وادي نعمه رداد6879141922084018

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيأمنه فالح حسن جبر6880121922112001

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عباس قاسم مريوش6881121921009238

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء احمد عبد هللا قصاب6882141922095030

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيديانا حسن عبد الجبار مهدي6883121922118016

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر أكرم حمدان رمضان6884121921002055

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبة حسين عالوي عواد6885111922063025

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء رحيم سريح كاظم6886151922046020

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيافراح حاتم صبار جاسم6887131922120002

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء جمال مهدي محسن6888111922073061

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمحمد حسن عبد عويد6889271921038105

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةادبيفرقان منصور حربي حسين6890111922140011

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب سعد جبار كاظم6891111922079027

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيضحى عدنان مزهر واحد6892131922092055

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0الخارجياتالرصافة االولىادبيزهراء فؤاد كاظم حاتم6893131922401029

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيالحسن محمد مجيد ناصر6894131921027006

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل عبد الكريم محمد حبيب6895111922119009

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد جواد حامد عبد الساده6896111921002054

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حميد عرمش سعيد6897151921017002

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيتمارة خالد شاكر حسوني6898111922101017

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس نعمة يوسف ناصر6899111921210052

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبينور محمد احمد جعفر6900111922114038

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه اكرم لفته عبد6901141922139060

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيمرتضى ميثم عيدان راضي6902111921015105

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عبد الحسين عباس طوفان6903151921001132

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد صائب سلمان امين6904131921051015

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيمينا منذر فاضل شبيب6905121922095037

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيرسول شاكر عطيه شكيك6906141921031032

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيخالد احمد مرعي حسن6907111921034018

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران علي كريم شويع6908111922116035

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبيايات حمد شلش محسن6909141922146007

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيماجده محمد عبد الرزاق محمد6910131922101075

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك صباح علوان حسين6911131922093021

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد عبد الرسول عبد الهادي6912141922076060
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كلية اللغات/جامعة بغداد474.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيماريه عبد الباسط محمود صالح6913101922084017

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيمريم سامي عبود خضير6914121922035008

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيمبشر احمد محمد يحيى6915101921015062

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيبكر غياث الدين حسين المحمد6916311921009013

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول عمران موسى حسن6917121922231006

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد هاشم جراد جاسم6918111921003004

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه نجم عبد هللا جواد6919141922097029

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيضحى فريد صالح جوني6920161922454026

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيطه عبد الحميد رحيم كيطان6921111921180083

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيامير قيس سلمان مهدي6922121921034020

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيجعفر كاظم حسن عباس6923131921017015

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيريام ياسين طالب عيسى6924111922089056

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيايه باسم حميد عطيه6925141922090008

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد ميثم علي حسون6926151921010037

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيكوثر عويد حمود زهيري6927151922055077

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيسالي جابر طه حسن6928131922105026

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيتبارك كريم سلطان كريم6929131922130009

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيحيدر هيثم محمد عبد6930131921019017

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيزهراء فاضل مناتي حافظ6931131922099025

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا سرمد عبد الستار محمد6932131921015031

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه رياض فاخر حسين6933111922137039

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيكماله علي محمود عبيد6934121922118059

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد باسم ابراهيم شرهان6935141922082021

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين يونس لطيف شياع6936121922087013

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيمريم دريد ستار جميل6937211922155066

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية صالح الدين للبنينالكرخ الثانيةادبيحميد قيس حميد عبد6938111921186005

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعقيل مشعان كمر خلف6939111921034034

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزهراء قاسم محمد سنكي6940131922106035

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء شياع جاسم رسن6941151922051029

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحمزه كريم طاهر حيدر6942131921045032

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيسما حسنين فليح حسن6943101922117032

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيصفا جبر راضي علي6944121922125094

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين علي فرحان6945141921030050

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيهبه  ياسين حسن علي6946141922401102

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن حيدر حسن سوداني6947141921049013

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيرباب حسين عبد الرزاق بحر6948221922115020
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كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيمهدي رافد لطيف علوان6949101921015081

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيايالف مؤيد بهجت اسماعيل6950131922107013

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه شاكر محمود عبد6951141922075216

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيسهد سرمد ضياء يحيى6952211922121028

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبة خالد محمد فياض6953141922127052

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلادبيمرتضى محمد رضا عبد الزهرة6954231921164032

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا حسن يوسف عرب6955141922099025

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك عالء محمد فرج6956111922136086

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه سامي لطيف كليت6957151922054035

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيمنى حيدر تاج عبد الصاحب6958151922054105

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حسين عبد خلف6959141922072009

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىادبيزيد عمر محمود احمد6960101921023007

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبياسراء محمد ناظم محمود6961131922101005

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمهدي مناف حسين مراد6962131921012115

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد صادق ماجد حمد هللا بردان6963121921048105

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيربى سنان يحيى جسام6964141922122007

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء حسن عنبر عبد الحسن6965141922134025

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيحفصه عالء عبدالرزاق علي6966101922077013

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عباس قاسم محمد6967151922051069

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيانهار سالم داود سلمان6968101922101005

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيريم رياض عز الدين مهيدي6969101922120037

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيصفيه رحمن كاظم محمد6970231922102024

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعبد هللا حيدر غالب علي6971221921047087

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيشفق وليد قادر نادر6972211922179051

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيصالح مهدي ياسر عبد6973251921025045

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مثنى جاسم عبد الوهاب6974141921030061

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن علي رضيو وشيل6975141921029013

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه ماهر نجم مانع6976121922098065

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيهدير ثائر سليم جوي6977141922133101

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبيطه شالل اكرام حسين6978211921032018

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى هيثم فائز مهدي6979141922097022

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيمالك نجم الدين فتح هللا عبد هللا6980211922179070

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيزين العابدين حسنين ابراهيم عبد الخالق6981261921013057

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم خالد ناجي محمد6982101921015001

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيالمنير نعمه عباس محمد علي6983111921003006

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيهادي متعب عبيد سرحان6984101921040068
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كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعلي قيس شاكر احمد6985131921014065

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيعائشه سلوان شاكر عطيه6986131922104032

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيهنده كريم كاظم علي6987141922076139

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0ثانوية المجاهد المختلطةصالح الدينادبيمصطفى خالد علوان حسين6988181921100022

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم احسان جمال عباس6989141922072099

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0ثانوية االوائل االهلية للبنينكربالءادبيأشتر محمد كاظم عبد الزهره6990271821039002

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي صالح صبحي خلف6991131921008101

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء حسين جبر جاسم6992151922040100

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عبد هللا عبد العالي جاسم6993151921017024

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيزينب قيصر خليل اسماعيل6994131922111053

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي وحيد خصاف6995141921037266

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياالء رضا علي حبوب6996111922136003

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبياستبرق اركان عدنان محمد6997211922262002

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عماد مناتي فليح6998141922135018

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ثانوية الخليل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد احمد عبد هللا حسين6999101921210053

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيتارا عامر حسن محمد7000111922077008

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عاشور قاسم فرج7001141922074037

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا فاضل جاسب جاسم7002111922076050

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيوالء مرزوق بالقيطي مرزوق7003141922102131

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيرسل خلف عبد محمد7004131922106024

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد جواد كاظم عذيب7005151921013076

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيمريم نبيل صدام شاطي7006131922106081

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبينرجس حيدر عبد هللا محيل7007131922071090

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعزيز اسعد عزيز هادي7008271921049078

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد اكرم محمد ابراهيم7009151921006001

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيمحمد جبار احمد سلمان7010231921011089

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين عماد حسين محمد7011121922127018

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد وليد محمود ؟الب7012121922085024

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيسميه اياد عبيد جباره7013111922217039

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيصبا نزار عبيد حسين7014111922089082

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيرسول جليل طعيمه بهلول7015271921017027

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل صفاء عبد المحسن سعد7016111922106030

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه رعد فارس الماس7017101922098020

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عمار عبد االمير سلمان7018121921048083

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيايات سرحان الزم عباس7019131922094009

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيغاده حيدر رشيد عبيد7020141922102084
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كلية اللغات/جامعة بغداد464.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيإيهاب سعد محمد جاسم7021141921015006

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم بشار حبيب ممو7022141922133076

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء وليد كريم عبد7023111922102023

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيسالم ماجد حنون شالل7024261921035033

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد ثعبان أحمد هاشم7025111921001052

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد يوسف جميل عبد7026141921177160

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم حسين فاضل عباس7027131921011002

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبياسالم ماجد احمد مجيد7028101922091007

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيمحمد فؤاد علي اكبر يارة7029131921025049

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيطالب مشتاق طالب خليل7030111921012030

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الدينادبينور علي هادي حسين7031181922233031

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيزهراء رعد حميد غميس7032101922098013

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء عدنان فاضل حمد7033111922106024

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيتقى شاكر حمود عبد7034131922104012

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حيدر تايه عبود7035141922143059

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى كريم ضمد زبون7036151922041047

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيياسمين كامل صباح كامل7037131922100046

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين جواد سوراف فتاح7038151921006019

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيندى جاسم محمد عبد الرضا7039141922093084

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء سعد لطيف حمزه7040141922068008

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد لطيف هاشم مشكل7041141922068024

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة ثامر محمود عبد الكريم7042141922068028

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء اسماعيل ابراهيم حسن7043141922193006

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد لفته جاسم7044141921003111

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء حسين علي حسين7045141922108017

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيمريم وليد هاشم خلف7046201922130046

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حيدر محمد علي هادي7047131922116030

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيزهراء ناهض صالح حسن7048261922111022

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عبد االمير داود سلمان7049121922134068

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيغدير سعد عبد الرحمن محسن7050131922118120

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس سالم جبار نعيثل7051151921013053

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيايه محسن طاهر موسى7052151922045012

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه صباح مهدي جواد7053101922079021

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيمجتبى فليح عويد مشري7054231921009106

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبينبأ حاتم خليل ابراهيم7055131922101083

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه شحاته سيد ابراهيم7056111922138020
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كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيابتهال سلمان داود سلمان7057211922091001

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء كاظم جاسم حسن7058111922109031

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه جمال فاضل عباس7059141922110111

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيندى علي ناجي عبود7060141922111069

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء خالد اردنيل منصور7061141922111022

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار ابراهيم سلمان محمد7062141922127069

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ناظم يحيى ناجي7063141922224024

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبييمام اسامة عبد طارش7064141922135048

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي عبيد إبراهيم7065111921052024

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبينرجس عطيه حسين منعه7066111922117050

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك مثنى مهدي شياع7067111922114032

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار واثق كاظم عوده7068121922134159

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىادبينجاة فاضل صادق محمد7069131922284011

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد جبار دخيل7070101922106028

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0الخارجيونالكرخ الثانيةادبيابو الحسن محمد جواد كاظم7071111921400001

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيمينه علي حمد لطيف7072141922076122

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين ناجي انور علي7073141922095010

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء علي عبد الواحد هاشم7074141922097007

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيصفا حسين احمد حسين7075101922091032

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيسجى فريد صالح جوني7076161922454019

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمها عبد القادر محمد سعيد عبد الحميد7077111922074052

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيكافي عبد الرزاق حسين علي7078111922084093

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس محمد هليل هاني7079151921004033

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء حسن علي حميدان7080111922102012

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبييوسف محمد خالد خليل7081101921017082

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء نجم عبد هللا ابراهيم7082141922076051

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمحمد حكيم نوري عفن7083101921055036

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينالرصافة الثانيةادبيفالح حسن محمد جمل7084141921059005

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيياسين عصام سلمان ياسين7085111921019029

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد المعز جاسم محمد عمران7086121921048064

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي انس طالب جاسم7087111921059069

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمنى مثنى مهدي صالح7088111922072098

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر خيري حميد خلف7089141921037100

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عالء كريم سبع7090111922127036

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيرند سامي زيدان خلف7091101922106014

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيرنا فؤاد فاروق يحيى7092101922093011
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كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيغفران سعد كاظم حسن7093131922096016

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى حاتم مهدي جبر7094141922109078

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد عدنان عذير زغير7095121921005034

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء لطيف جوده كاظم7096121922112063

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيسوسن وسام جاسم محمد7097121922096035

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا هشام علي عكلة7098141922070087

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد رسول يوسف كزار7099251921012185

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيميس جعفر حنون رشيد7100121922098092

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد شهاب أحمد مجيد7101111921002056

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيأمين عمار علي حسين7102161921112001

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير اسعد عبد الرزاق جعفر7103111922114025

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد فاضل حزام بدن7104111921017060

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه تركي فالح حسين7105141922146030

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي عبد الخالق عباس محمد علي7106141921009062

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيحسين ياسر عبد الرحيم رشيد7107131921042026

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك اسعد طارش حسين7108121922125023

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا محمد محمود ريحان7109141921005047

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حازم جلوب نايف7110141922113031

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين جبار كاظم دنان7111141922144009

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيقمر حاتم عنيد جباره7112141922133075

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى ماجد عبد حسن7113141922076075

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد عدنان خليف عبد7114101921152009

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي مرسول حسن عناد7115111921002045

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا محمد فالح حمود7116101921025014

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيايه حسن سلمان حسن7117111922111016

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيحمزة مخلف احمد عبد هللا7118121921176011

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم ماهر عبد الكريم علي7119111921019001

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية النور االهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين عالء عبد الحسين شاكر7120111922123004

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ابراهيم محمد لعيبي7121151921010047

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب محمد غالي مجمان7122151922048071

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيمريم علي محمد زيدان7123101922099039

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيآيه علي حسين خضير7124131922072002

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبياسراء وليد ابراهيم خليل7125131922100001

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيرسل موزان سلمان مهوس7126221922258003

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عالء الدين حسين حمادي7127111922072093

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين محمود عفلوك كاظم7128111921024019
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كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة راغب جاسم محمد7129111922102051

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيخالده ضياء الدين نوري عبد هللا7130231922088011

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيدانيه احمد خالد مهدي7131141922127023

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عادل محمود حسين7132111922118005

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيفهد احمد نايف خضير7133271921038092

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى ازهر جاسم دهش7134141922076074

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبياستبرق ياسين عطيه محمود7135111922129002

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0الخارجياتالديوانيةادبيقبس عصام هادي سلمان7136241922401027

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيامل خليل عبد الوهاب الحمد7137101922092002

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيحواء خالد علي سلمان7138101922090013

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيليلى محمود سنجار عبود7139101922110097

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيطيبة كريم ماهود مناتي7140131922096014

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارادبيبنين محمد محسن خلف7141221922143005

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيمصطفى كاظم جاسم دانة7142231921022063

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبييسر احمد حسين عباس7143111922136105

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيرشا احمد صبيح عبد علي7144121922099029

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى قيس خير هللا كاظم7145141921177175

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيهجار ناظم مطشر عايد7146221922323056

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء عبد الرحمن توفيق رشيد7147111922104053

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيلمى محترم كاظم حطاب7148111922067046

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيشهد جاسم محسن كزار7149131922086057

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه صالح كريم علوان7150121922092037

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيساره عماد كاظم كريم7151131922093070

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيساره احمد خليل ابراهيم7152121922096032

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيفالح فرج حلو حسن7153141921018071

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزينب حسن جلوب محسن7154131922098087

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبينداء سيد كريم علوان7155121922098079

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم كلبرد يوخنا باباجان7156111922070087

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيعلي عادل خالد ناصر7157101921018008

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيرتاج حيدر محمد عبد الرضا7158111922074016

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0الخارجيونالكرخ الثالثةادبيحسين علي سكر هبسي7159121921400012

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه احمد خضير محمد7160111922106009

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه هيثم علي كاظم7161111922067063

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىادبيهجر حقي اسماعيل عبد هللا7162131921250093

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن هاشم مطر خدام7163151921013020

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيتمارا فليح عبد الحسن سيد7164131922118032
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كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعلي هادي محسن علوان7165131921034094

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيحوراء سعدون محسن محمد حسين7166131922094018

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيندى صباح حسن حتاجه7167111922137053

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين خالد احمد خميس7168141922116005

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيايه جاسم محمد مطشر7169141922081004

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيعلي ناصر احمد إبراهيم7170211921232009

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبياديان اياد محمد امين7171141922134004

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيحسين عدنان محمد حسين7172101921015014

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبينورالدين محمود كريم خضير7173101921027118

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيعلي قاسم اسماعيل ابراهيم7174101921016041

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينور عباس عبد النبي حسن7175121922134174

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى حامد بكر ابراهيم7176111921156115

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى ماهر يحيى جواد7177111922115022

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيريهام جبار شنيور عاشور7178151922055033

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء رائد رشك حمادي7179151922041028

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينادبيعلي نوفل صبيح عباس7180181921006018

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيسارة مضر تحسين عبد الحليم7181101922116008

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيدنيا صباح حسان عبيد7182101922129014

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سعد كشكول سلمان7183131921023076

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيتقى حامد والي عودة7184151922046008

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيعلي صادق مهدي حسن7185231921052061

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيمريم خير هللا علي خضير7186271922088088

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيساره هاشم محمد رحيمه7187141922134055

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيايه عبد الناصر سلمان حسين7188141922101006

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيرغده صالح حسن مهدي7189121922090017

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيضحى طالب عبد ظاهر7190271922104051

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيبارق انور مال هللا حسين7191141921026017

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء علي مهاوي جاسم7192121922134071

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عبد الكريم عباس عبد7193111922117040

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبييمامه كريم عوده حمد7194111922068084

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيمنار سامي محسن محمد7195131922132047

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء احمد شمخي ناصر7196151922051025

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيايه حسن هادي جبار7197131922080005

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيايات رعد عبد الرزاق سلمان7198101922111006

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىادبياسراء عماد جمعة مجيد7199101922083001

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيهبة اسماعيل خليفه علي7200191922191037
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كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحسين سرحان خلف كاطع7201131921045020

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيآيه علي افطيه حامد7202131922098003

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيمهمين نبيل طالب كريم7203141921004054

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيهديل صادق كاظم طالب7204121922091036

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى جبار زيدان مظلوم7205121922099052

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيميرنا كاظم رسن عبيد7206141922080061

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رحيم خريدل ناصر7207141922138004

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيذو الفقار كاظم عبد الحمزه ناجي7208251921025034

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبياسراء سعيد موسى سلمان7209251922089004

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء انور لفتة عبد الكريم7210111922112037

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيحيدر احمد عبيد سهيل7211271921011027

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة الزهراء غزوان جاسم كاظم7212111922220063

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةادبيحفصه حميد رشيد عبد الجبار7213111922140005

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيمرتضى وهاب عبد الكريم كوتة7214101921015076

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيمرتضى عقيل فيصل عجه7215251921121022

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه فاضل جاسم عباس7216121922230020

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه رعد كشكول حمزه7217141922077062

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبينبأ فاضل طه حسين7218131922104048

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مهدي صبار حسين7219141921037208

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيمؤمل كامل كاظم جاسم7220241921015050

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك عباس فاضل عبد االمير7221141922072016

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس نهاد خلف صفر7222141922072070

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيفرقان صباح عوده صاحب7223101922103024

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمحمد ماجد عيسى علي7224131921003065

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيكرار صالح صبري عبد الصاحب7225131921019041

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه عباس محسن مزعل7226101922096058

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه حيدر سعد حسن7227131922070060

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد مناضل عبد هللا احمد7228131921001103

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء جميل ابراهيم محمد7229111922088010

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه كاظم رحيم كاطع7230121922098035

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية المستقبل للبنينصالح الدينادبيزهراء احمد ظاهر حسين7231181922115003

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيعبدهللا احمد صدام عبدعلي7232121921047085

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسوزان مهدي وارد علي7233141922111037

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين صالح مهدي محمد عبد7234141922115011

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيوردة مهدي فالح جعفر7235121922127113

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيالحمزه طاهر داود شهاب7236101921021007
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كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيسمر واضح حمود حسن7237111922114015

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيقمر حيدر حسن ابراهيم7238111922101046

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جاسم فرهود جبر7239131922103035

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيزين العابدين حيدر طالب كيطان7240261921026019

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيرشا وليد مصطفى إبراهيم7241111922061017

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبينوره عباس محمود شاكر7242131922130053

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبينور فاضل سلمان جبار7243151922053081

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيرند خالد مهدي كمر7244111922069019

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبييسر لبيب عبد احمد7245131922073121

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىادبيمحمد عامر ذنون حمد7246131921238004

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيورود قصي علي محمد7247131922095040

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيسيف جمعه عباس مطر7248131921013022

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيسجاد حسين ناصر ابراهيم7249231921011037

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد ياسين علي مير حسين7250151921006105

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيظالل منير كامل علوان7251211922181026

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم رسول حاتم ابراهيم7252141921038002

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صالح مهدي شويع7253141921037252

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعثمان فيصل ابراهيم مسعود7254101921009041

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبينور الهدى غازي خضير عبد7255251922053064

كلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيبلسم عمار عبد هللا حمد7256111922073018

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبينور فخري عبد محمد7257111922070096

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيلجين احمد صباح غزال7258101922091038

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد فؤاد صالح7259141921400092

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب علي محيسن مغير7260111922074029

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم صالح كاظم خليل7261111922136083

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمرتضى عايد احمد عبد7262261921044052

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى محمد راضي مجيد7263111922112084

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيرشا حسن صادق حمودي7264111922094025

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عطيه علوان بدن7265111922108078

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسين فالح غليم7266111921028080

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيايه محمد جاسم حمد7267111922108013

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيغفران محمد عبد الصاحب محمد7268131922107098

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى كريم كاطع خيون7269131921252137

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا احمد كاظم راضي7270151921001077

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه حسن عبد هللا سلمان7271141922072052

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيهدى محمد كامل عبد7272241922134045
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كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيساره سالم حسن عبد هللا7273101922094017

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيخديجه عادل غازي علي7274101922089011

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيساره احمد جبار لفته7275101922119017

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيضحى جودت كاظم العيبي7276101922096051

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيرفل عبد الرزاق جاري حطاب7277131922070026

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيسالم وسام فاضل جار هللا7278231921008065

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيايالف زيد عبد الوهاب مهدي7279121922081002

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حسين دبخ علي7280141921201097

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبينور عدنان ندى ماهود7281121922125130

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد عامر شاكر حميد7282121921034077

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم هيثم قاسم عباس7283141922081024

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيانور عادل انور محمد أمين7284141921037034

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى فالح صواف بدران7285141921030076

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عبداالمير مهدي عبد7286121921047116

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك عمار جمعه غالي7287141922106016

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جبار حسين طعيمة7288141921208114

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبياسراء فالح حسن عبيد7289131922104003

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيحيدر راضي مجيد عبد النبي7290271921038035

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبينور جمال مرهون حنتوش7291111922104072

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب قاسم حسن مهدي7292111922111054

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيرؤى حميد علي عرموط7293111922068024

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيسجى نوري منخي جبر7294261922110024

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيندى علي عبد الرسول عباس7295141922077073

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيغدير حسين عبد خلف7296281922190053

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبينور الهدى حسين محمد حسن كاظم7297101922103036

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيوئام احمد شهاب احمد7298101922133077

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيعال عمران عبد هللا عمران7299131922092059

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيصبيح حسن صبيح حسن7300131921003036

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا محمد عبادي عالوي7301151921006066

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيزيد دحام صكب عمران7302231921052042

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيسجاد خالد حفظي عبد الصاحب7303231921014027

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى احمد سلمان روضان7304121921006036

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء كريم علوان حمود7305111922071039

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه سعد كاظم عثمان7306121922099070

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر علي فرحان حسين7307141921030034

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك احمد علي باهض7308141922065008
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كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه محي خضير عباس7309131922080057

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عادل عباس فتاح7310121922134067

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين رسول كاظم7311131921006057

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى عيسى ميذاب نحيو7312121821202254

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عدنان حميد زامل7313141922074058

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيالنا فاروق حميد أمين7314201922137029

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيزينب صالح فليح حسن7315101922095033

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيمينا كريم عوده الزم7316131922078046

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه زهير مهدي حمد7317111922089101

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم خالد ساجر سعود7318141922127063

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم يونس طاهر خضر7319141922095069

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد معن محمد حسن7320141921049079

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيحاتم احمد حاتم جميل7321141921027019

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول علي حسن زاير7322121922112014

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر نعمه عبد حمزه7323141922100054

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيتبارك عباس محمد زوير7324221922177004

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيعمر عماد ابراهيم اسماعيل7325211921081027

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيابراهيم خليل ابراهيم كرجي7326211921079002

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيغدير مظفر عبد الغفور محمود7327211922226034

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد شخير حميد7328101922133070

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيشهد حسين علي حسين7329101922120044

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيسجاد سرحان شناوه عبيس7330131921030022

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىادبيتقى سعد محمد علي هاشم7331101922112003

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىادبيحنين علي جبار هاشم7332101922112004

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيالبشرى محمد رزاق عبد7333131922129004

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء حسن عبد الهادي داموك7334111922069011

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيتبارك فاضل حسين حمود7335131922111023

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيشهالء حازم مردان رهيف7336131922132031

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيروزه احمد جبار خضير7337111922064026

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبياميره سليم دلي صيهود7338141922073006

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيابرار اياد كامل حسن7339111922118001

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حمزه فاضل وناس7340111922095058

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيجنه فاضل طه احمد7341111922074014

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيحسن نصير حسن نجم7342251921121001

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبياثير سالم داود سلمان7343201921009005

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيسامي زاهر مجبل عبد الهادي7344101921032012
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كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين محسن عوده فايز7345111922217013

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيعادل طارق عزه خان ميخان7346121921200035

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىادبيعبد هللا نوري جالل مهدي7347211921015024

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمة احمد عيسى صكر7348121922102088

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه خالد زاكور ماهر7349141922076011

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيموسى مزهر كاطع سلمان7350121921018068

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محمد حسين زبون7351141921008032

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينجود قيس محمد حسن7352141922079118

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم كريم غني درويش7353141922067112

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عمار عمران فياض7354151921006024

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيالمختار علي عبد المجيد عبد اللطيف7355121921002009

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبياسيل عالء الدين احمد حسن7356111922109005

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيساره احمد عبد نصيف7357131922101047

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد سيف الدين عوني يعقوب7358131921042090

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيروزان ماجد رشيد فضه7359101922110044

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبياحمد ثامر نافع امين7360131921031001

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيأزهار أحمد خالد طه7361131922074001

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار عباس غالي راضي7362151921018103

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيبكر عبد الرحيم فرج كريم7363101921017012

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي السجاد احمد عبد حمادي7364111921057062

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ حاتم سعدون عباس7365111922112130

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيايمن فضل جياد ماضي7366271921017009

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيايسر عمار ابراهيم جسام7367121921175005

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور ثامر حمزه محمد7368111922106070

كلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى بشار جليل خليل7369101921025021

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيعال نذير محمد اصغر7370121922110036

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيعمار سلمان داود سلمان7371111921019021

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبينور ظافر كاظم جلوب7372121922089063

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيحسام محمد صبار علي7373121921017014

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حازم عزيز رحيم7374111922070053

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيغادة ثامر برد مهدي7375111922102046

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيضرغام مثنى عبد الكريم عيسى7376211921077056

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيعبد الخالق كريم زغير عبد السادة7377131921026053

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبييقين رعد جاسم كريم7378131922071098

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبياحمد محمد خلف خضير7379191921078007

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد مجتبى عماد حميد ابراهيم7380131921030057
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كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبينور هادي عبيد فنجان7381151922042101

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان صباح عبد زيد بشير7382141922225002

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبينور كريم نايف عباس7383111922068075

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حسين جاسم محمد7384111921017002

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية سيوان للبنيناربيلادبيبالل معاذ عايد مكحول7385311921003005

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيهبة ناصر غانم رهمه7386241922085026

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيهنادي حسين سعود خسباك7387111922087034

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه محمد عبد الخضر سبتي7388111922074032

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيوسن مؤيد نصيف جاسم7389111922109102

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول سعد مالك هاشم7390121922092005

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبياميمه صالح محمد كاظم7391141922142005

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيحوراء حازم دحل زغير7392261922083015

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء سعد هللا كريم مايخان7393121922134004

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيعلي حيدر عبود جاسم7394101921001025

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية تلمسان للبناتديالىادبيبروج علوان حمادي علوان7395211922124003

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد مهدي هويدي خير هللا7396121921009115

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء هاشم ديح اكعيد7397141922100035

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيمسلم مطر مراد خليف7398231921186031

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل مصطفى ياسر عبد الرضا7399141921026103

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد حسين علي7400101922083008

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبينجوى عباس عبد جلعوط7401131922172015

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيآن عماد ناجي نجيب7402131922074005

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمن مقداد جاسم جبر7403151921013073

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمريم نذير عبد القادر شكر7404101922106029

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيدانيه عماد سفيح ظاهر7405111922112043

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية الحي للبناتواسطادبيرجاء علي كاظم حسن7406261922107009

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه اياد كطوف الزم7407121922134125

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبييسرى سالم عزاوي حمود7408111922072125

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء محمد كاظم دحام7409111922121013

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةادبيبلسم ذياب حمد فياض7410111922130009

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبياميره اكرم سعيد مصطفى7411111922108006

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيرحمن عبيد حمود عزاوي7412111921047009

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيغفران عقيل عبد الكريم حاشي7413151922042079

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء صادق جعفر جبر7414111922081021

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه صبيح حسين محمد7415111922089103

كلية اللغات/جامعة بغداد443.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه سامي طارق بشير7416141922081019
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كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبياسراء مثنى نجم الدين عبد هللا7417101922117003

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيمصطفى نصير بركة محمد7418121921170049

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيرقيه أحمد عطا صالح7419131922103031

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان عبادي كطن عواد7420141922075019

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين ضياء مهدي علوان7421141921036020

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ثانوية الفاروق للبناتصالح الدينادبينبأ زهير عبد هللا محمد7422181922249009

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيضحى نصير نجيب حميد7423131922086059

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمود عبد حسن7424131921003042

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيانتصار قيس عبد الواحد مطر7425111922070016

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عدنان طعيمه منثور7426121922098042

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيطيبه عبد الكريم عدنان علي7427131922091075

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيميسون نعمان وهيب رشيد7428131922091100

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيحنين ماجد هادي صالح7429131922074019

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي باسم الزم جبر7430151921009111

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبينور موسى كاظم خضير7431241922093035

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء رياض احمد نظامي7432151922045051

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين عباس حمزه مسير7433151922042018

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمنتظر عباس علي عباس7434261921044056

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك نبيل كريم شمس الدين7435141922099017

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف علي حسين شاهين7436111922106011

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا احمد عباس ذياب7437111921017036

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيبنين صالح حمدان علي7438131922132008

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيفرقان حسين علي حسين7439111922070080

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه احمد محمد نطاح7440111922111008

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيسجاد ناصر محمد شحاذة7441131921004038

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيمحمد رياض كريم احمد7442211921022023

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد انور كريم عبد7443111921019002

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيمحمد سعد حسن ناصر7444251921116054

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيايه ياسين عباس حسين7445141922106005

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر صادق جبر خلف7446141921061014

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد هادي اسد دليان7447141922075140

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم موفق ادريس صالح7448121922127094

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيمحاسن احمد موسى عبد هللا7449141922144049

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا خالد خزعل نعمه7450141922075056

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه كاظم جار هللا عبود7451141922115078

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبينور الغدير اياد حميد فرحان7452141922115095
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كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء ناجي حميد فياي7453141922133040

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى سعد وهيب مكلف7454141921037295

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيبشائر قاسم محمد عبد االمير7455121922110009

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عادل عبد الرضا عبود7456141922075091

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيرغد رعد محمود يوسف7457141922071016

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيامير عناد عبد هللا عذيب7458141921001008

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى عبود عكله عكبان7459121922116016

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب جواد كاظم نعمه7460141922136042

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيغسان وهب حسن بدن7461131821027025

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيحنان فالح خضير فياض7462231922126013

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى عمار محمود عبد القادر7463131921006092

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيلينا اركان ابراهيم طه7464131922071072

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمريم احمد هالل جمعه7465131922071075

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبينور مشتاق زامل جاسم7466151922401055

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين حيدر محمد كاظم7467121921201011

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل عبد اللطيف يوسف سلمان7468111922105025

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد علي صالح محمد7469111921029060

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك رعد محمد امين7470111922061050

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا عادل نعمه مجيد7471141922077018

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيمصطفى خميس عبد هللا ذياب7472121921178020

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمحمد طه خليل ناظم حسن7473201921009091

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيايه احسان برهان كزار7474141922100007

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياية احمد جواد نجاري7475111922095011

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيهبه حسن مسلم جاسم7476271822071040

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد طالب شاكر زغير7477121921009236

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيفرح بشير عكيش مشكور7478121922098071

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه عالء حسين محمد7479121922089047

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر نجم ياس خضر7480111921012025

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىادبيجاسم علي حسين كطاع7481211921016004

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب موفق مهدي رشيد7482111922137026

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبياسامه محمد عبد الجبار زيدان7483101921033003

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيعال يحيى مخيف ناجي7484131922077045

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيتماره منير عبد الكريم جبر7485101922077010

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيذو الفقار عبد الهادي قاسم زبون7486231921073011

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناالنبارادبيعبد العزيز حسان سعيد محمد7487191921072011

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيساره نصير عادل فاضل7488131922116034
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كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيليث حازم مهدي نعمان7489111921059092

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبياحمد فخري علي كسوب7490181921028004

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبييسر خالد جسام حمادي7491111922104077

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيمختار عماد علي سريسح7492111921029062

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات رياض نعيم عبد الرضا7493151922040012

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبييوسف احمد عبد الواحد محمد7494271921038152

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس علي احمد توفيق7495111922114018

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيختام ساجد بعيوي ابوشون7496111922077014

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةادبيسفانه زياد عادل احمد7497111922140007

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد ستار محمد جاسم7498121921175003

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيكاظم احمد مطر غزيل7499141921177126

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار علي عبد الكريم هاشم7500111921033088

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد حسين احمد فرحان7501111921033093

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيساره علي حسن حيدر7502111822117024

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيرانية حسن علي خليل7503121922171004

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي قاسم عبد السادة فرحان7504111921009062

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء شاكر كيطان صافي7505131922103038

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى نجم عبد النبي غنيم7506141921028241

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبينور عصام أحمد موسى7507141922133096

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عمار مذكور عباس7508141922144024

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0إعدادية النضال للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عمار نزار عبد اللطيف7509141921014028

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الدينادبيعبد هللا مظفر حمزه حمدي7510181921127020

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيهدى هادي عدنان عبد اللطيف7511161922253054

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيكمال رفيق سعيد جرمط7512111921022035

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعماد سالم عايز شرقي7513211921074062

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية المودة األهلية للبناتالرصافة االولىادبيشمس عمار خزعل حسن7514131922082002

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيغسق صالح حميد عبد7515101922119023

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيسجاد ماجد عبد الحسين محمد7516131921012057

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن عدنان عبد ناهي7517151921001020

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبيشهد كاظم عبود لفته7518151922401036

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيعلياء جبار حسان جناتي7519151922053055

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيسميه ثائر حميد اسماعيل7520141922072069

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيعمران هشام عدنان حسن7521111921029054

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيأيه قصي داود خلف7522101922097002

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر علي حسين حمزة7523111921044018

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيضفاف كريم حاتم شمخي7524151922042070
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كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيامنيه يقضان سامي محمود7525141922077010

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0كوتاهيا-ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىادبيماريا رحيم محمد خلف7526131922352001

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن لفتة مرزة عيال7527141921004010

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيفرقان عامر ثامر حمزة7528111922095098

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبييونس محمد حميد علي7529101921018024

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيمحمد مثنى عباس محمد هادي7530291921006042

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيمياده عامر فاضل حمزة7531111922128026

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيفائز علي حميد اكزار7532151821018082

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك سالم حسن فارس7533141922074130

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيمريم خالد سامي رمضان7534101922076039

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةديالىادبيقاسم هادي خليل ابراهيم7535211921086012

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيحمزه احمد حسن عبد7536211921004026

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه اوس ميز مرشد7537111822075038

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي حبيب غضيب7538141922144046

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيايه علي حسين صالح7539121922035002

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيعلي سعيد كطافه خميس7540121921018037

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية الفاروق للبنينصالح الدينادبيمروان محمد مصلح محمد7541181921094013

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي احمد جبر يوسف7542121921005041

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر ستار فريح صيوان7543141921003049

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى احمد كاظم علي7544141922102126

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كريم حافظ مرداو7545141921024168

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه حازم احمد فليح7546141922079083

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى جعفر شراد مطرود7547141921061108

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبيجاسم محمد جاسم عبد هللا7548231921199005

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيعلي عامر عمران حمزه7549231921027043

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحسين مهدي راضي مهدي7550131921034035

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيحنان حميد صبار غوان7551101922109029

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيسراء عالء قاسم محمد7552131922091063

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى حسن فالح طاهر7553151921013091

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار علي سالم كاطع7554151921007181

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كاظم طنبير عويد7555141922222038

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيسميه عماد هاشم محمد7556131922107076

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى عماد عبد راضي7557151922058096

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسارة احمد كاظم رحيمه7558151922044052

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه غانم عيسى مطلب7559111922068047

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات سعد محسن عطوان7560151922040013
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كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيوهج حكمت محمد جاسم7561111922099056

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبينهرو كريم علوان حمود7562111921017071

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيايات عبد االمير اصغر داغر7563141922111007

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين سامي فرج سفر7564151921017023

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم مثنى محمد شنشول7565111922079043

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه حسن مدران مطير7566111922104052

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيجمال عادل محمود بتار7567111921059015

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية الصباح األهلية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد نصر حسن ابراهيم7568111921038006

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيايه مهدي دابس عبد الحسن7569141822099017

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيسارة عمار زامل محمد7570121922171006

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء أحمد حسين عيفان7571111922139015

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيايمن احمد صبحي لطيف7572131921042014

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيتبارك عماد كاظم حنتوش7573131922103014

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم هاشم حسين علي7574141922072107

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه احمد جبار لفتة7575141922075147

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه عبد الرسول علي داود7576121922102090

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعبد هللا رعد خليل ابراهيم7577211921023041

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيهيام رياض حمادي عبد7578141922071065

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي حمد خليفه7579141922115075

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل قاسم حسن جودة7580141921037232

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار ابراهيم حسين علي7581121921034112

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم عباس عبد الجليل توفيق7582131821017002

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد اثير سعد محمود7583141921048102

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيشهد احمد هادي مهدي7584141922085012

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه اسماعيل نعيم طارش7585111922086005

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيحسيبة علي حسين داود7586111922086007

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيرهام خالد رسمي محمد7587111922070042

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيعبد الكريم وليد خالد كاظم7588211921067012

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمصطفى صفاء عبد الرحمن نصيف7589211921013065

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمقتدى عمران جاسم علي7590231921001073

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه علي عبد الرحمن حسين7591111922137008

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيبتول نعيم حسن لفته7592131922111014

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حاتم عبد علي7593131922111047

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عادل راضي زاير7594151921008149

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيايه المهدي عبد الحسين حنتوش7595261922126017

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيمروه فؤاد حرز كباشي7596151922055079
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كلية اللغات/جامعة بغداد437.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف كريم فاضل طه7597141921009077

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين علي ياسر عبد هللا7598151922053012

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبياسراء ضياء كاظم سعد7599131922122005

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى ابراهيم طه عبد7600111922078022

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيقمر حيدر جعفر سعيد7601111922101011

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه جواد كاظم عطيه7602111922070077

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم منذر علوان عبد هللا7603111922104067

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى احمد كاظم عبيد7604111922117057

كلية اللغات/جامعة بغداد437.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيسيف مؤيد هادي حسين7605131921011049

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيسجاد عماد علي محسن7606101921025009

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبيتقى باسم محمد علي ولي7607141922142009

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيحفصه عمر حسين خضير7608141922100015

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى عامر عباس عواد7609121922127075

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيرضا عباس نيروز غانم7610101921001017

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيمثنى كاظم حمزة عويد7611111921054045

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم جالل محمد علي عبد هللا7612141922104033

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيضي رعد محمود مزعل7613141922111044

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى علي حسين شتوي7614141921003156

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد اللطيف علي صالح7615141922101021

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عدنان تركي فرحان7616141921048106

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى صالح حسن جميل7617111922102040

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيحوراء سلمان كاظم علوان7618211922149004

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيسرور محمد عبد الرزاق نجم7619211922156025

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى منذر نوري حسين7620131921017101

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبييقين امجد حسين نعمه7621131922106105

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيغسق فالح حسن حسون7622101922079018

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي كاظم عباس7623151922055053

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيعبد هللا ابراهيم جبار جاسم7624281921017015

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسن كريم حسين7625111921059070

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبينبأ قاسم كاظم ماشاف7626101922103033

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيطيبه حميد جميل حسين7627101922111027

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء علي حمدان مهدي7628111922112061

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه قيس ناصر حسين7629111922068058

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى خضير عباس عبد هللا7630111922064066

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب حسين مريمر حميد7631151922049046

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء ناصر محيسن خنيفر7632141922077030
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كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيجعفر مهدي طريفي موشر 7633151921001017

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيايناس احمد عبد كريدي7634141922143012

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيأيه عالء الدين سمين حابس7635261922111001

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيمروه فالح فاخر حاتم7636101922117043

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية حمرين للبنيناربيلادبيمحمد صفاء سلمان محمد7637311921011021

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عادل ساهي دويش7638131921042032

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا صفاء صالح الدين احمد7639141922074049

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه فاضل عباس عريمش7640141922075172

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا سعيد عبد عزيز7641141921036041

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسين فالح محمد ناشور7642251921027019

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين عزيز كاظم منصور7643121921034046

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيهديل جواد كاظم صباح7644121922098091

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد حيدر طه محمد7645111921015040

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبينور فؤاد عبد القادر رشيد7646141922076131

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0إعدادية النضال للبنينالرصافة الثانيةادبيازاد غضبان حسين ولي7647141921014005

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن ضياء عبد النبي خريبط7648141921024042

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي زهير ضاحي عباس7649141921012041

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيعلي سلمان خضير ناهي7650131821002043

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس رحيم علي رحيمه7651151921006056

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سالم حسن ضاحي7652141821003003

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيسجاد رشيد حميد داود7653211921083017

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيتبارك زاهد صبري مكي7654101922133009

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية النجاح للبنيناالنبارادبيأحمد ماهر محمد خضير7655191921289004

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبياحمد عادل علي حايف7656131921024005

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيمكرم محمد شاكر حسين7657131921015062

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي نعيم جبري7658141921026114

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي السجاد مهدي عزيز خنجر7659151921020080

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه فاضل عبد هللا يوسف7660151922044092

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمد ناصر ابراهيم7661101922092019

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه شوقي جمعه هاشم7662111922112108

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0ثانوية سيوان للبنيناربيلادبيياسر اسود جبير عبد هللا7663311921003020

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيحمزه عبد الحسن عباس كريم7664261921046012

كلية اللغات/جامعة بغداد435.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى عبد جرو كاظم7665101921018019

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىادبيعلي بشار جابر شراد7666101921012009

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيعال طارق منصور علي7667111922094057

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء قيس عيسى حسين7668141922115002
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كلية اللغات/جامعة بغداد434.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيزهراء خلف كاظم  مفتن7669141922401049

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتالرصافة الثانيةادبيشروق محمد عبد محمد7670141922147008

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى محمد سعيد احمد7671251921012226

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحب ثامر محمد جاسم7672141921027095

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى سمير عبيد عبد عون7673141921036100

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيربى فهمي جواد شعالن7674121922102041

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد العزيز محمود ناصر خليل7675141921015047

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مهدي اسماعيل جاسم7676141922133047

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسن سعدون حميد7677141922139029

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيحيدر حسين خميس خلف7678131921025015

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبييونس فليح مجبل فارس7679231921186040

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيطيب وليد عبد الحميد محمود7680141922067084

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيزيد حقي اسماعيل هزيم7681121921002024

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول فالح احمد مصطفى7682121922100007

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة اكرم حسين عالوي7683111922071070

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيبان ضاري محمد ضاري7684111922072018

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيحمزة صالح عباس شنيهز7685111921024020

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيحوراء غانم مخلف مهدي7686211922226008

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى علي ماجد مطرب7687141922092059

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيغفران قاسم محمد مشوح7688121922080020

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0الخارجيونكربالءادبيعلي عبد االمير  عذاب عبود7689271921400026

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارادبيصادق هيثم حمود عبيد7690191921106003

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيمحمد فراس حرز عباس7691131921033031

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيفاتن صباح محمود فليح7692131922101069

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمريم عامر رميض حسين7693131922071079

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيآمنه قيس ثابت عبد هللا7694131922074003

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيشهد حيدر موسى جباره7695131922091070

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية الخالدية المسائيةاالنبارادبيمحمد قاسم مضحي بوال7696191921346066

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيرقيه ثائر علوان داود7697131922126015

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك مازن عبد الهادي خلف7698151922041014

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمحمد ليث محمد حسين7699241921004072

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمود علي محمود دوهان7700151921074161

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيسحر عبد الكريم مشكور حاتم7701151922053046

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيكوثر ماجد دعير كلش7702101922106026

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمها منصور عبد هللا حسون7703101922106032

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيسيف اسعد حيدر ابراهيم7704131921003034
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كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد محمود جاسم مزعل7705101921027100

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي جمعه كاظم زغير7706111921028078

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار عبد الرضا حسن علي7707111921028100

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم حسين خزعل طالع7708111922067048

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محمد وحيد عبد الساده7709141922102107

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبد الكاظم رحيم سلمان7710141921037197

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعبد هللا ربيع طالب عنون7711271921038059

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيريتاج محمود حبيب عباس7712111922105030

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد شاكر محمود علي7713111922074039

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا سعد جبار علي7714111921009051

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعمر سعد عبد العزيز احمد7715101921027080

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيعبد الرحمن خالد سرحان احمد7716211921005030

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيعلي خليل ابراهيم موسى7717101921005041

كلية اللغات/جامعة بغداد434.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رعد حمد شنين7718141922134026

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيجمانة هاشم وليد يوسف7719121922127025

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى عماد حسن كاظم7720111922094082

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيأيه ضياء نوري أحمد7721141922084001

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ليث صبري طاهر7722131922098144

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم وسام مولي مهاوي7723121922090071

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيمروة علي هادي زبون7724141922076106

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه مؤيد كريم محمد7725141922115079

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيسجاد علي جياد محمد7726101921014023

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمة ابراهيم سلمان رشيد7727121922091023

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبينورس حازم حافظ عبد7728121922091034

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيرهام محمود ابراهيم عبد الرحمن7729121922102047

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم عقيل حاجم فرحان7730121921019002

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيحوراء رافع حميد فرج7731231922082015

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيميسره فالح مهدي محمد7732131922073099

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحسين مهدي صالح مهدي7733111921180056

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيمنى فخري جايد حبيب7734141922121032

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيبراء حيدر محيبس علي7735131922111015

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيكرار ناصر صدام فرحان7736131921045068

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبينور صابر طاهر رضا7737131922075040

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد باسم حسن كاطع7738151921013040

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيايمن نعيم كاطع علي7739111921007014

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس محمد الح عبد هللا7740151921003052
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كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيديار علي زغير محيسن7741151922053020

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيأباء عامر صابر محسن7742101922106001

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيزينب حيدر حسن مهدي7743101922093014

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس جاسم عبد المحمد7744151922058085

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيياسر عمار عبد الهادي اسماعيل7745261921013210

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيعباس عبد الحسين حمود سعدون7746241921155023

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر محمد حاكم خشان7747111921028049

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيياسر وضاح جليل جاسم7748261921013211

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمرتضى رعد عبد يدي7749111921200128

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر علي فرج ماهي7750141921177059

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار اسماعيل جوده عجيل7751141921028176

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل سامي حومد هلوس7752141922079038

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء حسين شوندي ظاهر7753141922222018

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيوالء عامر جبر مساعد7754141922093098

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبينهى عقيل عبود بوري7755211922127030

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيايات مهدي جابر وادي7756141922095003

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم لؤي عبد االله عبد الرزاق7757141921001001

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين سفير جاسم محمد7758121921019008

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيأمنه عادل صبري علوان7759101922120001

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمحمد سعد قادر الياس7760131921003064

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيدعاء رعد طه رحمن7761211922179026

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيأحمد طه علي عناد7762111921025001

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم ستار حسن ضمد7763111922071082

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبينور محمد حمزه محيميد7764101922101069

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عبد هللا حسين علي7765131921042094

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيحوراء عصام صاحب كريم7766101922096024

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبياركان جعفر حميد حيدر7767131921024010

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0الخارجياتالكرخ االولىادبيرفل شاكر محمود دحو7768101922401022

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيتقى تحسين علي حسين7769131922073025

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتاالنبارادبيزهراء عامر علوان جاسم7770191922210007

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيسما عماد عباس سلمان7771131922074033

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيايه سمير سرحان فرحان7772131922092007

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عالء حسين سعدون7773131922119015

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد هاشم دخيخ بدوي7774141921038076

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك فيصل غازي كاظم7775141922072017

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر سمير محمد خزعل7776111922112140
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كلية اللغات/جامعة بغداد432.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار علي هاشم فرج7777111922117045

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ محمد شاكر دوحي7778111922136093

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب احمد حنين راضي7779141922075104

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعبيدة ماجد سيار حرك7780291921001106

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل خالد خليل علي7781141922095023

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي رياض سامي رحمن7782141921027073

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد عبد الباري هاشم طاهر7783141922100059

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيزينب محمد كريم محمد7784131922095018

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيمؤيد كاظم حمزة عويد7785111921054044

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد الكريم محمد لطيف جاسم7786101921014037

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي هاشم جاسم حسين7787151921011041

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيهاجر فاضل محيسن حمد7788151922052026

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبينور ثائر هزر طلب7789131922110031

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبياية جمال عبد الكريم اسماعيل7790111922094006

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيالحسين سعد قاسم نابت7791111921027013

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعيسى علي ناصر لعيبي7792141921206052

كلية اللغات/جامعة بغداد431.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيمريم فيصل عمر فوزي7793101922118072

كلية اللغات/جامعة بغداد661.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي قيس صاحب شهيب7794121941002031

كلية اللغات/جامعة بغداد644.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرهف محمد هاشم جاسم7795121942132006

كلية اللغات/جامعة بغداد642.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا حسين عبد المجيد عبد الرضا7796241941207065

كلية اللغات/جامعة بغداد622.0ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيريام حيدر اسماعيل ابراهيم7797291942076021

كلية اللغات/جامعة بغداد622.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير حسين رشيد مجيد7798121942088012

كلية اللغات/جامعة بغداد621.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور صادق عارف ياسر7799221942113275

كلية اللغات/جامعة بغداد618.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحبايب أحمد عبد العباس فارس7800271942056098

كلية اللغات/جامعة بغداد617.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور جمال باقر مطلك7801121942118114

كلية اللغات/جامعة بغداد617.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائياسيل عبد هللا عطيه خضر7802101942123007

كلية اللغات/جامعة بغداد615.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيجاسميه جعفر نعمه موسى7803271942160219

كلية اللغات/جامعة بغداد614.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيمحمد ثقيف ياسين مكي7804161941309012

كلية اللغات/جامعة بغداد612.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيطيبة عامر حسن محمد علي7805141942094104

كلية اللغات/جامعة بغداد608.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر رزاق عويز عيدان7806271941005287

كلية اللغات/جامعة بغداد607.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيرويده رائد جاسم طعمه7807291942065026

كلية اللغات/جامعة بغداد606.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينه رحيم طالب مجيد7808251942062470

كلية اللغات/جامعة بغداد605.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب باسم احمد عبود7809141942094074

كلية اللغات/جامعة بغداد602.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمرتضى حازم محمد كريم7810271941005261

كلية اللغات/جامعة بغداد601.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه رؤوف امين هاشم7811121942132005

كلية اللغات/جامعة بغداد595.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيسرى حسام عبد العزيز جاسم7812211942092075
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كلية اللغات/جامعة بغداد595.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعلي امير محمود عبد اللطيف7813271941007076

كلية اللغات/جامعة بغداد590.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه صادق جعفر جعاز7814271942161033

كلية اللغات/جامعة بغداد588.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورس محمد كامل حسين7815141942108130

كلية اللغات/جامعة بغداد587.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيرويده حامد كاطع منهوب7816141942094062

كلية اللغات/جامعة بغداد587.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين قاسم صباح صيوان7817131941257017

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل سامر عبد الهادي قاسم7818121942105068

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى احمد مجيد شويع7819141941175022

كلية اللغات/جامعة بغداد584.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعلي ماجد فاضل محمد7820171941022106

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيرسول عصام مهدي حسين7821231941034026

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0ثانوية االبرار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيايمان كاظم فنيخ حسين7822241942078001

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر محي ناصر7823251941022029

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمد عبد االمير عبد غضبان7824291941002163

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعباس حسين محمد حسون7825291941002094

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى راغب عزيز محمد7826101942105028

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيعائشه مازن سامي توفيق7827131942086065

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد جواد عبد الكاظم حسن7828231941005085

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد رائد كاظم بربوتي7829141941175011

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيساره علي طبيش برتو7830221942143192

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه كريم شاكر خلف7831131942118227

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء كريم ارزيج سالم7832151942080047

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى ماجد نعمه حسين7833141942134094

كلية اللغات/جامعة بغداد575.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيساره قحطان نعمه حسن7834121942109061

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى فالح عباس جبر7835141942086076

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه احمد عبد الحسين حبيب7836121942107085

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيمريم يحيى غانم حنا7837201942398029

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد رسول عاكول علي7838221941302050

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيماهر محمد خضير وهاب7839271941002147

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيمينه نمير عبد الكريم عبد الحسين7840101942093021

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى حسن مزعل جودة7841111941007026

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيضحى عبود درويش غربي7842321942029047

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرؤيا محمد هاشم ياسين7843121942089032

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسن عبد الحسين مسيلم حسن7844251941001060

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيبنين عليوي كظيم غانم7845231942126019

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى باسل فاضل حسن7846111942110126

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيثمر حسن حجار مدلول7847241942122025

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد عبيد حسين7848231942087256
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كلية اللغات/جامعة بغداد572.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك قاسم محمد عجرم7849221942414035

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيداليا قاسم رضا تقي7850121942110031

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايالف عبد الكريم كاظم جاسم7851141942076010

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيشمس صالح عبد الهادي احمد7852231942088274

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيرقيه رحمن حسن خضير7853231942172012

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائينور مهدي صالح خليل7854211942148053

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيياسمين زاهر رحيمه مناتي7855141942110198

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمنتظر صالح مهدي حامد7856251941001307

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيديما صبحي جاسم نافذ7857121942089030

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي غانم عبد عون كاظم7858271941010106

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد مشتاق عباس مسعد7859151941011069

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيشاكر حبيب جابر عطيه7860271941035042

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيواثق علي حسون كشيش7861291941002206

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ارشد جواد دخيل7862121942110059

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائياروى عماد شاكر سحاذه7863101942091009

كلية اللغات/جامعة بغداد567.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعبد هللا عبد الجليل مجيد اسماعيل7864231941021079

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد الحسن عبد كاظم7865251942059487

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره شعالن دحام نصر7866111942104034

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه مهدي ابراهيم مهدي7867101942117081

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفرقان عالء هاشم عبد العباس7868241942114256

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيزينب نزار جبار شيال7869241942115027

كلية اللغات/جامعة بغداد566.4إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حازم مسلم مزيد7870141941016109

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ميثاق عبد الواحد مهتلف7871111942135036

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيآمنه اسعد عبد حمزه7872101942094001

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيزياد فائز حمدان ابراهيم7873191941010015

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىاحيائيرياض حمودي خضير حميد7874101941001004

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد االمين احمد علي عباس7875261941202070

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد باسم علي حسين7876121941013028

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين اركان صالح مهدي7877121941031053

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس محمد عبد العباس صادق7878251941031376

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيتبارك احسان سعد محمد7879271942083019

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عبد الحسين منصور زبون7880141942081021

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين جعفر عبد الجبار صريح7881141941170014

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينادين طالب ابراهيم حسون7882231942087313

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور عالء نجم عبيد7883251942100411

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه كريم حسين فياض7884101942129019
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كلية اللغات/جامعة بغداد564.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء أحمد مجيد سلمان7885151942052021

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشمس محمد علي حسن7886251942062531

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد محمود فرعون علوان7887141941012048

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيعلي قادر هادي منيف7888261941050038

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران ثائر كاظم حسون7889131942093085

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين شهاب احمد امين7890241941001062

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء رؤوف عبد علي عاشور7891241942114125

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيزهير علي اصغر جعفر مصطفى7892171941121019

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسناء علي داود سعد7893101942134009

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتقى جبار عبدالحسين راضي7894131942100026

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيمحمد هادي جاسم محمد7895321941010082

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيعمار ياسر حسين ذنون7896171941364063

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا خالد يوسف محمد7897101942117101

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة سعدون عبود مرعب7898151942054147

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمرتضى قيس عبود فالح7899211941273059

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيغنى مازن علوان لطيف7900211942148042

كلية اللغات/جامعة بغداد561.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عاشور جواد كاظم7901251942084899

كلية اللغات/جامعة بغداد561.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حنون حسين فلحي7902151942056065

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبشائر مالك رسول سلمان7903151942054030

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغاده لطيف عيسى علوان7904141942086172

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى فاضل عباس حبيب7905271941001345

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيخلود فالح حسن بدن7906161942165123

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيعبد هللا كاظم عبيد حسين7907231941018025

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشيماء جريح اعتيوي باهض7908141942099047

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه محمد ابراهيم سلمان7909141942097007

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيافنان حسن نجم عبد هللا7910141942078006

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىاحيائيعمار حسن ابراهيم يوسف7911171941094011

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائياحمد عامر محمد امين7912181941003003

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائياديان كريم خلف جبر7913221942112010

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد جاسم محمد جبر7914151941018017

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ محمد حسين عبد العزيز7915121942104048

كلية اللغات/جامعة بغداد557.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيام البنين مهدي عباس محمد7916131942086007

كلية اللغات/جامعة بغداد557.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائياحمد خالد حسن خضير7917211941010003

كلية اللغات/جامعة بغداد557.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه وليد جاسم محمد7918101942095068

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عادل نجم عبد7919241941038005

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي مجيد ناجي حسين7920271941011084
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كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيعلي سالم حمد محمد7921211941273034

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائييسر حسام محمد عبد الرزاق7922101942119105

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب احمد عبد علي7923101942137029

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيذياب صباح عبود كاظم7924121941026065

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين فؤاد محمد علي صادق7925121942086009

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكاظم مالك كاظم منديل7926111941007017

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين يوسف عبد االمير عبد الرضا7927251941031237

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين جمعه علي محيبس7928121941030056

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي قيس شاكر محمود7929141941021115

كلية اللغات/جامعة بغداد555.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حسن عبد صباح7930111942081026

كلية اللغات/جامعة بغداد555.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزمزم مهدي فيصل زيدان7931111942105055

كلية اللغات/جامعة بغداد554.7ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب محمد جابر كاظم7932231942096075

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيبهاء الدين محمود حسن حسين7933191941094003

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيصادق ابراهيم عيسى شمور7934291951100097

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيسلمان محمد عبد الرسول عبد الرزاق7935101951025007

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياسماعيل احمد خليل ابراهيم7936121951206009

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيموسى سامي راشد سلمان7937141951028073

كلية اللغات/جامعة بغداد531.4ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد السالم عصام عبد الكريم مصطفى7938131951018026

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيغسق لؤي صبري جعفر7939101952117026

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد خضير ياسين علوان7940181951033041

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحوراء حسين حميد عاتي7941151952047014

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد العزيز ستار حافظ سعود7942101951013040

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيغيث نجم عبد هللا عبد السادة7943161951364141

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمة فراس عبدالصمد مجيد7944131952101021

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار فاضل قاسم غضيب7945131952093056

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيمحمدالحسين جاسم راجي حسين7946231951205021

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعباس حسين مجيد حميد7947121951030051

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايات خليل حسن كاووش7948151952053001

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عبد الكريم جاسم حميدان7949161951045021

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب محمود عبد هللا علي7950111952072021

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل عبد كاطع مزعل7951161951007107

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جعفر كاظم موسى7952161951094076

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقينور عماد توفيق معروف7953321951010032

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0الخارجياتالبصرةتطبيقيزهراء جابر حمد جبر7954161952401037

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد جاسم خميس كاطع7955151951005103

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزيد سعدي احمد حبيب7956141951173010
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كلية اللغات/جامعة بغداد501.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا مؤيد احمد علي7957131951006027

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيدعاء عبدالكريم محمد عيسى7958131952101005

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين محمد حميد عليوي7959141951017019

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىتطبيقيعلياء زكريا تركي علي7960101952093013

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيبتول احمد هاشم عبد علي7961271952063013

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيسجاد حيدر لفته موسى7962271951001053

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةتطبيقيمحمد تقي سعد جاسم واعي7963141951203065

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء محمود شاكر محمود7964101952102017

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيساره فالح عبد حسون7965161952296014

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمنتظر عبد الكريم احمد محمد7966101951026122

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه محمد صبار علوان7967241952121037

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك حسين محمد جاسم7968141952140014

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمهدي عباس رسول مرزه7969271951003073

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد سلمان موسى7970221951053012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد652.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى كاظم الزم حمد7971121922085022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد642.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيايالف احمد عبد الفتاح محمود7972131922100004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد626.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك كريم فاضل راشد7973111922063009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد624.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه عباس عبد عون جمعه7974121922098033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد618.0الخارجيونديالىادبيعلي ابراهيم عزم اسد7975211921400015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد611.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ خالد مشعان محمد7976121922112107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد610.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب مهدي ويس حميد7977111922073040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد607.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيتبارك امير جعفر عبد الحسن7978131922129007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيدعاء خليل ابراهيم عناد7979191922193005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبيمريم عرفان محمد فهمي سعيد7980131922102017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جاسم مناتي جابر7981141921028030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزينب سليم علوان جبر7982131922107065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسهام ستار عامر عبد الستار7983111922088016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيمحمد ظاهر درويش حمد7984261921175018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبياالء خميس محمد مطلك7985111922118003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حيدر جبار جاسم7986141921045065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيخزعل هشام خزعل عبد7987131921004030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيصابرين علي كريم راضي7988131922076020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزهراء بشار كريم مهوس7989131922107055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيزينب غانم شهاب احمد7990131922104024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى غسان مأمون عبد7991131921031041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار داخل عبود محمد7992121921009199
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيزينب عبد القادر حميد احمد7993131922073053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيهاجر محمد غالي عبد الساده7994131922072040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عدنان خلف عليوي7995121921027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيحوراء عباس كريم شلش7996131922106017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0ثانوية الطف المختلطةديالىادبيسجاد حسين تركي سلطان7997211921242007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبييونس محمود عبد الكاظم عيسى7998211921203020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيمنى مؤيد هادي ناصر7999141922109070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيقصي علوان حسن علي8000101921040048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس جواد كاظم علوان8001121921048059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل عامر عبد الحسن محمود8002141922070030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد572.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيايه طه ياسين ثامر8003121922176003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد572.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبياشواق منشد مالك خزعل8004121922098006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد572.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن عالء حسين نجم8005141921024043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد571.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عبد الكاظم شهيد معيبد8006141922102103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبينور باسم احمد كاظم8007111922067056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزمن عباس حمد هادي8008101922096031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عادل مفتن خلف8009141922109029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب حسن قادر نعمه8010121922085019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىادبيمحمد ستار عودة عبد8011131921227005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيعلي حماد وادي محسن8012101921150018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد569.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيمنتظر مصطفى حسن حميد8013111921001063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد568.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رزاق حمود جبر8014141922069018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد568.0ثانوية البدور للبناتبابلادبيفاطمه عبد الكريم غازي كمر8015231922085010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد567.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم مجيد عطا هللا عبد8016141922093077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي محمد نجم الدين عبد الحسين8017121921044056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى محمد رحيم خلف8018151922040085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن جمعه فليح حسن8019121921034031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيعبد القادر كريم جاسم حمزة8020121921175015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد564.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيدانيه حكمت عبد المجيد حميد8021111922068020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد564.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيغدير كاظم موحي جرع8022131922094059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد564.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى محمد جليل حسين8023141921061105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد564.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيايات ميثم دايم حبيب8024211922129004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد563.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيرانية علي حسن عبد8025101922097015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد563.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب طالب علي حسن8026141922076058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد563.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيشهد علي كاظم صالح8027131922105030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيايات طه عيدان سبهان8028151922051010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيايهاب سرمد عبد الحسين غفوري8029111921180033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمجتبى حميد دعير عبد الحسن8030141921003136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عباس كريم زوير8031131921045036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبينبأ خالد عبد الرحمن قادر8032131922070076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيدينا رفعت يعرب مالك8033131922086028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عماد طعمة ابراهيم8034101921015073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ناظم جبار علي8035131922118131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى رعد ابراهيم كاظم8036111922081032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيرغد رشيد محمد علي8037111922150013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيمالك رحيم شذر مسلم8038131922122049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيمروه احمد حسين عنتر8039111922067047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صباح جاسم محيسن8040141922070040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه انور حميد سرحان8041111922086037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيعمر محمد عبد هللا هالل8042101921033025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبينرجس فراس ثاني حسين8043211922129029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين حسين سعد مطلك8044141922133020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين علي كاظم8045131921004062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم حسين محمد علي8046121922125115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيجاسم محمد جاسم محمد8047211921060001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبينور ياسر جبار احمد8048131922132053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى عبد علي جواد ساجت8049151922058059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيآيه بدر علي عبد الكريم8050131922074006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيزهراء سرحان عنيزي سلطان8051101922118036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيرقية ناصر احمد خلف8052111922063011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة رحيم اميد علي حيدر علي8053131922116039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء محمود شنيشل جوي8054121922112034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيياسر عباس داود جواد8055121921036017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيمحمد جبار خضير مصلح8056111921160031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيذو الفقار عماد حسين هاشم8057151921018042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبياالء عبد الرزاق شكر محمود8058101922109009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيعائشه عماد رفعت خضر8059101922095050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه فالح عبد المهدي عباس8060121922110042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد وادي عبود8061141922110074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عمار عبد علي مجيد8062111921180098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيجنات تحسين علي كاظم8063111922106022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير محمد جاور كطامي8064141922134063
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد حساني ربيع8065141922079065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبينعيم حسن نعيم خلف8066141921030095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيشهالء اياد كاظم يوسف8067131922105031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيرانية احمد هندي حسن8068141922074045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء مهند نعيم علوان8069111922064020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيهبه حميد درع حمدان8070101922099043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيهاجر احمد مهدي احمد8071131922073110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيحوراء علي كريم مغامس8072131922101024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء حسين جمعه راشد8073121922134044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيتقى علي حسن كاظم8074141922083004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار عادل مهدي صالح8075141921061086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه عالء حميد صالح8076141922080032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سلمان كاظم حسن8077111922071035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيحسن ضياء عمران موسى8078121921018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم جواد كاظم بردان8079121922085033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيزهراء نزار خالد نجم8080101922084011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء جاسم عبد هللا سعود8081141922122004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيدعاء عامر عبد ابراهيم8082131922120007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى سعد عبد الرضا قاسم8083131922106093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيرفده محسن علي محمد8084141922108024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد الرصافة الثانيةادبيحيدر ادم نجم عبد8085141921033004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيحسن عجيل وجعان علي8086101921005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرغده صالح عبد هللا عبد8087101922120032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر علي رحيم منخي8088121921034061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حيدر عبد العزيز علي8089141921026098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء  محمد عبد الساده شداوي8090151922046049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد قاسم محمد علي خلف8091141921185016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبينزار عبد الغفار جبار طعمة8092131921008178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين شاكر محمود عداي8093141921048026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبييسرى حيدر عبد الرزاق محمد8094131922091117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى خالد حمد جاسم8095121922102067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسن احمد قاسم اسود8096131921024021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن حيدر فاضل صادق8097141921038036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين خالد اسكندر فتح هللا8098151922056021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيدانيه حامد عناد حمود8099101922129013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيفالح ابراهيم تركي فرحان8100141921048097
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب نعيم كاظم عبد هللا8101141922110090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين قاسم شيال حسن8102121921009076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة عبد الهادي شكر شوكت8103131922092063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الدينادبيسجاد عماد عبود عباس8104181921127018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيهدير وسام حميد مجدي8105111922076153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء علي حسين كاظم8106131922101039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيعبد االله محمد حسن حسين8107131921024071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0الخارجياتالرصافة االولىادبيفاطمه علي حسين حسن8108131922401052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد موفق مهدي صالح8109131921006087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيساره بشار يحيى عباس8110141922069031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس ماجد صيهود كريم8111141921045027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيعلياء جاسب مطشر محمد8112121922099060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء سالم صاحب كاظم8113131922093055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك صالح مهدي عباس8114121922104007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول علي حوشي جبر8115141922070015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد علي حمود حسن8116141921049007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير حسن ساهي كاظم8117141922083018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيلبنى عصام داود ياس8118141922079096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم علي غانم سالم8119141922133084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء رعد كاظم مفتن8120121922134035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيرقية محمد عبد الحسين حنون8121151922041024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبياسماء اسماعيل محمد عبود8122111922078004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس فراس صالح مهدي8123111922115016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيزينب علي عيسى محمد8124131922077032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه سعد محيبس باشط8125141922080050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيهديل سعود خليفه صالح8126151922056097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيهيبت سعد محمد جاسم8127141921015101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين كريم شويع محمد8128121922085005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزبيدة محمد عبد الحميد محمد سعيد8129141922076041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبياحمد فاضل عبد الحسين عبد المطلب8130131921023005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي كيالن قادر سلمان8131111921011045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيرقية سعد قمري بدر8132131922122015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه صالح خير هللا عبود8133141922149016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ محمد حسين عباس8134111922137052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيتاره كريم مزاحم جاسم8135131922104009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد حسن مطلق8136141922111030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين محمد حسن عباس8137121921003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب علي حسن محمود8138121922123013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس يوسف جليل ناصر8139141921025026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0ثانوية الطاهره للبناتالكرخ الثانيةادبيغيداء جمال عباس جاسم8140111922098005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه سعد عبد العزيز شياع8141111922073059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيحسين علي كاظم علوان8142261921015016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه حسن علي حسين8143141922099068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسن هادي مجيد8144141921030068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي حميد المي8145141922115041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى حسن حلو حرج8146131922094072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعلي كمال صالح معروف8147131921029035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمرتضى جاسم محمد زاير8148111921180176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيدينا رعد قاسم حسن8149141922070024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيمالك ناصر حسين حسن8150121922118064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيعلياء خليل اسماعيل عبد هللا8151111922072071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء سالم رشك بوهان8152141922088003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيامير عبد علي عداي جعاتي8153141921009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر كريم أرزيج سالم8154151921018037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه رحيم جلوب ثاني8155151922058063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرقية موسى محمد سلمان8156111922089052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيلقاء شاكر محمود حسن8157111922150031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيحوراء لفتة جياد حسين8158131922111029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبييقين عدنان يوسف جاسم8159101922133079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا حمود جبار محسن8160151921006064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبة فارس حميد صالح8161111922063026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيخالد رحيم ثجيل مشيفي8162141921029030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيمؤمن مثنى خالد مجيد8163101921021040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد حسن عباس حسن8164121921009103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيوسام حميد ورور عيسى8165131921004093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد خضير عباس علي8166151921003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيمثنى عبد هللا نجم حمادي8167121921174020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر فالح عابر بيده8168151921013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيايه كاظم عبد حسين8169111922069007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه سالم عبد الزهره جبر8170141922127053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه صالح حميد ديوان8171131922132039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس علوان عبد كاظم8172141921028107
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيغفران احمد مهدي شكر8173131922119026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبينور الزهراء علي جبار مشكور8174141922149023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرحمن محمد مهدي صالح8175131921006043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيعلي ماهر عبد مظلوم8176261921151014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد عماد خنجر عبد8177151921010036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيبنين سعدي مطر ديوان8178131922118027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى صالح عباس حسن8179151921003123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار سلمان خلف حسن8180151921020109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىادبيزينب حازم جودي عبد الحسين8181131922115005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد جبار الزم زغير8182151921007092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيآيه حسام كاظم لفته8183221922194006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبيايات عبد الرزاق زاجي لصولص8184141922146008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عبد هللا ناصر ثامر8185141921012056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد لطيف جاسم محمد8186121921035004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبياسامة عبد الكريم مجيد علي8187121921048004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب بالل فايق شحاذه8188121922106018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيافنان حميد عبد المجيد عبد الحميد8189111922074002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيطارق أحمد عدنان جميل8190111921011031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد حسين عبد عواد8191141921026002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيبنين حسين علوان ابراهيم8192131922116007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبييوسف ثامر عبد الرسول فواز8193131921009134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء سالم ابراهيم عبيد8194111922086009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينورس اسماعيل خليل بلهان8195141922079125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيفاضل ضياء حسين محمد8196131921023060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين فراس عبد الرحيم محمد8197121922096019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى وسام اياد كاظم8198141921013145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيرحيق عزيز عبد الكريم احمد8199101922095025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيحرير منذر محمد حسن8200101922116003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيحوراء هربود حسين محميد8201261922072010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل حسين علي ناصر8202111922060015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىادبيرانيا طه حسين علي8203101922104003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىادبينبأ حسن كاظم اسماعيل8204131922081009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد رعد حسين عبد االمير8205141921018004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيحيدر مهند جابر اسماعيل8206131921025016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار فالح عبيس سلمان8207141922104035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيمريم رعد اكرم رعيد8208131922099055
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيوسام جبار كامل شرهان8209141921029104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عماش رجب خضير8210121921034135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيجنه احمد عبد حيدر8211121922099017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم حسن علي حسين8212141922074127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيمحمد يوسف صادق كاظم8213131921019049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم زياد صبحي صبار8214111922078031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيحسين حسون كريم حسن8215101921008041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعثمان احمد جالل عبد هللا محمد8216131921034072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى عطشان عبود شمخي8217141921030075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء توفيق فاضل ربيع8218121922091001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه سعيد ابراهيم اخصيب8219141922072076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك سليم ياسين حردان8220141922065010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيجمانه عبد جواد داود8221101922120023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيامير حيدر مهدي حسن8222101921008015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه الزهراء قاسم داود جاسم8223111922076106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسن باقر حسن8224131922132020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي محمد عبد هللا دبخ8225151921074119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبياحمد جاسم عبود طالع8226101921005002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيزينب دريد كاظم علي نقي8227131922073052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبياسيا عدنان كاظم محمد8228141922193001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عماد عدنان سلمان8229121921005047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه مهدي كريم حسين8230121922125108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد الرحمن عواد يحيى8231141921018009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسام عارف محمد عبد هللا8232111921053032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيسهيلة عماد سعيد احمد8233111922136063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيامنه حسن اشميل علكة8234131922111007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه محمد سكر لفته8235101922096059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبينزار رياض عبد الخالق جسام8236141921031087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه الزهراء خالد وهيب رشيد8237141922111048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حسين حاتم ميران8238121921048102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيزيد منصور كريم شهاب8239131921015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيحنين ارشد نبيل صادق8240101922118016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيانمار مهند جالوي عبد الرضا8241101921015008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي خالد خزعل عبد الكريم8242151921009124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعباس نجم ناجي فجر8243261921026032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي هادي مهدي8244141921038057
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى موسى محبس عوده8245121921009276

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عقيل محمد حسين8246111921015075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر علي كنيهر كعيد8247141922136068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيشمس جمال نجم عبود8248131922073065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس مالك داود عبود8249141921030045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيعليه زياد ابراهيم محمد8250141922111047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزينب جمعه عبد هللا عباس8251131922103045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيزهراء احمد عواد حسين8252271922095014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيامل يوسف عبد الرحمن سعيد8253131922086009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسنين ماجد كاظم علوي8254141921026028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن طالب كاظم عبد8255151921001029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيرغد كمال ابراهيم ياسين8256131922123011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة تركي حرج راشد8257111922085040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0ثانوية التضامن للبنينديالىادبيمصطفى خالد احمد حسين8258211921019025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيرقيه حميد كريم حمادي8259131922112017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيعال اياد عبد الرحمن سبتي8260131922072030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبينبعه عمار وناس جعاطة8261141922092052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيريم طلب محمد علوان8262111922118015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيبدور مهند محمد شريف8263131922073016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيشهد علي بحر عباس8264131922071054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينالرصافة الثانيةادبيميثم سعد مزهر محسن8265141921059014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك صالح كريم سلمان8266141922134013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار عالء عبدالجبار عباس8267121921047131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد عزيز كعود8268141922065022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيايات والء خلف جاسم8269101922084003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيحسين عبد االمير علي حسين8270131921031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد مثنى صالح مهدي8271121921047011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبياحمد قاسم عباس زبون8272131921014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيقيصر احمد نايف جاسم8273121921023032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى صالح عبد النبي فليح8274111921024048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر محمد كامل حسوني8275111921024056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيرفل جمال طاهر علي8276131922073044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيسما جبار خليل ياسر8277101922096048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبينور الحسين علي حسين مالخ8278141922066040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره حسين عباس عبد الحسين8279111922060013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيوهاد عماد خلف حميد8280141922133103
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيهاجر عبد القادر خليل اسماعيل8281131922101092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل فليح حسن عبد8282111922138008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبياالمين محمد جواد كاظم8283101921042003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيالرسا عوده عكله طعيمة8284151922056076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيفريال فؤاد داود هندي8285111922105061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيلقاء دريد محمد شاكر8286111922060034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيحال علي جياد حسين8287111922133007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيمريم عيسى علوان سنيد8288131922130040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه عمار فيصل حسين8289151922040097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيعلي صبحي عيدان حرامي8290261921151012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيساره رحيم خزعل هامل8291261922110022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف صبيح جليل ابراهيم8292111921002076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبياية حيدر عبد الصاحب محمد حسين8293181922205002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيأحمد هادي منعم خماس8294141921031005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سمير فوزي حسن8295141922134048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب نجم عبد مثنى8296141922110089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي صاحب سلمان معارك8297141921008076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيرفل ياسين علي فرحان8298111922165004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيغدير حيدر جواد كاظم8299211922129021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد هادي راضي منفي8300151921005048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيبتول حيدر عبد النبي علي8301151922052005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيحنان حسام جاسم عبد الزهرة8302111922087009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار علي كاظم داود8303121922123026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيغصون عبد الكريم حسن عبد االمير8304141922071036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء سادة عباس ازبيني8305141922115021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيآمنه عقيل جواد حسن8306141922107001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي طه سند راشد8307141921015062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيصالح حميد محسن علي8308121921005036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعلي محمد ياسين مشكور8309111921180129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيشهد عماش جوده جاسم8310141922401072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيساجد حميد احمد هزاع8311211921351007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيعمر جمال حسين علي8312191921078035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيطه محمد علي مؤيد عبد هللا8313131921031018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد هيثم غازي محمد8314141921037136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيصالح علي فاضل محمود8315141921025023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر ماجد حميد روكان8316141922074089
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيخديجه منذر ابراهيم مسلم8317111922064016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم علي سلطان مزعل8318141922072102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبينور علي حسن رشيد8319141922095085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمود حيتور سلطان8320141922069043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عباس فرج نور8321121921034100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبينبأ احمد سعد اسماعيل8322101922110107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبيحيدر هادي فياض حسين8323191921034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيعال علي زهير مهدي8324131922070054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيمنار رياض حاتم عباس8325131922118147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عدنان ساري محمد8326151921005113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد جودة سلطان علوان8327121921170001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيجنان زمان جليل هادي8328111922112032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى جاسب جلوب معرب8329151921003118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب محمد عراك كاظم8330111922111055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيصبا عامر زاير جامل8331131922093079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء علي جواد كاظم8332141922074042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبينور عبد سليم جبر8333121922126018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ابو الحسن ثامر عيدان عباس8334141921026071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد شطب مرضوخ8335141921024177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبيحمزه قادر فاضل خليل8336211921250006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حسين عبود شبل8337121921044071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيياسمين محمد سرحان ذعار8338101922095067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىادبيحسين حسن رضا حسون8339211921015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حميد جعفر علي8340141921013138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس احمد محمد سلمان8341141921024126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيآيات عصام شكر محمود8342211922155007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى حسن برهان محسر8343131922076032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد جاسم عبد الكاظم شمخي8344151922054075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم زكي عبد عطيه8345151922056079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيميار عقيل عبد الحسن كلكه8346151922056082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيسجاد بشير كريم حمد8347131921002039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف محمد حميد شاكر8348111921027137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيايات علي كاظم اعبيد8349151922050009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيصفا عباس ابراهيم عباس8350131922101059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كامل حسن محمد8351141921031069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيندى فراس حسين فوزي8352101922095061
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبييوسف نوري خزعل شبيب8353211921039036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى مظهر حبيب ابراهيم8354131922075038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيهادي معن هادي حسون8355131921012121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيذوالفقار علي خضير مهدي8356111921003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيابو الحسن علي خضير عون8357131921023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيمريم باسم محمد عيدان8358131922099052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين حسن طالب محمد8359151922055011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيتغريد فاضل كاظم جابر8360131922129010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سمير وحيد حسن8361111922099016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبياحسان محمد حمزه حمد8362231921178002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنبارادبيزيد جمعه يوسف ابراهيم8363191921362031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد علي لعيبي رحيمه8364141922065029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيمصطفى عدنان محمد حمد8365121921018064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيتبارك عالء كامل مكطوف8366131922070018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن اثير فاضل عبد الرضا8367141921038035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عامر عباس عبود8368151922056073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيحسين سعد مالك محمد سبتي8369131921030014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبياحمد علي محسن عبيس8370261921025004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىادبياسماء احمد حسين محمد8371131922229001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيشفق زكي عبد عطيه8372151922056066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيوديان كريم حسن سلمان8373141922073122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى سالم كريم محمد8374141922127077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيتماره صباح غني جواد8375121922091007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيقاسم ابراهيم حسب هللا علوان8376121921011043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيهند سلمان عالوي محمد8377111922070102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيبثينه شهاب احمد فتاح8378151922054010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيدعاء عدي عبد الرزاق زيدان8379131922110039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم محمد جابر جعفر8380111922072096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيعقيل مهدي احمد عبود8381101921005035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد القادر عبد الرحمن محمد محمود8382121921023017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيرقيه جمال اديب عبد الواحد8383131922078014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عالء جاسم محمد8384111921021067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيرسول ابراهيم داود سلمان8385141921048042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية النور للبناتاالنبارادبيهدير داود سلمان حمد8386191922237013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيريهام فاضل علي خضير8387111922070047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قارادبيعلي خالد دعداع فرحان8388221921225015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيسجاد عباس جبار حسين8389131921024056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبييوسف ابراهيم رؤوف رشيد8390131921002091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعلي حارث يوسف حميد8391101921027067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبينوره احمد جابر ناصر8392111922094078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك فهد شحاذة عبيد8393111922112028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيرحمه يوسف خليل كاظم8394111922111035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبينضال عبد هللا سامي حمادي8395111922157037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى هاني حسين مغامس8396151921001156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد عبد عباس درب8397121921176004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبييامن صادق عجب عيسى8398141921049095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم مؤيد حسن عباس8399121921044002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا نبيل علي هادي8400141922097014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك مهند ستار فنر8401121922102025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جبار اميد علي حيدر علي8402131922116027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر جميل كامل فعيل8403141921026042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمر سعد حماد حمادي8404121921177016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب جعفر هاشم عبد هللا8405151922049044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار جليب عباس حمادي8406141921174072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى سعد محمد حسن8407111922106042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب ضرغام محمد شفيق8408121922090031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيزين العابدين لطيف عبد الحسين الزم8409141921045016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيعزام حيدر نعيم ياس8410231921160011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيعائشه عمار رحومي حميد8411131922091077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيحميد حسين حميد حسين8412131921006022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيمصطفى صباح جابر مهيهي8413141921210108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيرسل عمار علي محسن8414131922118049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيعالء الدين عبيس كاظم صكبان8415141921177108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبينرجس عادل حسن نفاوه8416111922089121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيامير عالء قاسم حسن8417111921057009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى محمد عبد الحسين  منشد8418151921009199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عدنان عبد الحسين عليوي8419141922133035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عالء عبد العزيز حسين8420121922134039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سمير رشاد احمد8421111922070050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيسجاد علي ياسين ناصر8422261921156016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر الصادق جليل جاسم جلد8423141921201039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمحمد عبد العزيز ابراهيم حماده8424261921025072
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيسجاد خالد عبود مطر8425261921044025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه صباح عبد الواحد جعفر8426111922117039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل خضير عبد العباس عبد الحسن8427111922095034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس عادل درجال جبر8428141921024133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيسلبي جارلس لورنس بطرس8429141922098020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء نبيل علي عبود8430121922095015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيرائد صدام محمود جياد8431101921027030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عباس حمد يونس8432151921006115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيرغد حمزه محمد غضب8433131922073042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد ثامر سعيد خلف8434111921156005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيهاله سعد ياسين خليل8435131922073112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعلي محمد جاسم محمد8436131921042072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيخطاب احمد كاظم عباس8437101921016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزينه سمير عبد االمير موسى8438121922090035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فالح دالم كاطع8439141921050028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيبسمة قاسم جاهل عبيد8440121922127012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيحسن هاشم كاظم حسن8441131921003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيأيهم نصير حسين عطيه8442111921053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0الخارجياتالرصافة االولىادبيتماره عادل خليل ابراهيم8443131922401017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء ناظم مراح عكله8444151922056053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عمار طالب سهيل8445151922050045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيكرار راضي خضير محيسن8446261921156033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد باقر عباس باقر فالح8447141921026105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيساره احمد رشيد حميد8448131922070040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيالرا احمد راسم رستم8449111922220067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حيدر حسن علي8450121921009227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار ثامر سلمان حبيب8451141922111066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيخالد وليد محمد ابراهيم8452121921027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيهبه ماجد سامي حسن8453121922089064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا محمد فاضل محمد8454141922079079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيمحمد مبدر عبد محمود8455101921014065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيحسين فرج علي غليم8456131921026029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عبد الحسن حسين شليبه8457151921020034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب جمعه مناتي شاني8458151922041033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيسارة فوزي رمزي رفيق8459131922110018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيسندس فالح محمد سعود8460111922077029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيسكينه طالب سلمان محمد8461111922070060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيفرح عامر حسن ضاحي8462121922102092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حسين كطيف سعيد8463141922134009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى هاشم عبد الحسين مطلك8464141922072130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيهاجر ليث غازي عبود8465101922110123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيدينا سعد خلف سايب8466151922056037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا موفق جدوع سلمان8467111921017038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمود شاكر محمود8468131922106080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك حسن شاكر مجدي8469111922101010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزينه علي حسين علوان8470131922106050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيموسى محمود غني علي8471111921009122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن علي حلبوت حمود8472111921017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيايات اسعد مهدي جلوب8473141922120004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبييوسف حازم محمد حسين8474101921016074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيوفاء علي عبد الكريم كيطان8475141922072132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن شاكر ثامر علي8476141921048024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى سعد عبد االمير موسى8477121922089038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاالنبارادبيمحمد عبد الرحمن عبيد مصلح8478191921283010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعالء طه سلمان محمد8479111921053053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياروى ليث محمود رؤوف8480141922077001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبينور محمد حسين فياض8481111922068076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف عدنان عبد هللا طعان8482111921053104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم نمر محمد برهان8483131921011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن عبد الرزاق خضير عاصي8484151921018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر عقيل جليل عريبي8485131921030067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيرسل ثامر عبد هللا احمد8486131922078011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد667.5ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيادهم عبد الرسول عمران عبد8487231941047006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد640.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيبكر قيس مؤيد احمد8488101941048009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد618.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدير كريم لفته ابو الهور8489151942056088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد609.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى انمار عادل اسماعيل8490131942117156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد608.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى اسعد علي حسين8491151941006109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمصطفى سعد حميد بريسم8492211941002137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيُعال محي مجيد علي8493101942115159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد رياض حمودي حسين8494101941026021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبان جعفر علي حسين8495141942080009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عبد الرسول عبود شنون8496141941016115
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا كريم وناس علي8497111941049079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين حازم لطيف عبد8498111942105022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد569.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عدنان مجيد حميد8499111941003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد569.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا رياض سالم عيدان8500111941005057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد568.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد سالم سعود سالم8501111941020045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيغيث عيسى حماد عبد هللا8502101941055048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيا وميض جواد جاسم8503111942073028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار حسين فاضل عباس8504141941047115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد563.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسما نعمه حسن جاسم8505141942112044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف انمار ابراهيم محمد8506131941257060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء جليل عبد هللا رديني8507111942106045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن سعد خيون لفته8508121941026087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب جعفر محمد شكاكي8509101942114028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ حمزه سلمان راضي8510141942102069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس محمد مهاوش غانم8511151942054280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمياده خالد محمد ناصر8512111942106068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى محمد ابراهيم حسين8513131942119032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى رعد طارش فهد8514151941013079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره عقبه حميدان فليح8515101942107029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي احمد مسلم عباس8516111941018095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيعال جاسم داود سلمان8517131942117186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن علي هاون جدوع8518141941048016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس مطلك حميد علوان8519111941058076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيسماء زياد عبد حمادي8520131942106041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم حسين علي خضير8521131942121131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينوره عمار محمد عبد المجيد8522141942117060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه ابراهيم علي محمد8523111942075020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياطياف كاظم خليفة عواد8524141942074008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيفيض الرحمن عبد االمير كريم موزان8525141941010057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس صالح ريسان محمد8526141942080083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيُرلى فراس مهدي عبود8527141942112015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا مازن اسماعيل احمد8528141942097056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا ثائر محسن صالح8529111941020057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب كاظم عباس موزان8530111942065101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء كرومي علي مصلح8531101942137012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد ضياء قاسم ياسر8532221941002237
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى عباس كدر حسن8533111942070092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي حسين عبود8534141941056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عبد الجبار نجم الدين صادق8535121942102034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيأكليل عمار عالء الدين محمد رشاد8536131942131002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عباس محمد مهدي8537101941032002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار اياد سعيد عزيز8538111942065164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد صادق خورشيد محمد8539101941014059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينه ثامر نعثل حنين8540131942093067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيقحطان عثمان محمد خلف8541101941029029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد جمال الدين اكرم بكر8542111941017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حميد عبد الكاظم عبد السادة8543121941030169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى عباس عبد  عبد هللا8544121941005034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائييقين ياسين محمد خضر8545131942131130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائياسماء موفق مجيد علي8546101942101010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائياثير ذياب فياض سالم8547191941019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز عبد األمير سيد محمد8548101941023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه اسعد عبد العال رحم8549101942077072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيمحمد حمزة محسن هاشم8550231941022046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيحسن حمدان خلف عباس8551141941203036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه صالح عبد الزهره الزم8552141942110134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصادق محسن علي خلف8553111941049062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.8ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعايد عامر عايد كصب8554111941050006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر اسماعيل ابراهيم جاسم8555121941022102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى فيصل غازي جاسم8556151941006113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار رعد بوالد ملك8557141942074137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيظي عبد الرحمن سعودي محمد8558131942117182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىاحيائيمحمد شريف زينل داود8559171941094014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي عبد الرزاق حسن هاشم8560151941006071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيريحان شامل حميد نايف8561101942102037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر حسين غافل رسن8562141941013079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد رياض حنش سلمان8563141941171015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عبد الرزاق محمد كشاش8564141941026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيخديجه صباح مهدي اكرم8565101942220009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيساره باسم كريم ابراهيم8566101942119048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيمجتبى عباس مالك مطيلب8567271941027067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحمزه عمار ياسر  نعمه8568111941020037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعال عامر شفيق علي8569111942075048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور ثامر ثلج حسين8570111942067146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حسين مهدي حمادي8571121942105153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقية وسام عبد االمير عبد الهادي8572111942112029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيداليا خضر جاسم محمد8573121942087018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عبد الرزاق داود اسماعيل8574121942106096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.2ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيعلي ابراهيم حنون علوان8575151941012038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد فاضل ثامر صالح8576251941012066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيوارث هيثم جالب محمد8577151941020058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك علي حسوني عبد هللا8578121942105040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك صبيح محسن عطيه8579151942051020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائينور الهدى علي خضير سلمان8580231942093136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ غانم مراد جميل8581141942079109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيزيد عماد شكر محمد8582211941004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسيف سعد امطير لفته8583121941026078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد رؤوف حمودي محمد رؤوف8584121942110055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيياسمين صالح اكريم جاسب8585151942054315

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطاحيائيسوسن حسن سالم قاسم8586261942137009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد سعد اهليل كاظم8587141941174031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعذراء عبد الكريم لعيبي حسين8588121942098075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ابراهيم شاه حسين8589141942095032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى احمد كريم زامل8590101941034022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي غانم ابراهيم زيدان8591131941005072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمد فاضل جبير8592111942138015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبدالرحمن سعدي جاسم حسين8593121941205015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعثمان جميل نصيف جاسم8594211941003104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى رباح صباح عبد الغني8595111941040029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية محمد جابر كاظم8596141942089011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيسيف حسين صادق محمد8597211941020031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيليث احمد محي محمد8598111941005090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عدنان كسوب حسن8599101941026171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيمعاذ محمود غفوري احمد8600101941016080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعال عبد هللا محمد رضا مهدي8601121942107180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيلينه عقيل عبدهللا حسين8602131942087045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مثنى غضبان ياس8603141942067045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشروق عباس عبد سالم8604141942070074
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن عماد ناجي حسن8605121941025025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيبنت الهدى محروس جليل حميد8606271942064022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيامال عادل جبر جازع8607151942042007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايالف كاظم جواد رضا8608121942093004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0الخارجياتالكرخ الثانيةاحيائيمروه عبد الرزاق ابراهيم عبدهللا8609111942401044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء طه نعمه عبد8610111942149027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد مؤمن محمد بهي الدين8611231941017151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسين طه خلف شهاب8612111941018152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات محمود علي محمود8613121942105019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمن عماد غيدان جاسم8614141941042053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه فاضل محمد علي8615141942070014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعمر عالء حسين علي8616101941028060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم حسين عزيز فليفل8617121942107220

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل بالل حسين إبراهيم8618141942102024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء احمد محسن ضمد8619111942105057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفيه زهير مهدي جاسم8620141942097032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمريم تحسين فالح حسن8621191942246083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصدق ماجد منور بدن8622151941008044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيهشام محمد عبد مطارد8623191941010068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور مهدي ادريول بداي8624151942040118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم سعد قاسم عبدالحسين8625131942098140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيكرار عالء حسون جعفر8626211941026036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك فؤاد فاضل محمد8627141942194032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء عبد الكريم امين جبار8628141942134011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف اسماعيل علي عبد8629111942149007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرحاب عليوي منزل عبطان8630121942104011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغسق سهيل عبد هللا علي8631141942117044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم علي حسين شنيور8632141941009002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد المهدي مازن حسن عباس8633131941256035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيايالف حسين علي دايح8634191942229012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيعبد الرحمن سعد خلف صالح8635191941282008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول سعد سلمان جسام8636141942099012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيطالل عبد الرحمن صالح محمد8637131941029027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه رعد احمد حديد8638111942068087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائياخالص محمد جليل هادي8639131942079001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيكرار ستار عبود زبار8640211941274041
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد كاظم جواد وهاب8641121941030194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى كاظم حليل جعفر8642151942046187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيثريا جبار محسن عبد النبي8643121942105045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد علي عبد الحسين نمر8644151941007146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره سعد جاسم محمد8645141942220043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين سعدي عبد يعقوب8646111942071017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدير مصعب ابراهيم سعيد8647141942076121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار سعد عزيز درب8648111942103080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيايمان قاسم عبود سبع8649211942156007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمريم عمر عبد هللا محيميد8650191942246085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك معمر خميس مجول8651111942086050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيباقر حامد حاتم ضيدان8652131941018029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهاجر وليد كريم خليفه8653131942100130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم اياد عبد محمد8654141942112064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين محمد جواد كاظم8655111942065042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمشتبى حازم حسين حرز8656141941018164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن شفيق حسن اسكندر8657101941043025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين فالح حسن حسون8658131941003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم رشيد محمد احمد8659131942120019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمود سبع هاتف8660111942060014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيعبيده شهاب احمد كاظم8661211941023031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء عدي عبد الرزاق غازي8662141942068004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة احمد محسن حسين8663141942107059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي ثائر اسماعيل جاسم8664111941004061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد صادق رعد صدام8665131941045040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيطه ياس جاسم محمد8666121941030102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا حسن عكلة جابر8667151941010062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصبا عبد الهادي جاسم عكله8668111942086035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عبد الزهره صبر شويخ8669131942098131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيندى محمد حميد وادي8670131942070230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائينزار نجم عبود ثاني8671141941017121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيمينا خضر احمد سلمان8672131942104051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينورة ستار جبار عبيد8673151942045089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد يونس حسان حسين8674141941036015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطارق خالد مصطفى محمد8675111941033014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ سعيد عبد الجبار عباس8676131942110020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين محمد جبار جواد8677131942086015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ثانوية مالك بن انس للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامجد كريم جاسم حمزة8678121941045004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور علي احمد عزيز8679131942118281

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ثانوية الحريري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك مؤيد عيه جبار8680141942137009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى حسن عالوي فهد8681141941017098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء عالء مولى فزع8682111942113014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر ناصر محسن محمد8683141941048032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عباس محمد حسين8684141941005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيابتغاء صفاء عمران حسن8685111942114001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدموع زينب صدام ارحيم جاسم8686141942125015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائياحمد سالم دنيف شريف8687221941029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائيمحمد صادق راضي فياض8688151941014015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد طارق محسن محمد8689121941026069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيموج فوزي عبداللطيف علي8690131942073080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسنين طه علي صغير8691141941022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانس رياض حديد حمزه8692111942065025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى سلمان هادي خلف8693141942147021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء رحيم حسين حمزه8694111942080062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس عادل دعير زبون8695141942099076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله احمد عواد محمد8696111942073113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائييسر عبد الرزاق خضير مجيد8697111942080162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمدعلي ليث عبد العباس عبد هللا8698261941009139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيليث محمد فياض عبيد8699141941008096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف حسام ناصر عزيز8700131941005031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائينور الهدى فالح حسن كاظم8701231942083057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم حيدر محمد ابراهيم شاكر8702101942115187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ناطق حميد عويد8703111942074056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى محمد قاسم بريدي8704141942124035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيهادي عدنان مشرف كاظم8705151941007185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سيد عيسى علي8706151942080063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى اسعد عبد هللا سهيل8707111942080106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى مازن حسن حسين8708251942101185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائياحمد موسى حمدان غثوان8709111941167001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد كيالن عبد القادر احمد8710141941052002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحمزه وصفي سعود عبد الرضا8711131941016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفاضل شوكت فاضل شوكه8712141941200048
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعقيل عدنان حبيب ظاهر8713121941026089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عبد الكريم عبد الستار رزوقي8714111941017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيأمنه فوزي محمد سهيل8715101942077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي شاكر محمود خان8716131941012101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائينور احمد علي نصر هللا8717191942246100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر يوسف اسماعيل حمد8718121941022108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيريم جالل حمود ثامر8719101942114022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه لطيف جاسم سلوم8720141942099057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى جواد كاظم محمد8721131942078051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه احمد راضي علي8722131942108047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد ضياء عبد الحسن كاظم8723101942086052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد الباقر ماجد اسماعيل جاسم8724131941012129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد اوس محمد جعفر حمودي8725111941048017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيشمس عبدالمطلب محمد جاسم8726131942100076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن خليل حسن عبد هللا8727101941016022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز ربيع مراد حميد8728101941020096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مهدي صالح عبود8729131941008086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب كاظم عوده كريم8730101942096043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة فالح منصور حسين8731141942152018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمود تركي محمد عبد8732191941041045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرور عباس حسين سكر8733141942070071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا عالء نوري محمد صالح8734111941024024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف جليل ثويني خماس8735111941016137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد عباس رحيمه عليوي8736151941002001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيصبا عالء نواف رحيم8737131942091097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد سالم فاضل مرهون8738121941030178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا فائز عبد هللا حسن8739101941026174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف صالح عبد الرضا علي8740101941020207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن مجيد كركز شويش8741191941011083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه رعد راضي محسن8742121942093038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عبد الرزاق جوي منعم8743131941012140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد احمد محمد منديل8744111941013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعمر ضياء هاشم مجيد8745211941004105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي سلمان عبد 8746151942044047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك قاطع عبد هللا حمد8747141942086055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الشمس فاضل عبد النبي صبر8748141942080085
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل باقر محمد جياد8749121942112076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك حازم سرحان مطلك8750101942101026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ محمد خميس حرز8751121942094261

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا نبيل محمد صالح سلمان8752101942120087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء محمد محمود نصيف8753131942118017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد قصي شرقي عبد العزيز8754111941048005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مصطفى نزار صادق8755111942101053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيرها باسم محسن كردي8756191942137030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيميا عبد السالم هادي حمد8757101942120126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي جعفر حسين حمد8758131941010092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عقيل عليوي ناصر8759121941007178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه احمد علي حمد8760111942078024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسلوى محمد صالح فرحان8761111942084101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه جبار طارش داود8762131942130030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينرجس انمار اياد محمد صادق8763111942109139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد وليد خالد هاشم8764151941007157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سعد هاشم خماس8765151942054092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم فواد عباس جواد8766111942116031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي صادق هادي عناد8767271941153073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عالء عبد الرزاق محمد8768101942097051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمالك سامر عبد الهادي قاسم8769121942105186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمينا ليث محمد قاسم8770131942117251

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى بسام رحيم كاظم8771151942045085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صالح حسن جبار8772151942055049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي احمد عويد8773111942067120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيامير اسعد علي اكبر علي8774131941012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيأسيد عبد هللا احمد محسن8775191941067002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه زغير محسن نصير8776101942221059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد عبد االمير سلمان8777141942220031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيعيسى حيدر جبار حسن8778211941026030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0ثانوية القمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء علي عبد الزهره حسن8779141942148001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عباس جاسم عناد8780111942135019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر محمد مهدي صالح8781141941008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك نجم عبد االله خضر8782111942079020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيرنا محمد طالب صبري8783101942120054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي محسن حسن هاشم8784121941007142
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين عادل هاشم جاسم8785121942094049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب كريم قاسم خلف8786151942044105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيصفا مؤيد محمود عبد الرضا8787151942054168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيصائب كريم نعمه عبد الرضا8788141941152006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.5ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيانفال لطيف سلمان داود8789111942113006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينادين خالد الزم دواس8790111942065171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهادي صالح مهدي مطر8791111941023059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0ثانوية الرحمن األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائينور حسين علي صالح8792111941035010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي عبد هللا خليل8793111942076076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد عباس منهل8794141942111206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائينورس رحيم جبار راضي8795151942049079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيامين حشمت علي اكبر8796131941016018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عباس فاضل عاتي8797121941032080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين باقر محمد سالم8798121941030054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء سلمان عبد سعدون8799131942107026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنان جبار علي عبد الساده8800121942112053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.2ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائينبأ فيصل عطيه سرسوح8801151942057044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيزين العابدين علي عبيد ترف8802131941020053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيبراء عادل رحمن مزعل8803111942158003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيايمان محمد كريم عمير8804141942401012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى علي طالب كاظم8805111942065129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياقبال عبد الجليل خليفة فياض8806111942110002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم علي عبد الحسين منصور8807131942071097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير علي عطيه شاهر8808111941200006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيليث فالح عبد الحسين سلمان8809141941021132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى نبيل كمال حسن8810231941260012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيخديجه كريم مشجل ناصر8811121942098025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىاحيائيغسان فراس عدنان حسين8812101941012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه مروان داود يوسف8813131942117076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء يحيى فيصل جاسم8814101942091030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عالء حسون حميد8815141942079052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهديار محمد هادي خميس8816141942093091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل داود صباح محسن8817111942076193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل صالح حسن راهي8818141942102026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي محمد زغير كاطع8819111941009021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيليث عدنان حسين عطيه8820141941151003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حسين علوان حمود8821131942104025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمحمد قاسم محسن جايد8822121941170029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيخطاب عمر ابراهيم حسن8823131941051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه علي حسون سعيد8824121942089079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر عالء حميد ياسين8825141942070131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيتقى حازم احمد علو8826211942143024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ عادل شنان سعد8827151942046180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروج محمد خضير خلف8828141942067090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآالء وديع ابراهيم غانم8829141942225003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عدنان قاسم مسلم8830141942111187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن ظاهر عبد الحسن عطيه8831111941016064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيلينا محمد حاتم عيسى8832101942102065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسراج قاسم مجيد حسين8833121941002019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد حامد ساير مضعن8834101942120082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه عمر صبحي رشيد8835101942117032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيسعد الدين عبد اللطيف موسى عبد8836101941019063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا مؤيد ذياب عبيد8837101942112007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه صادق توفيق جاسم8838121942107197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء فالح ابراهيم كريم8839151942047074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيدنيا فوزي بدر مصيخ8840101942120045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه عقيل محسن صالح8841101942084003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى داود ابو راشد عبد الرضا8842121941005033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه خالد اسماعيل فؤاد8843131942101051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيارام احمد شمشير طهماز8844141941020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد حبيب نزار حسن علي علي8845271941001264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك طالب قاسم عليوي8846151942040029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالزهراء امجد سليم حبيب8847141942103005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر صاحب رحيم احمد8848141941020012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء قاسم احمد عبد الرضا8849141942079054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب علي ابراهيم علي8850111942215081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيايوب عباس موسى خلف8851141941026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسيل محمد خلف حريجه8852141942079012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريان عبد الرحمن عباس محمد8853141942097024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه صفاء فوزي جميل8854111942068065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين حميد شمال ثكب8855131942281020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر حسن علي صالح8856111941016087

3590 من 246صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييحيى احمد عبد اللطيف عبد هللا8857111941203281

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيورود عبد الساده مجهول عبد الساده8858101942107058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشيماء سالم محمود فليح8859121942115009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي حسون ياسين8860131942118148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد اسامة راضي فرج8861141941179022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى عيسى داخل هاشم8862141942140029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ عبد الحميد عبد الرزاق علي8863111942109138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي رعد جعفر صادق8864141941021104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر علي محمد عبد السادة8865141941208072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحسن علي ابراهيم عليوي8866211941005042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيزيد عبد الناصر عبد المنعم عباس8867101941020062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهره سعد طه ابراهيم8868101942137028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيموسى عالوي جبار حسن8869211941026049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين غانم فرحان عباس8870151942054035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيخيري بسام جواد رضا8871141941042020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميس مظهر حريز محمود8872111942068097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين محمود هادي محمود8873141941008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي ماجد صالح مهدي8874121941201046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى عباس خليل عباس8875121942089062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل وليد غازي داود8876121942106035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر راضي مهوس تعيب8877151941071316

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء خضير عباس سلطان8878121942122010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيمسرة محمد نعمة ناصر8879111942152012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيشاهيناز علي جبر حمود8880151942401026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيدينا عالء فاروق احمد حامد8881101942123026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة سعد كربول شمران8882111942146026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل كريم حسن فرهود8883141942134058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيابتسام كاظم نعمه رحمه8884151942045001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير رعد داود بختيار8885111941049017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرامي صباح رخيص عذاب8886111941012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0الخارجيونالرصافة االولىاحيائيضياء طالل جالل مرهون8887131941400016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغسق عالء حسين علي8888141942072121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي كوتي زغير ضهاب8889121941007139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائينور الزهراء فائز عبد الرزاق عبد المجيد8890131942074031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفراق ليث جمعه فاخر8891151942055099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيطه سامي جابر ياسين8892101941013067
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمه مقداد عزت هاشم8893191942139042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن علي حسن محمود8894121941002010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم رغيد حسن معيطي8895121942110091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائينبأ جعفر موسى عباس8896211942139166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينسرين برهان ابو بكر محمد8897141942097059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء حسين جاسم عناد8898111942135011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم عبد محمد ناصر8899111941160001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عدنان هاشم منشد8900111942072024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك الرحمن عبد الستار جبار عوده8901141942111045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر محمد حسن جبر8902121941007070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي طالل ادريس علي8903151941071197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حيدر لعيبي مناتي8904131942118212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد الباقر محمود عبد الرضا شياع8905141941018132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي جواد عبد الكاظم كريم8906141941170042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حميد اسماعيل محمد8907101941022090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي وسام حكمت علي8908101941043068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائينورا نزار محمد مردان8909131942284036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيعباس احمد راضي عبد الحسن8910131941223002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشيرين فالح عليوي ناصر8911141942100079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين زهير ياسر كاظم8912111941024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدنيا ضياء عزيز مهدي8913141942224024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول جميل جويد غضيب8914141942099011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن هشام محمد قدوري8915111941058078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره احمد وفيق غياض8916111942071059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران علي بشير عبد8917131942072036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عبد هللا دعير حسن8918131942126016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي االكبر عبد الحسين حيال زعال8919151941020032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسحر قصي سالم رديف8920131942070125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم علي خريبط مطشر8921131942092042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية حمزة حسين سالمه8922111942068012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة الزهراء حيدر مؤمن ليلو8923111942065141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد سلمان جوده مناع8924141941030017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد جليل عبد الرضا محمد8925131941031003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهاله صادق جبار ياسر8926151942050116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدانية ماجد علي عمران8927111942126021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائياشجان اياد جبير ابراهيم8928111942072012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا سمير هادي صالح8929111942070143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءاحيائياحمد محسن محمد موسى8930271941025002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمنتظر غازي كاظم شعالن8931251941012167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا حميد نوار ربيع8932101941022063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عمر مهدي عبد االله8933191941114055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى علي شناوه حاجم8934151942056060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل خضير حامد يونس8935101942077097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر عبد الرزاق عزيز عبد8936131942091149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد فالح عبيد سلوم8937131942101046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن طاهر جميل صياد8938151941006022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيجوان كريم جبر طالب8939101942086024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير اسعد مانع علي8940121942107184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محسن عبد الكاظم محسن8941141941019135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا رضا قاسم حمودي8942131941016057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب سليم طاهر حمد8943131942071053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشة محمد اسكندر رزا8944111942149038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياشرف عالء جاسم محمد8945141941021021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه كاظم جواد خضير8946111942081027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء سالم يعقوب ميرولي8947141942089007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح حازم فاضل مجيد8948141942127033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائياماني عادل كاظم عيدان8949111942073007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور اكرم حسين علوان8950111942086059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيايات ياسين ناصر حسين8951221942175023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيرقيه محمد أحمد سعد8952191942226041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائياسراء بدر محمد حميد8953181942352003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عماد عبد المحسن عباس8954131941009063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن عباس فاضل بدري8955101941033010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبدور عزت كريم علي8956121942105029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزمن مهند عبد المجيد علي8957111942076062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء علي شنين زبين8958131942093059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حمزه حسن وهيب8959141941019112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانيه داود سعيد علي8960141942111081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حيدر عجمي محمد8961131942093031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى سهيل كليب مشعان8962111942062059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسما سامح محسن موسى8963111942104037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان حميد علي مطر8964101942086013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيمؤمن فراس فائق عبد الشافي8965191941067052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة ابراهيم محمد خلف8966101942099019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرزان مؤيد باقر عبد العزيز8967101942102026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين كريم نظامي باش اغا8968151941013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزيد فياض حسن نعمه8969141941022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر عباس فنجان كريم8970141941009072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عباس خضير شريف8971141942134151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبة قاسم محمد مناحي8972151942058064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم صادق شريف كرم هللا8973151942050102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عادل خشف عزال8974111942084119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء مهدي عزيز سعيد8975141942086181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين احمد عبد االمير خليل8976141941042016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرضا جبار حسن خنجر8977111941013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عباس سلمان جبر8978141942109024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف الدين طالب عطا سهيل8979101941042013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحيدر حسين علي كاظم8980221941356039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيمحمد عائد مردان موسى8981251941014103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد العليم حسام لطيف مجيد8982131941001064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمؤمل صكبان عودة تايه8983131941018106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين جبار فاضل حسين8984101941008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد مصطفى عباس علي8985121941039006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء حاتم رشيد مصطفى8986101942090059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم خالد عباس حسين8987131942086081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه يونس ابراهيم اسماعيل8988151942044136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعالء احمد جمعه نجم8989151941007074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين ضيغم حنش والي8990151941003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية السلوى االهلية النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيمازن صالح مهدي قدوري8991131941046011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرند نبيل محمود حسين8992141942078039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه عبد القادر اسماعيل عبد الوهاب8993111942149044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائياسماء احمد سليم داود8994131942074005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام احمد شعالن كردي8995141942072059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى عمار عبد العباس حمودي8996131942132021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حسين علي محمد8997101941020125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فراس حسن علي8998131942080015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيامير علي صابر كرم هللا8999151941004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيعال ضياء قهار جمعه9000101942102052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيايه عبد القادر علوان شالل9001231942128013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.5اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيهديل مصطفى عيدان عباس9002131942070247

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيوسام سلمان عبد الرضا سلطان9003141941003111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه رعد خضر عباس9004121942112172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى ناظم جابر شنيع9005131942118294

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسيف حسين علي حيدر9006151941071139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر مهدي جابر هليل9007141941018052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى سعد حسين حمدان9008131942283072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي هادي علي هادي9009141941011085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائييقين فراس حنون جبر9010111942110145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حسن كريم سلمان9011131942081019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيوسام عالء محمد ياسين9012101941016085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عباس مريوش عسكر9013101941026203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيامل احمد عطيه جراد9014101942095009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيحسن موسى نعيم فزع9015131941025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيالخنساء رزاق حسن علي9016111942102003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء ثائر مهدي كاظم9017141942133016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي صالح جودة عبد الحسين9018141941030034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا عماد طارق اسماعيل9019101942115146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى مصطفى عبد الحميد جميل9020141942194052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسين علي عبد هللا عبد الجليل9021111941016135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام عفان عثمان محمد9022111942070056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى فاضل جابر شاكر9023111941004100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيحنين خالد عبد سليمان9024141942085004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيروان حيدر عبود حسين9025131942131051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره فليح قاسم فزع9026141942073073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عبد الوهاب اسماعيل ابراهيم9027111942070073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عباس باقر حمود9028141942072080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائياديان ابراهيم احمد ابراهيم9029101942090010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء صباح عبد الجبار احمد9030101942141011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد العزيز ثامر فوزي ناجي9031131941014015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبة خضر يوسف عمران9032121942087047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيهيام صالح سرحان شغيذل9033131942104063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعمر نعمه حمد سليمان9034261941012096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيموسى الكاظم احمد شاكر عبد الرضا9035131941003093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات رحيم مزعل جاسم9036141942134017

3590 من 251صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسفانه ناطق ياسين شرقي9037111942112058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور قيس عبد الرحمن محمد9038111942114124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم بشير نايف كصب9039141942104061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور لفته حسن منصور9040111942072127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمعصومة علي خلف عبد9041111942104056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف كاظم ناهي عبيد9042111942084026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى سامي ناهي جبر9043141941011127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيربى رسول راضي حمود9044141942105017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار حكمت محمد خماس9045111942073094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه عماد جعفر حسن9046111942105155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف خالد عبد الدين زغير9047101941006062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد حيدر ميري رضا9048121941030092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن خضير يونس عصفور9049131941030066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محيبس شلش علي9050141942102059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.6االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيهاني غسان صالح الدين محمد9051131941010192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.5ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي صادق جعفر عبد االمير9052141941046019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيموج البحر قاسم فاضل عبد9053111942071104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين سامي جاسم شنان9054141941022023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيايهاب عبد الرحمن فاضل كعود9055111941058020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين عباس محمد خضير9056121941007047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائينور جبار غزل سلمان9057131942098157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيآمنه صهيب نوري شكر9058181942172006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم بشار عبد الجبار زيدان9059101942095069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب فائز محمد جاسم9060101942077037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء كاظم محسن جبر9061131942112019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد649.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي عبد االمير محمود علي9062121951031078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد627.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيربى رعد عيدان عبيد9063141952078009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيدانية وسام عباس مهدي9064131952071013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد568.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه حسن عبد عبد علي9065121952089019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىتطبيقيأمنيه عمار عبدالكريم طه9066131952102001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد بسام غازي سليمان9067131951009054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي محمد احمد عبد الفتاح9068131951006033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيرسل خليل ابراهيم عبد9069101952131003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك هللا عماد سعيد حسن9070141952225010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرضاء علي حسين علي9071121952118020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيطيبه سعد سيد علي حمادي9072121952098034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيامنه عادل دوحي ياسين9073101952103002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد صادق سعد موسى علي9074131951002039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي نصار جاسم نصار9075151951003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقياخالص عادل محمود سلطان9076191952370007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن عبد هللا صالح كشيش9077151951071048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزيد حسين نجم عبد يوسف9078141951026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينه ودود داود قادر9079131952102007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعلي عدنان عواد حسن9080211951002038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمريم صادق كرم هللا رحيمه9081151952056043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي مطر محيبس لفته9082141951011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا عامر صباح نجم9083131951020016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب سرحان هلي علي9084131952109014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد حاتم حميد صلبي9085191951363048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسر عباس محسن احمد9086111951016110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقيانوار عباس صادق حسين9087131951025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد علي نصار عداي9088141951028038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم علي محمد سعيد ابراهيم9089131951020001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين عالء غازي عباس9090121951030026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا عبد الكريم مطشر محمد9091111951058070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيمحمد جواد ناجي عبد هللا9092211951026032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهاجر خضير يوسف عنيزان9093111952088013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيغدير سعد جمعه اربيع9094131951006037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد صبيح امشالي ماهود9095141951050002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيجعفر هيثم جاسم ملغوث9096101951008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف فوزي شاكر محمود9097131951006057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد علي حسين المي9098101951026105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد جمال خالد احمد9099101951026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىتطبيقيعبد هللا علي عبد الحسن سعدون9100131951236008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين ليث مزهر عبد الغني9101101951019036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيمنتظر صالح مهدي صالح9102101951006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيجعفر انسحاب حسين حسن9103131951005021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياركان ظافر خالد داود9104111951040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد حيدر ابراهيم عبد الرحمن9105131951029002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد زياد طارق احمد9106111951041001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب حسين كريدي عاصي9107131952075010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىتطبيقيمرتضى قاسم حبيب رسول9108211951231009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيموسى عبد الكريم عبد الرسول غانم9109121951030115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمروه محمد عبد الساده دوين9110131952093050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيساره محمد سالم كاظم9111121952122026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيغسان احمد محمد جاسم9112111951032033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد ياسر اسماعيل حسين9113131951001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحبيب حيدر عادل غضبان9114111951019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيلنيا احمد خليل ابراهيم9115111952062020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي مالك عبد محمود9116131951006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الكريم عبد الرحمن فليح حسن9117101951021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيماهر عامر مجيد  حمزه9118111951020065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيأحمد عدنان يوسف حسين9119101951019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحيدر مسلم محمد علي عبد الرضا9120121951030037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين محمد ابراهيم حسن9121131951001025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيمحمد باقر حسن دخن رهش9122221951004050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيياسر عباس فاضل خلف9123131951015063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء كاظم رحمه خلف9124131952092006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي عبد هللا عليوي حربي9125151951008037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيحسين احمد خالد ابراهيم9126261951014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عبد الرحمن داود محمد9127131951001060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر عمار عباس عبد9128131951006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيحسين المغيث ظاهر حاتم9129221951035021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيضيف مضر محمود خوام9130121951030049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حسين داود جمعه9131111951033026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسما عمار ماجد عبد الحميد9132141952220009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب فالح سلمان حسين9133141952099021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيمصعب ستار حسن علي9134311951009067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيامل عادل جاسم محمد9135111952074005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم حسين نوري علي9136111952071029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عبد الستار خشان هاشم9137141951042014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيذو الفقار محمد عبد العالي حسون9138111951049045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيوائل خالد خضير سلمان9139111951021108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد علي غركان كاطع9140141851050032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيحسن عبد الهادي فارس عبد االمير9141211951211003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيطه محمد احمد إبراهيم9142191951013022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا سعد عزيز علي9143181951073029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيديار خالد ابراهيم كاظم9144141952105009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم احمد صبحي رشيد9145111952062022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيطه البشير حافظ حسوني جاسم9146141951013048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد محمد صبري وهيب9147111952067026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عباس فاضل حسون9148141951173018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقيحسن محمود سلمان حسن9149321951010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيمحمد الصادق ليث هادي جواد9150231951009045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه محمد علي اسماعيل9151101952117022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيحسين يعقوب حسين محمد9152161951360011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور فرحان احمد خماس9153111952100016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمقتدى سالم شميل عريبي9154151951008063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيهمام سالم مشكور محمود9155101951014099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبتول جعفر محسن موسى9156111952071003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب هاشم محي عبش9157111952072022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمة قاسم خميس حميد9158131952089003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمرتضى علي خلف بدن9159151951007102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين قاسم جهاد محمد9160121951201020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن فالح سهر هارف9161151951001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد كريم جبر خلف9162111951058125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء جاسم جابر عبد9163131952095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقياميره عبو علوان مطلك9164161952220004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد اسعد عبد الجبار محمد9165101951016019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه ستار جبار عبد الكاظم9166111952142013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد علي حسين خليل9167131951031050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيانس داود محسن هاشم9168141851178004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0ثانوية العامل للبنينبابلتطبيقيعبد هللا حسين لطيف كزار9169231951026014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد باسم محمد توفيق9170101951026044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكرار عبد الكريم حمزه خضير9171111951049084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيهدى قاسم كريم كاظم9172121952105060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيتقى عباس حسين لعيبي9173151952047011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيثائر علي منير عبد النبي9174151951002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حمزة زهير جواد9175111951003048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيااليهم ستار محمد صالح9176111951005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا عمر سليم حسون9177131951004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيهشام طالب عيدان عباس9178131951259036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمها طارق احمد محمد9179141952101020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم محمد علي حسين9180141951018003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية النعيمية للبنيناالنبارتطبيقياسامه محمد عيفان حميد9181191951105001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحمزة محمد عبد الحميد عبد الحافظ9182101951043019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيوليد كامل فاهم كامل9183101951043048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد باقر فاضل عبيس محمد9184151951008045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيحيدر فاضل طاهر هادي9185251951030012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه محمود حسن عطيه9186141952133034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعذراء صالح حسن منصور9187141952100025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيخلجان ضياء اجباره حمود9188131952107008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيموسى حازم صباح حسن9189141951036059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقياالء كامل وناس بدن9190131952072001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي قصي ابراهيم عبدعلي9191131951015039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيفرزدق هاشم سلمان فرج9192151851013041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمصطفى عبد المهدي جاسم محمد9193271951002163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي هاتف كشكول صالح9194261951205045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن سمير احمد علي9195101951017041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك سالم سيد حبش9196101952103006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد468.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمؤمل عباس لفتي ثجيل9197281951001109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسراء طالب محمود برجس9198111952127002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عادل عباس عويد9199141951023099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر عماد محمد شطب9200111951203103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيطاهر محمود حسن جاسم9201231951164023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حيدر جليل لغيوي9202121951032064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد محمد حسن عبد9203101951025006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيسجى وصفي شاكر محمود9204101952117013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء وليد سلمان محمد9205131952093029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيجعفر زهير محمد علي كاظم9206131951016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حسين عبد حسن9207111851017036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم حامد حميد حسون9208111951019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرنا ايهاب عبد الجبار جواد9209111952084009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد جمعة عبد هللا جاسم9210141951015027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيعلياء يونس هاشم موسى9211131952090005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينرجس احمد طاهر حزام9212151952047050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيرواء علي خلف صايغ9213131952083005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حسين جاسم غافل9214121951032062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي جمال هادي اسماعيل9215131951002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيصادق محمود مهدي عبد هللا9216121951043009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيمهى عبد الكريم نياز علي9217101952117036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد نصيف جاسم إبراهيم9218141951058008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقياحمد فالح شاهين يوسف9219191951014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسجى جبار موسى رحيمة9220161952202026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيمصطفى محمد حسن عاصي9221231951008073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيمحمد جواد كاظم عبود9222231851002107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزين العابدين مزاحم عبد هللا عباس9223111951009028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد جبار حافظ حسين9224141951201263

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر كريم محمد حسن9225111951019018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد سعد محسن محيبس9226151951007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير محمد عبد االمير محمد9227121951206014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين احمد حسن9228161951007081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيرامي غازي لعيبي حمود9229141951201125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار حيدر رحيم حافظ9230141951017061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد465.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد رزاق سماري عوده9231151951003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصادق سعد رحيم محمد9232141951052006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر حميد رشيد عباس9233141951201063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيضياء محمد خضير حمد9234101951020072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين كطان طالس كاظم9235141851012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي سمير عبد الكريم غليم9236161951355150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ناطق صبيح فضيل9237161951089025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيمؤصل نعمان منديل عبد الحسين9238251951027040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىتطبيقيفاضل غانم صكر جبر9239131951013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمعتز طعمة عبد محمد9240141951015041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه ياسر حريب خليف9241151952046028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىتطبيقييوسف مجيد حسن فياض9242211951278058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي كريم رحيم حسن9243251951200025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد شوقي نعيم حسين9244101951205015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبود عبد حسن9245161951088009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد463.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عماد عبد النبي هدل9246111951008054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد لؤي احمد ابراهيم9247101951003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقينون جالل عباس عبد الكريم9248101952116048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي مالك نعمه عطيه9249131951018031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعبد المهيمن نعيم ناصر طعمه9250281951151394

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد حميد مجيد وحيد9251151951071221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين اياد طارق محمد9252151951007024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب عمر شوكت حميد9253101952119017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطتطبيقيام البنين ستار عطيه عباس9254261952120003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين كاظم خميس حسين9255141951012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين صباح محمد حسين9256141951017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد462.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين علي حسين علي9257111951016034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى جواد كاظم رسن9258131951012112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيميساء محمد حسن عبد هللا9259111952082020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعباس خضير عباس جبار9260101951017036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيموج مصطفى مضر محمد فائق9261101952119034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى مشتاق محمود جاسم9262121951025077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيخالد كامل محمد اسود9263101951045003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيسعد بالل اسعد حبيب9264191851021010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحمزة باسم حميد سالم9265151951011025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين علي مهدي كاظم9266151951071075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى شوكت هادي عباس9267251951162009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيليث فارس عبد الرزاق رشيد9268111951004095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا احمد ناظم هاشم9269111951019036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزين العابدين حكمت عبد حميد9270111951019024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم محمد صالح علوان9271111952074041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عماد محمد محمود9272101951006003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد667.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيايه فاضل صالح علوان9273211942263004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد632.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف عبد الرزاق حميد فاضل9274101941035037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد631.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد حسين امطشر اشريجي9275151941013002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد626.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم شناوه عبد العالي جنعان9276151942040096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد624.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيسجاد عامر خوين حميدي9277261941173011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد623.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيمحمد عادل مدلول صكب9278231941010092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد622.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيعباس رحيم طاهر عبيد9279221941023033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد622.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيمقتدى قصي هذال كاظم9280211941029049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد622.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر اياد عبد خضير9281111941026084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد622.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيبنان سمير حمود احمد9282211942156015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد621.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيسيف حامد عبد هللا جبر9283271941015019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد621.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمحمد احمد حسن عسكر9284221941020054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد621.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي زيد برغوث رطان9285221941098107

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد621.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينور ابراهيم حسن حسين9286131942090012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد621.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيخليل ابراهيم مرزا رشيد9287211941013045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد619.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماء حليم وحيد جابر9288111942105090
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد618.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيف كامل والي مبارك9289111942114080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد616.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيزيد دحام عمر رحيم9290191941066049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد615.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس حميد دهش تقي9291221941098075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد614.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيعلي لفته حذوان ثجيل9292221941021074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد613.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعباس علي فارس بالو9293231941033069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد612.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمهيمن محمد شاكر يونس9294131941010187

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد612.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيسجاد سلطان حاكم صالح9295221941031064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد610.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ناظم بدر سدخان9296221942424087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيكرار مهدي محسن نادر9297261941010164

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك زيدان خليف عبد علي9298141942069015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىاحيائياسامة زيد مهدي صالح9299211941037002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيعلي سالم قحطان صالح9300211941043032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد608.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا رعد صبار حمد9301121941022084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد608.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيحسين قاسم رحيمه عكال9302221941023016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد608.0ثانوية بغداد االهلية للبنينواسطاحيائياحمد حسن جدوع جراح9303261941058004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيصباح حسين علي مزهره9304191941040049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعالء عوده جاسم احمد9305221941001054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيهبه نصر سامي عبد الحسين9306231942119262

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن تركي حسين خضر9307261941010029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد جعفر عبد الزهره مفجع9308231941020314

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد606.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيايمان عبد العزيز قدوري شويش9309131942074009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد606.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيضحى حيدر عبيس كاظم9310231942117108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد606.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيضرغام هيثم مخيلف صالح9311261941026013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد605.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماء مشيوح عبد هللا عبادة9312111942126036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد605.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين حسين زهراو فليح9313141942145203

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد605.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمود شيحان علي9314101942109049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد605.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمنتظر عبد الصاحب كاظم حمد9315261941022166

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد604.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب احمد شوقي محمد9316101942136023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد604.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيحمزه سعد خضير عباس9317231941051039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد604.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد علي حسين هادي9318251941045048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد604.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر ناظم احمد جاسم9319111941156079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد603.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيعذراء سعد صبحي حمزه9320231942119177

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد602.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيرسل حسن عباس حسن9321111942167005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد602.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيزمن احمد عاشور كحيكح9322211942091077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد602.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبتيل رعد محمد محمود9323121942082005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد601.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيمها عماد فرحان عبد9324101942097057
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد600.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيرائد محمود صكب علي9325101941055025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد600.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيامير احمد راضي ابو عبيد9326241941168006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد600.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحيدر هادي محمد عبود9327261941011052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد599.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائياحمد سالم كاظم عباس9328261941041005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد599.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد جعفر عبد هللا كاظم9329231941255034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد599.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيمحمد جبر محمد ابراهيم9330231941191049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد598.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيعلي حازم عبد المحسن سلطان9331221941018035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد598.0اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائيحسن ريسان حاتم حسن9332221941034006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد598.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه ضياء ظاهر خماس9333121942082002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد598.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيايه صالح عبد الكريم جراد9334101942101020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد596.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائينسيم نصر هللا حسين هالمه9335221941031195

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد596.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحمزه عبد هللا غريب عذال9336221941031046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد595.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيبهاء حميد سماري مهاري9337261941023007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد595.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيسعيد حمود حربي سوادي9338221941051032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد595.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيرضا محيسن مبارك لهيبي9339221941031059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد595.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسكينه كريم راشد جبر9340121942098062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيايوب عيسى احمد عبيد9341111941054008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي يوسف نعمه فجر9342221941363079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيكوثر سلمان عطيه حمادي9343221942169037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيرسول فاضل محمد عباس9344231941031056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد593.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمصطفى خالد اسماعيل حسن9345211941081036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد593.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائياحمد علي عبيد جبر9346231941185002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد593.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه احمد علي ضيغم9347111942129018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد593.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم ماجد حمد شنين9348151942052054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد عبد الرضا حسين عبود9349111942221024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائيموسى عبد الحسين كشاش عبد هللا9350241941157015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ ستار حمود حطاب9351221942204135

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيابراهيم سعد ابراهيم رعد9352231941190002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين جاسم عبدالكاظم حسين9353231941173039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين حيدر مسلم مجيد9354121941030060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه اكرم كامل خلف9355151942046141

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيحسين حامد ناجي حمد9356261941012034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيمهند سعود احمد حمزه9357101941055060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حسام مزهر جوده9358261942120089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيمرتضى كاظم جبار عبد الساده9359221941314041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ عمار حسن ريحان9360101942109090
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا رعد صالح مشاي9361111942110043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه ياسين اسماعيل عمران9362141941026043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمحمد جالل رحمان علي9363211941011078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلاحيائيحسين عباس كاظم عبود9364231941162007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى واثق كاظم جويد9365221941098162

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائينبهان عامر جاسم حمود9366191941041055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيعلي كاظم شنين زباله9367221941057021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيكاظم قاسم كاظم جابر9368271941030031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس مدلول شري صباح9369141941208113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه جابر ياسين لفته9370221942393112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيسهاد نعمان عبيد حمود9371231942119153

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيادهم عباس خضير حبيب9372101941009009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائينور كريم شامخ خنجر9373131942122050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةاحيائيمصطفى خضير عباس كاظم9374241941026013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائياستبرق حسين فالح عداي9375141942080003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعلي خضير حسن سلطان9376261941012077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيعباس رافد اكرم توفيق9377211941022027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمصطفى صادق هادي مصارع9378221941058087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء مهدي جبار محمود9379131942115010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0ثانوية المنصور األهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير وائل نايف حاتم9380101942081012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء رسول لطيف جبار9381151942040081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيحيدر شاكر صاحب عبود9382231941181022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيعائشه عبدالواحد محمد عبد الحميد9383131942117185

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيرحيم فريح دليفي عكروك9384261941010080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزهراء محمد صبيح ناصر9385261942108070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسين غني عبد الحسين9386231941020229

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيهادي صالح عزيز مهدي9387221941023075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد اركان مناع بدن9388221941301054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائياسراء ثامر علي جواد9389181942275002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيعباس عامر عباس علي9390101941208019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائياحمد قاسم عبد الجواد جبر9391231941060010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيكرار احمد عبد الواحد عبد الرضا9392221941053110

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيتبارك ثائر خضير فاضل9393231942119048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيحسين رزاق خشان عبد الحسين9394231941061010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيصادق علي حجيمي معارج9395271941005104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسين عبد خلف9396141942145088
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيرغد فراس حبيب هادي9397181942275028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى احمد عبد الجبار رجب9398101942223044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيضحى حسين كاظم عبود9399211942015017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيرقيه قاسم غالب عبد الرضا9400261942087041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيضحى وليد سلمان جاسم9401211942140146

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمحمد ناصر حسين عويد9402221941031171

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين مختار خزعل سهر9403221941096031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيبهاء كاظم عطوي فديغ9404221941031019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا معن عبد حمود9405191941114059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء علي حسين علوان9406261942120107

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيعلي اياد رسول عباس9407241941016074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيرضاء ابراهيم مهدي عودة9408131942111028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيبارق كريدي مريض كشاش9409221941031015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى كاظم لعيبي حمادي9410221941363106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيبالل محمد أحمد جاسم9411191941009071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزهراء مهدي ناهي شيال9412261942083043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد حسين عبد الرضا عمير9413261941209201

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد رحيم ساجت سوادي9414261941203052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيرسول سلمان ياسين كاظم9415221941363034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحسن فالح مصلح مصطفى9416211941272046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيقصي كريم جبر خليف9417221941310134

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيصادق عالوي صدام علك9418131941012075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمرام عبد الخالق تركي هندي9419141942134133

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيرحيم خضير حسين عويد9420221941031054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحيدر طالب ضايف صنكور9421221941039051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى عباس فاضل عمران9422101941009047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد عزيز سلمان9423151942044084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيجعفر محمد صاحب علي9424271941001057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء رائد جواد كاظم9425111942080044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي حسن مظلوم دحام9426261941010134

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيأحمد كريم مظلوم هاله9427261941022002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشفاء عبد العزيز هاشم حميد9428111942085042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ حاكم رحمن طربوش9429141942111227

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائينور جمال حسيب منصور9430261942112043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب فالح حميد صالح9431141942073070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيمصطفى ياسين عبد خضير9432231941181069
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة احمد كريم لفتة9433151942058070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيشهد عمران عبد زيد كاظم9434231942122030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائياحمد عدنان طعمه رحيم9435211941055007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائينور حيدر قاسم حسون9436181942205083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قاراحيائيمحمد عبد كاظم عبد الرحيم9437221941233009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائيعامر شعالن شكر نعمه9438221941034010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى فاضل حمدان جابر9439151942048140

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين ستار جبار مطلق9440151942054034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيخوله راشد شاهر حبيب9441261942072010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسما حيدر محمد عبد9442111942071067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد احمد ناصر حسين9443101941035026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر احمد يوسف محمد9444111942218068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء هادي يونس عيال9445261942120115

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسما فرقد ابراهيم مصطفى9446141942135031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمصطفى كريم هادي كاطع9447261941010223

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى اياد عواد احمد9448131942075027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيساره كاظم حمزة سلمان9449231942095050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل احمد نوري هاشم9450221941096073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيقاسم عباس عبيد سعدون9451231941059061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيرشيد حميد عليوي شوج9452221941031058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائياسراء جلوب سلطان غبن9453261942072002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيسجاد عالوي بعير خلف9454261941003073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل جودة حبيب شبيط9455141942132023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائياماني عبود جاسم حمادي9456121942106008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعمر كريم عبدون خميس9457211841030049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيسمية عدنان محبوب فضيل9458101942122005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك جليل فالح عايز9459151942041018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيسجاد عبد العالي قاسم محسن9460221941058029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر ليث فالح حسين9461131942070191

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيصادق صالح حسن خليف9462261941028051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيسلطان ماجد سليمان صالح9463101941055026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر عبد العظيم عبد المحسن حميد9464101942117118

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر عبد الحسين عبد العباس9465221941019131

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن ثامر هادي عثمان9466131941004014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائياكرم عبد هللا علك شنجار9467221941031012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيزهراء رحيم كاظم سالم9468231942198008
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك جالل علي حمود9469141942067099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر جاسم محمد علي9470131941017013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى عباس سهر حسن9471151942080089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيهناء وليد ناجي ناهي9472231942119266

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين ثجيل خريبط مهوس9473141941208046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيبالل محمد احمد سلمان9474101941055017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمصطفى ساجد حم عبد العزيز9475131941025052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيصابرين عبد الرسول قدوري شويش9476131942074018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيعبد هللا عبد النبي كريم خلف9477261941014056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيداليا سالم محمد حسين9478141942067033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى باسم نصر جاسم9479111941167011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى عالء عبود هليل9480151942050113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورس خالد مزعل محمد9481111942085074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائيعلي محمد عبد االمير كطافه9482221941070040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيسرور علي محمد فرحان9483101942109057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيايه سرحان زهراو شاه علي9484101942103009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر كريم حسن عبد9485151942058079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيانمار مفيد عبد ابراهيم9486191941041009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيضرغام ساهي تركي متاني9487221941031077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حسن نجم عبدهللا9488131942101057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيارجوان سرمد عبدالخالق صالح9489131942108001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حيدر عبد الصاحب عموري9490141942094123

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرزان محمد عبد هللا علي9491111942085021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمصطفى عطا كاظم درنوح9492261941022159

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى فاضل وطن كاظم9493141941003098

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه كاظم عبد جعفر9494121942109078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين هيثم سهيل سعيد9495111942118008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء سالم عبد حسين9496121942091024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب نجم عبد الزهرة جاسم9497151942046109

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى كريم كاظم حطاب9498221941040154

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيشبر علي عبد جواد جعفر9499211941029014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيصالح فرحان حبش عاصي9500221941098072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيساره اياد حسن عالوي9501221942204091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينجوم محمد حميد حسن9502111942068100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائينبأ فارس جسام نصير9503191942140037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0ثانوية الحداثة للبناتديالىاحيائياحالم فاضل زبار طالل9504211942115002
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيحسين علي ستار علي9505211941026011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء قاسم عبد عوده9506131942094016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيالزهراء عباس واصي مكطوف9507131942093012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى سعد مشكور ضايع9508131941034047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار حسن عبد  سلمان9509151941008029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعقيل ناصر حسين حنتوش9510141941003061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيحامد ساجت جواد كاظم9511221941309007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمحمد غالب طعيمه طرهيل9512221941031163

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا عادل حسن عبد هللا9513221941076081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيعلي حسن كريم عبدهللا9514231941161017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى جعفر تالي كاظم9515231941255093

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيبنين رياض حمزه سرحان9516101942096018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورا عبد علي كحيوش حسن9517141942142043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمياده شعالن محمد مخيلف9518111942084165

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنان حميد شكر عطيه9519121942081002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء عبد الحسين بني منصور9520151942080043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر صباح داود احمد9521141941015043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبد الحسين جواد محمد9522131942117123

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه محمد ستار صالح9523141942111204

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0ثانوية الجهاد للبنينذي قاراحيائيمحمد قاسم خضير اشياع9524221941078025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عماد موسى محمود9525121942086023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد المحسن فواز محسن عبد9526101941055041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عبد الحسين جبار هادي9527121941031173

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائينور الهدى جليل عادي صالح9528261942092060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشيماء عالوي جلوب جمعة9529151942058063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجا جميل صلف كاطع9530111942082038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانفال حسن كاظم سبع9531111942126008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس قاسم عباس عبد9532141942078110

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عماد أبراهيم محمد9533131942075032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائياحمد عمران عبد هللا منصور9534251941008011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمنار جاسم محمد شهاب9535261942120222

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيوسام محمد سعدون راضي9536231941059082

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيحيدر نعيم كريم سلمان9537261941017038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره اكرم سليم جاسم9538111942060016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء علي كاظم عبد علي9539151942052028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايناس عيدان نعيم حمادي9540151942050013
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيانمار قاسم كيطان خضير9541231941010013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى ماجد جبار حرفش9542111942080155

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه سعيد زاهد سعيد9543131942072019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيرامي عماد عبد جسام9544191941066044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيغانم احسان شهاب غانم9545111941034028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحيدر حسين منعم اسماك9546261941011051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيفضل عبد الحسين حسن عويد9547221941091121

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم امير سلمان جمعه9548141942224063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيود معن صالح رؤوف9549131942075040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر جعفر جبار قاسم9550141941047047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب احمد سلمان داود9551131942131058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه عبيد مسعود محمد9552101942113059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه محمد غني حمود9553101942115158

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيليلى علي خلف محمد9554111942071091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه هشام محمد علي عبدالرزاق9555131942073004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيحسين كاين جفات رسن9556251941211011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيحسين وسام فاضل حسن9557211941029009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيجعفر عادل جبر حسن9558261941012028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيسندس نعمان ناصر حسين9559211942211018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائييحيى علي عبد العباس رداد9560221941058106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين فالح عبيد فيصل9561221941098039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيعبد الملك سالم هندي مطر9562191941086018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى محمد حسين علي9563141942136038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.3اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حيدر فنجان حسين9564131942117228

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عادل عبد العباس ناهي9565151942054096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0الخارجياتالكرخ الثانيةاحيائينور حسين علي حسين9566111942401054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعز الدين ربيع اسماعيل سرحان9567111941029028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيامنيه علي عبد هللا صبري9568101942111008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم فرحان بهلول عيدان9569221942394071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم عبد الحسين داود9570131941023049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيآسيا ماضي ابراهيم شاهر9571261942083001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ موفق صادق عباس9572121942110104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيحامد وادي نجم جدي9573231941181012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقية مشرق بدر عساف9574121942110043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيمريم قاسم عباس قاسم9575211942156071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد ياسين محمود عزيز9576101941055008
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشفاء رعد منسي جاسم9577111942105093

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعذراء غسان فاضل عباس9578121942089073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه علي حسن رحال9579121942081010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيفاطمه حميد اسمير كاطع9580221942165096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ خالد علوان حمادي9581101942111048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد حامد محيسن حمادي9582221941098060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جواد كاظم زغير9583141942146019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيالهام ربيع سلمان شذر9584261942144007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه باسم عبد الكريم عيسى9585151942044022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر عادل محمد جواد9586151942080134

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيمرتضى حميد راشد دويج9587221941028080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد كاظم عالوي9588141941049064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه باسل هادي جواد9589121942102059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات عبد الرزاق صابر خليف9590121942098001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين جاسم شالل رمان9591151941005030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء سعد حسين جاسم9592111942071050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرباب كاظم طلب محمد9593141942142010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمحسن علي حسين عبد علي9594221941031149

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائينوره محمد جمعه خضير9595211942161034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0ثانوية الموعود االهلية للبنينذي قاراحيائيكتاب جابر عنبر بصري9596221941357004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيهديل علي مدلل علي9597191942217130

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0ثانوية حليمة السعدية للبناتصالح الديناحيائيمنار عماد جمعه حسن9598181942179015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيمرتضى مطشر كاظم حسين9599231941161024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيمحمد جاسم محمد رحيم9600191941067054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمرتضى نعيم عبد حسين9601261941011142

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائيمراد عارف ذياب سلمان9602221941255037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيدعاء رشيد رحمن مصلح9603211942125015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين هادي حسن جليوي9604151942050019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم سعد عباس احمد9605111941005006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي غزوان علي حسين9606141941018099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حميد رشيد عبد9607111942109050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى صاحب حبيب عباس9608121942105217

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد كامل ضباب عرار9609221941076061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيرسل عايد مجهول مطر9610231942190003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمراد عبد الحسين عنيد وثيج9611291941005111

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائيرجاء عادل داود سلمان9612101942083007
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين ثامر هادي عثمان9613131941004015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي قبس محمد رمزي داود9614101941014042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيآسيا يحيى منصور حسين9615141942152001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور يوسف اسماعيل يوسف9616141942194175

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعبير محمد عالء الدين باقر9617121942105143

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيحسين ياسين محمود حسين9618211941026012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيجعفر فالح مهوس بلحاوي9619261941016012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيصفا حسين كريم عبيد9620261942108090

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محسن صليف عليوي9621151942042049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران رعد احمد خطاب9622131942098119

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه سالم ناصر صادق9623131942117008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىاحيائينور محمد جلوب الزم9624131942084023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيياسر عامر جاسم محمود9625131941002113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيفاطمه علي صادق فاضل9626231942094049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيحسين عباس جاسم محمد9627221941027012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيرسل حسين علي صبر9628211942104008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيرفل عباس عبد شوباز9629211942167015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرشا اياد جاسم محمد9630121942106036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعلي حامد نعيم علوان9631231941001085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائياحمد عدنان جالل فارس9632211941011012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيكرار احمد حيال حميد9633221941307108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم محمد لفته يوسف9634141941008108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عبد الحسين جبار حسن9635111942076074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي محمد سلمان9636141941048022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبلسم عباس خلف لفته9637141942067019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور مهدي عبد مزهر9638111942084181

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد فرحان تركي كاظم9639261941010196

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزيد عباس محمد دريفش9640241941168028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمجتبى سعد صالل عليوي9641261941003150

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء غازي سالم راشد9642141942073059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيالفاف طه ياسين كاظم9643131942101004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيحسن حميد والي كاظم9644241941016019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيمنتظر صباح سماره عبد علي9645251941211031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حسن عيالن عكله9646141841019075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيصهيب طالب مسربت علي9647191941066056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب باسل وافي يوسف9648141942127018
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائياحمد علي حسين دايخ9649261941011005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيعبير موسى علي جاسم9650211942156053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي ياسر عبيد جاسم9651111941034024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحارث حامد هادي عباس9652111941026034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد فليح شظاظ9653141942073074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ابراهيم علي منصور9654111942116028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد عدنان ناصر حسين9655221941065021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانفال جعفر عبد هللا عايد9656111942085010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0ثانوية الزخرف المختلطةالكرخ االولىاحيائيايه فيصل سلوم جاسم9657101942154002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسيف سلمان جمعة دحام9658121941022060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0ثانوية سومر المختلطةديالىاحيائيفارس رحمن صالح حبيب9659211941072013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عالء نجدي ناصر9660221941098035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعثمان غانم محمود حسن9661141941013043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائياحمد بشير مضحي حمدي9662191941287002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائياحمد تركي محمد عبد9663191941041003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيتيراج حاتم كريم كاظم9664221941358009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف احمد غالي محمد9665131941008099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه عادل عزيز رضا9666121942132004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا وليد وديع خليل9667111941013027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيمالك عبدالرزاق اسماعيل جاسم9668131942073074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيارشد احمد سامي عبد الحسن9669141941183001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميار دريد اسماعيل محمود9670111942115023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم محمد كاظم رضا9671111942079069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمحمد عماد سعود ذياب9672261941011134

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيماجد حنين سالم سعيد9673261941018066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائياحمد منعم كزار موسى9674261941163002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل علي زامل عطيه9675141942145069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيهاشم حامد هاشم حسن9676261941049047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيكرار حسب هللا كتاب جاسم9677231941010079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى عدنان حنظل كاطع9678141941183025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور رياض طعمه سعدون9679141942133090

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح مهلب محمود علي9680101942115173

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيأم البنين حيدر عبد الحسين مهدي9681261942108010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى ثجيل صبر كاظم9682151941001119

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب اسعد حميد مطلك9683151942047081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائياحمد مالك جواد كاظم9684231941051010
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى نزار محمد جابر9685251941001273

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائياوس نوفل عبد القهار عبد الرحمن9686131941003014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيغاده نافع خليل اسماعيل9687101942119070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر رياض نجم عبود9688101942090137

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عامر هالل حرب9689221942424077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين مجيد فنجان سكر9690221941096030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائياحمد جويد كاظم عبد الرضا9691231941059002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0ثانوية نوح للبنينديالىاحيائيعثمان منذر محمد علوان9692211941053029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن فالح ضميد حيدر9693141941029016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيايمن حسن عزيز اسود9694231941181004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيسعد حسن هيهو عبيد9695261941010094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمود حسين كواد سراج9696111941034030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيأمير عدنان سالم موسى9697151941007001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى محمد عبيد خضير9698111942085019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل عبد الزهرة حسين عبود9699111942111008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحيدر حسين جاسم محمد9700261941003052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا مثنى عبد المجيد حميد9701111942062089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول محمد علي ستار عبد الرزاق9702131942107014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورهان محمد احمد شلش9703141942149087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنان خالد عبد فارس9704111942083018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد ناصر حسين عطيب9705221941098068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيزين العابدين غافل عجيل فلغوص9706221941058027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح ظاهر حسين احمد9707101942223056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الكريم نوري محمد خشان9708191941114048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمد منعم شهاب احمد9709191941041043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائيتبارك عباس حسين خضير9710211942161007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيداليا جعفر كصاد عبد9711141942145062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيكوثر صالح محمود بازون9712261942074068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد كمال حسين لطيف9713141941170075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيكوثر محمود سلمان عباس9714261942173006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىاحيائيعائشه هادي محمود جواد9715131942120015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيسيف سعد حميد صالح9716211941217011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيذو الفقار جمال كاظم حسين9717231941161007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حسن عبد الهادي صالح9718151942050089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حسين حمزه نجم9719121941013059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد عبد صالح9720121942084018
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيايوب طاهر علي حسين9721191941022008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه خلدون عبد الهادي عبيد9722221942125199

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعطاء لؤي هاشم محمد9723121942090044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيقمر صالح عويد كزار9724141942078091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائيمنتظر حسين منصور صافي9725251941113026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيمصطفى عدنان حسين عبود9726261941169015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيندى نوري جسام حميد9727141942124031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه احمد حميد عبد الوهاب9728111942076188

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيخلود نصر محمد سلطان9729141942095018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء هادي خلف عذير9730141942132034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسبأ وليد حميد حسين9731111942080092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد هادي مراد9732141941013053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عباس فرج محيسن9733141942140064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول شاكر عبد هللا جياد9734111942071013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشيماء عباس فاضل لفته9735141942086157

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيكرار لؤي سلمان ولي9736121941001054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد جاسم محمود نهر9737111941156003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره طالب محسن نصار9738151942080087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيفاطمه حكيم علي حسين9739211942167030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عنيد كميكم شكبان9740221941098115

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيمناسك عمر ابراهيم محمد9741101942141027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك ياسين طاهر حسن9742141942125007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيخديجة الكبرى سامي عبد الرزاق اسماعيل9743121942104010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى فاضل عبيس مزهر9744141942086142

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء حاتم موسى كافي9745141942100007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسين حامد علي ناصر9746221941031032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيمحمد انعيم جاسم عذاب9747241941039049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيزيد علي عبد االمير كاظم9748251941116020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل عباس فاضل احمد9749111942068118

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيايهاب ناهض حسن عاصي9750111941026023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ربيع قاسم راضي9751141942074085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيأنفال نصيف جاسم محمد9752101942091003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي عليم علوان9753151942044049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيايمن مهند خضير حميد9754111941026021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيحوراء سليمان خفيف خضير9755211942167009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيبسمان محمد جدوع ياسين9756211942131010
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل اياد رعد ريكان9757101942089020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا عبيد حمود عودة9758101942109062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنباراحيائيهاله محمد عباس جميل9759191942270046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى رحيم هادي جالب9760241941201043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيبهاء عبد عويز رعد9761261941016009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياميمه منذر اسماعيل محمد9762131942100010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيشهد عبد السالم هاشم غافل9763111942152010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان ماجد شيال عبد9764141942080002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيوسام محمود احمد مرعيد9765101941055062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعلي شاكر اسود عباس9766191941040070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيرويده احمد جدعان احمد9767131942101026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيجعفر عماد عبد المحسن عباس9768131941037026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد علي عبد الحسن عبد الرضا9769151941011154

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينورا فالح فوزي جاسم9770121942091054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيذو الفقار علي سرحان مطشر9771241941016039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.2ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عامر كاطع حيال9772111941010046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حيدر احمد سعيد9773141942076025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرباب علي عبيد محمد9774111942064023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيتيسير خالد مجيد راضي9775231941031027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيسجاد مالك محمد جواد9776131941025015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عادل سعيد فارس9777151942046077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيعمار سالم محمد جاسم9778191941041026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعباس عطا ديوان باجي9779261941011076

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائياسراء كامل خليف علي9780261942144004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعلي ناهض ضيغم هادي9781231941011064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان عدنان طالب كريم9782141942194002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول جمعه الفي حسن9783141942194022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0ثانوية تبارك للبناتواسطاحيائيوالء حسين حسن عسل9784261942077026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حسين محمد علي9785121942118055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيصبا نهاد صالح عبدهللا9786131942116027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير محمود خليل كاظم9787111941151005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيسرى خضير حميد علي9788231942119148

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقدس ثامر احمد محيميد9789121942106097

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيثريا عبد الستار غازي كمر9790101942141009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيبتول ثائر فرج نجم9791181942275013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيحيدر حامد تركي سعدون9792221941225012
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيحسين رياض عبدالحسن حمد9793231941198014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمصطفى كمال عبد العباس شاهر9794261941012138

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيعلي صباح عبد هللا زهير9795261941163008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائياحمد عبدالباري مصطاف احمد9796211941081008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد حسين حمزة كاظم9797111941032003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر حسين محسن كطفان9798141941008024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد علي حسن كاظم9799141942145127

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوداد جاسم محمد علي جعفر9800141942083027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0ثانوية فدوى طوقان للبناتذي قاراحيائيزمن حسن علي عبد هللا9801221942131010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي احمد عباس رسن9802141941009042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صباح ملك نعمة9803151942040054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد وليد خالد حسن9804131941030011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا علي حسين كاظم9805121941020086

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرياحين رياض ابراهيم مجيد9806121942110044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمنار محمد حسين مسلم محمد خالص9807181942275073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك مصطفى عبد هللا جاسم9808151942053017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه اياد محمد علي9809141942194016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيمروج ناهض عباس عبد هللا9810231942119222

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآيات سامي عويد عريم9811151942050003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنيه فؤاد مطر محمد9812111942086053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالهام مزهر جدي زويد9813141942090006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيالرا سعد مرضي مناحي9814101942099020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم فاضل واشي مهاوي9815151942046171

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيعبدالرحمن محمد عيدان كاظم9816231941161010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيشهد رائد خضير عبيس9817231942119160

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيساره خالد ياسين محمود9818101942101073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيسهى عباس خضير حمود9819101942113054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيايمن فاضل حميد فياض9820101941055013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب محمود جبار صالح9821121942092042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حيدر حميد عبد هللا9822101941024029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء نجم جابر عبد9823221942204051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ازهر حنتوش خريبط9824241941001159

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصالح مزهر محمد اربيع9825111941026056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيحمزة خليل ابراهيم مزعل9826211941055020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى صباح طاهر شنيتر9827111941022022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق نعمة حسين عبيد9828111942084130
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمود لؤي حميد رشيد9829111941002046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيقتيبه فائق علي عناد9830101941055050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن وهاب رزاق كاظم9831121941007033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي خالد عبد االمير كريم9832121941031130

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشروق حيدر جبار علوان9833111942112062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعمار عصام عمران امين9834151941011120

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيانور ستار عمران حسن9835231941051017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس محمد طعمه شمخي9836151942054278

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره نصير سوادي كاظم9837121942095039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره خوام اسماعيل خضير9838101942095037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن علي عبد هللا سعيد9839101941026081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيشيماء عدنان مشعان عبد9840191942218018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمحمد واثق فاروق هويدي9841191941066117

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد االمير جحيل مناحي9842221942393065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه علي اخطيل سلمان9843141942073108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عراق وطن مجيد9844141942100030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيموسى قاسم حمزه كاظم9845241941208057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيغفران محمود محمد عبد9846211942148041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن سعدي علي ابراهيم9847111941026065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمحمد سالم عبد االمير مجول9848261941011128

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقاسم جميل قاسم مرهج9849141941050023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرقان فالح مهدي صبري9850111942075057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينوران خليل جواد كاظم9851141942093087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0الخارجيونالرصافة الثانيةاحيائيحسن شالل مطر عسكر9852141941400007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم علي حسين حكمان9853141942121055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيعايد تركي ساير سيالن9854261941173014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب كريم راشد حارث9855151942058049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد عماد عبد الحمزه لفته9856261941012120

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلاحيائيكاظم كريم جياد عبيس9857231941162021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعبد هللا رزاق عبيد محيميد9858231941033073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية قوش تبه للبنيناربيلاحيائيعيسى خضر محمد صالح9859311941029013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيريم منيف علي حسين9860101942139022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين قحطان عبد هللا خساره9861111941188009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيلينه حيدر عبدالغفور حكمت9862131942108058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائييوسف عباس حسون سهيل9863111941042053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ رعد ربيع حاتم9864141942111229
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين كاظم محسن دهش9865141942225154

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحسن جميل صبر بزون9866261941022028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيسجاد مناحي فضل عزيز9867261941003080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسفيان رشيد حمد عبد هللا9868111941025030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى محمد علي راضي حسين9869111941020100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب رائد سعد عبد الهادي9870121942107130

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيسماء خليل ابراهيم حسن9871211942109051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى حسين قاسم ميره9872131941019014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي سليم داود سليمان9873101941035023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزين العابدين علي عبد االمير عبد الحسين9874121941006010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائياميمة حسين عباس صكر9875121942103004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين احمد فيصل خيون9876251941151034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيرباب فالح حسن ربيح9877261942112010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائياسيل يوسف جابر مطير9878221942175008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيفياض قاسم ابراهيم خضير9879211941025019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائينور عقيل كاظم حسن9880281942096031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حسين علي عبد9881131942118054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم يونس سلمان خيال9882111942133058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر فيصل محمد حمد9883111942215157

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب سعد مبدر فياض9884111942085033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيأفنان عدنان سلمان حمد9885101942117003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء منير عبد علي خلف9886131942086024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد حسين علي حسن9887151942040073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبراء حسن علي حنتوش9888151942052011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء محمد جاسم خريب9889151942044004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحيدر عبد الحمزه عبد الجليل جبر9890231941008073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمنتظر فائز عبد الرحيم عبد علي9891231941071101

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائينسمة عمار حسون حميد9892101942110085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى انور رداد حسين9893101942122008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيمؤمن جمال عبد الحسين موسى9894131941004043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء عبد الناصر فاضل محمد9895101942101038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيرقية وليد لفته احمد9896181942275033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائياحمد بالل حسين خلف9897191941114005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأيات عادل جاسم محمد9898191942226015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيعلي طالب نجم عبدوش9899261941202052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين جعفر عباس عيسى9900141941017028
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن موسى هليل موسى9901221941077027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيرسل ثامر خليف فوزي9902231942126041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرنا علي عزيز حسن9903131942100047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عادل عوده امزاح9904101942094035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائيعهود مكي جاسم سيد9905131942122039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير ضياء حسين علوان9906131942118204

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عباس صاحب شاكه9907131942070098

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيسجاد عباس حسن خليف9908231941204012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم عبد الفتاح عبد الرحمن صالح9909121941024001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيصادق محمد رضا عبد االمير حسين9910121941025051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا ابراهيم حماد عبد هللا9911101941055038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه محمد صالح مهدي9912101942101036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء شاكر جعفر جاسم9913101942107022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى منذر عليوي طه9914101941023025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمحمد رحيم ياسين خضير9915191941066098

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0ثانوية المصطفى للبنينبابلاحيائيعلي صالح سعدون محي9916231941045009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائيصادق محمد عبد جبار9917221941254009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد الباقر حميد عاصي ترف9918141941047128

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحسن خالد كند فرحان9919261941011027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيقاسم محمد مرزوك خليف9920221941031141

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير علي زبون حمود9921151942054186

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عماد محمد خماس9922141942140067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسامة عباس ابراهيم حسن9923111941021008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك سعدون حسن مطشر9924111942105135

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسناء سليم كاظم عجزان9925141942090064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رعد جميل ثلج9926101941055052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد صعب جبار9927151942051069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه ابراهيم فيصل عبد الرزاق9928131942089018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح محمود شاكر اسماعيل9929131942117208

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه قيس جاسم هاشم9930131942117073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد سعدي محمد احمد9931121941030177

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمحمود ثاير محمد سليم9932201941022130

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياالء ياسين طه محمد علي9933171942277015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ حميد عبد هللا عبيد9934101942099028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ محمد نجم عبد هللا9935101942109091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد سالم حسين علي9936151941006044
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيغدير حيدر طالب مهدي9937231942119185

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمرتضى عالوي نعمه مسير9938221941072108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء مهدي ناصر جبر9939141942146009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور اياد فالح عبد9940141942067116

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعباس فاضل كوزان جبار9941291941153171

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين فيصل لعيبي الزم9942111941007007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيمان فوزي رحيم عطا9943111942072005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك فؤاد عباس محمد9944111942072031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء نعمه مطلق مهاوش9945101942113004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار عامر جبار مهنا9946151941018042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيليث احمد حمزه عباس9947111941005089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيرهف مظفر عبد الجبار قاسم9948101942090055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمقتدى عبد االمير كاظم مطشر9949121941007207

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب مهدي رجب لطيف9950131942073043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين سعد حمادي حسن9951101941024012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيعباس رحمان ساهي شريف9952101941003020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف قيس فاضل جاسم9953101941009055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائياحمد موسى عبد عبد هللا9954191941013009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى رائد مصطفى سعيد9955191941009315

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى وليد سرحان كاظم9956101941017090

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعمار حميد عواد طعيمه9957221941363081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيسجاد جاسم محمد محيسن9958231941059028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيروز الين عالء جبار مهلهل9959131942106020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن ماجد كامل حسين9960261941010039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيعلي احمد عدنان خضر9961211941079031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد تركي شمال سلمان9962261941202072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي كاظم كريم اهوين9963151941007089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محيسن محمد حسين9964141941018106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيقطر الندى ضياء صباح محيسن9965141942099061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفهد رحيم هالل شخير9966111941156081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ياسر هاشم علوان9967141942127039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى علي كريم حسوني9968141942224080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء علي حسين جبر9969151942053028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيباقر عادل رحيم كويطع9970151941001020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيسفانه حاتم هادي فاضل9971191942189096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةصالح الديناحيائيامنيه عدنان مهدي طلمس9972181942072003
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيحارث مثنى حارث اسماعيل9973191941056009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيرفل طلب نواف سرحان9974191942226036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيخير هللا كامل عدي حاتم9975221941310059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمصطفى فاضل كاظم محمد9976221941039139

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن احمد حسن طوكان9977221941077022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن احمد حسن نعمه9978121941025022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد615.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقياالء غازي عبد الفتاح عسكر9979101952119003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد612.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد صباح ناجي جواد9980181951141032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد601.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيرواء صباح عناد احمد9981231952095008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد597.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد عدنان فاضل شيحان9982221951332005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد596.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيسجاد عبد الحسين طاهر شيحان9983221951026038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيمصطفى عجيد نجي حمادي9984221951026094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد محان عبد فرمان9985141951048046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد خلف عيدان صعيع9986141951028036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد الكريم حميدان راضي هداد9987221951307133

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيكرار حيدر مخلص هاشم9988241951012055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيشهد عبد هللا طريف رفيش9989241951012029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيقيصر صباح عسل شكري9990221951022066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين كاظم خميس عباس9991221951063013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد لقمان زبيري بنور9992221951332006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيحيدر فاضل حبيب رفاس9993231951051014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيخالد وهاب سلمان عرين9994231951010013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيحسين محمد محمود حسن9995231951051012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعلي كاظم جخيم ثامر9996221951026068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0ثانوية العرفان المختلطةذي قارتطبيقيامير كريم محسن عذيب9997221951253002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقييوسف موسى فهد فنفون9998221951006077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيسلمان عبد هللا سعود راشد9999221951029023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0ثانوية الغراف االهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد مرتضى عاشور موحان10000221951364002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحوراء حازم صالح مطر10001111952129004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىتطبيقينور محمد امين اليذ10002101952113025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيفاطمه محمد داود سلمان10003211952166015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيايه مثنى مقبل هادي10004211952016004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيبهاء عبيد اضميد صياح10005221951302013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمهيمن عالء فليح راهي10006221951373104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعلي صادق حسين مطر10007221951026064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيعلي فاضل خميس حسن10008231951198012
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية المسار المختلطةذي قارتطبيقيعلي محمد مطشر شياع10009221951255022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقياسماعيل عيسى اسماعيل محمد10010211951031003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيعباس قيس درعان لكطان10011221951006038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيعبد هللا حسين علي عبيد10012231951010021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حميد عامر صخي10013141951050020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيلميس الطيف هذال طعمه10014111952082018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيعلي سعد صخيل علي10015271951008062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيلمياء سلمان حميد راضي10016141952074026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيابراهيم جبار ابراهيم قادر10017211951031001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيطيبه مهند ناصر عبد هللا10018151952054024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0ثانوية بابل المختلطةذي قارتطبيقيمحمود عبد هللا صكبان عبد علي10019221951259016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقييونس ثامر عيسى محمد10020231851010105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى ريسان جويد حبوب10021221951314083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيحسين حمزه عبيد طفيل10022231951051009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقياحمد حاتم خضير عباس10023211951029001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيزين العابدين ستار هادي دلي10024221951266009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيغفار خلف بطي زويد10025221951302065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىتطبيقينور مثنى خيري حميد10026131952106019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيأمجد زيد خلف راضي10027221951091010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0اعدادية الهبة للبناتذي قارتطبيقيزينب محمد محسن جاسم10028221952120012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيحسين فاضل مطير بطيط10029261951209043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد534.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيعلي عامر خلف طرفه10030211951052026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمحمد وجدي ناظم خيون10031221951091068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك ربيع عبد الوهاب عبد الرزاق10032121952118013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533.0الخارجيونالكرخ االولىتطبيقيصالح حسن محمد زاير10033101951400008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمصطفى ظاهر طارش فهيد10034221951051050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين علي مسير مكطوف10035221951076012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد531.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيايات خليل رسول فرحان10036221952160006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد531.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي مصطفى مجيد حسين10037101951022036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد530.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد سعد مزهر الطيف10038111951006142

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد530.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيمحمد صادق محمد جوير10039231951051054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد530.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيامير حسن حلو عبد10040151951013008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد530.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي رحيم عبود10041241951017013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد529.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسن علي حنيش فازع10042221951308015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد529.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار جاسم منشد نجم10043221951098032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقيمصطفى راهي ثجيل شخير10044221951054054
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيمثنى عبد هللا مبارك مرزوك10045221951077058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد528.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيمنتظر دنيف كامل عزيز10046221951022089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد527.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيحسين تحسين جاسم خميس10047211951013013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد527.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيمحمد ستار نجم أحمد10048261951010047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد527.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي حميد مطير جابر10049221951302052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةتطبيقيمحمد ناجح نجم ثامر10050241951166014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعلي مكي عبد عطيه10051221951373068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيزهراء ساجد اعريج كاظم10052221952172025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيميالد كريم منشد عبد10053261951022032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا محمد علي حمود10054271951033024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيعلي حسيب لطيف جاسم10055211951011020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد محسن ناجي عبد10056151951018005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكرار داود سلمان حسن10057151951018033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد523.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيحسن رياض عطية حسين10058221951058005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقيخميس سعد جمال صالح10059211951262008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقياحمد قاسم محمد عنتاكي10060211951007004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيمحمد خليل حميد عباس10061211951031030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الخالق باسم احمد عبد هللا10062111951023015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي حكمت اركان خضير10063221951370007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىتطبيقييمامه جبار احمد دهش10064131952102015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيعلي محسن سعدون شهاب10065211951013027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيسلمان عادل سلمان حمد10066261951012010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىتطبيقيطيبه الزهراء عالء ظاهر حاوي10067211952294027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيعالء جاسم محمد خريسان10068231951198010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقيعلي محفوظ ستار حبيب10069261951044024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد سمير عبد الرزاق عبد المجيد10070141951016095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىتطبيقيحنين خليل علي حسون10071101952113009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشروق علي حسين سهيل10072111952129009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيكرار ياسر محمد عرار10073261951010044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد518.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى سليم جاسم محمد10074221951028063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد518.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيمصطفى عواد فاضل خير هللا10075211951026036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد518.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم نعيم عطوان جلود10076141952133039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارتطبيقيعلي ماجد شبلي عامر10077221951079020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عبد الحسن حسن خلف10078111951020006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطتطبيقيدعاء كاظم حسين حمد10079261952120009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى شعو غزاي جبر10080221951023036
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار خلف عبد شاطي10081141951201247

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيوسام علي ياس خضير10082271951035019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد514.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد لطيف طالب لطيف10083141951042004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد514.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيصاحب صباح صاحب عبيد10084221951029026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيمصطفى هاشم خماس هامل10085211951007069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب خالد طاهر هاشم10086151952048014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيغفران فاخر غزال مزيون10087231952271083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0ثانوية دياكوي للبنيناربيلتطبيقيعبد الرحمن جالل محمد مصطفى10088311851008016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيصادق حميد جابر فرحان10089221951374042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى وجدان حيران باهض10090221951036100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيتقوى ابو ذر عبد الكاظم عبد10091131952075005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيليث حسين منصور صالح10092261951011046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيفؤاد هادي خضير عبد10093241951012051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيميثم محمد موسى عزيز10094221951021102

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيطه حامد احمد رشيد10095111951023014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حميد فالح حسن10096141951028049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيغفران سلمان عبد علوان10097121952087029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمجبل جبر شويش دغش10098251951116033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىتطبيقيوهب خالد حسن اسماعيل10099101951009026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيايه عبد القادر داود عبد هللا10100121952122006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيوجدان محمد عيدان جاسم10101111952074051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيسجاد حسين خيون عكيلي10102221951021033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي حازم محمود كريم10103101951029022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقينمر سعيد حماد فرحان10104191951067061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقياثير سمير عودة صالح10105271951154003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحسن خلف محسن خطوط10106151951005097

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي صالح جعفر بريسم10107131951032002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0ثانوية الحبانية للبنيناالنبارتطبيقياحمد عبد الستار فزع فرحان10108191951046001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرسول ماجد حسين علوان10109111951151013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد505.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى كاظم منجل فرج10110141951016111

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد505.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيسجاد حسين جايد خميط10111221951036037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عبد المجيد عبد الجبار عبد الهادي10112121951025064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيكرار حيدر مكي كاظم10113271951151095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيواثق علي هجور دنس10114221951022091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيهاجر احمد حميد مجيد10115101952118032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيعبدهللا رباح عبار جواد10116211951067013
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعبدهللا محمد عبد العباس غريب10117291951025051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي كريم جبار حمزه10118121951007058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0ثانوية الزخرف المختلطةالكرخ االولىتطبيقياحمد علي محمود حميد10119101951154001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم عباس محمود حمد10120101952113022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد500.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيحيدر شهيد لطيف عطو10121251951046008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد500.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلتطبيقيخالد كاظم محسن حميدي10122231951166006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمؤمل قاسم جياد جاسم10123151951071209

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0ثانوية الباقر للبنينبابلتطبيقيرضا محسن حسين علي10124231951046011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمرتضى محمد شبوط موسى10125151951007103

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عالوي حسين مطلق10126241851022004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقيمحمد عايد صدار راضي10127231951209008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيشهد مجيد ابراهيم عيسى10128211952166012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا هادي عاجل بردان10129271951002093

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد خليل ابراهيم عجيل10130131951034024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقياحمد صباح شالل فليح10131211951088001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيفرقان عماد وذاح حسين10132221951041055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيطيبة سالم فارس زيدان10133141952140035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيمينا عماد كمال صبري10134101952118028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيحسن مرزه نعاس سلمان10135231951224009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره عمران عبد مهدي10136141952224015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيوئام سعدون حمزه جياد10137231952089023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيباقر حيدر مفتن كاطع10138221951310030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي رحيم جعاز راهي10139221951310128

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلتطبيقيعبدهللا حامد عبيد موسى10140231951163003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطتطبيقيمنار عزيز سكر حسين10141261952084013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيحيدر مظلوم صالح عويز10142221951374029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقينوار حيدر عبيس راضي10143231951069039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيمجتبى جبار حسين علي10144221951009036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيسجاد صادق جواد كاظم10145221951099015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيعلي حسن جاسم ناصر10146221951029031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى سلمان سوادي كاظم10147291951007180

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا محمد فضل محمد10148271951151066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0ثانوية سيناء المختلطةبابلتطبيقيزيد عبدالحسين عبيس كاظم10149231951206008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكتطبيقيعمر سعد ابراهيم ناصر10150201951239006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد سليم جبار كرم10151151951017024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيحمزه علي عبد الخالق جوار10152221951100012
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيانور علي وطبان الزم10153161951030017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قارتطبيقياكرم حسين عزيز جوده10154221951232001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيباسم كاظم جواد كاظم10155231951182002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيحسين محمد حسن حمدان10156271951037007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيعلي سعدون حسين خثي10157261951049035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصابرين كاظم محمد حبيب10158141952121014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيضياء حسين علي حبيب10159231951051025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي فهد عنان حسون10160241951205006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقينبأ جعفر عذافة كعيد10161221952204027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينجلة بكر عبد الفتاح ابراهيم10162141952098017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزينب زهير عبد الحسين ابراهيم10163271952064040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيامير كاظم جواد كاظم10164241951015009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا عباس نجم عبيد10165271951034019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد اياس جاسم حسون10166111951018060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيحسين نجم عبد الجبار عباس10167231951051013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينه حسن الياس عباس10168151952054019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين علي مطير10169221951076030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيموسى علي مهدي عناد10170221951359016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيعباس جاسم محمد كريم10171161951042029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر ضمير صبيح وثيج10172221951039073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد خالد علي محسن10173101951035014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور الرصافة االولىتطبيقيعبد هللا عثمان مجيد رشيد10174131951203001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمسلم مهدي نمل جبير10175271951154193

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيجاسم محمد سلمان جاسم10176221951039009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيكاظم فؤاد كاظم شبيب10177221951035075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي محمد عبداللطيف حميد10178291951003123

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيكرار باسم كاظم عبود10179221951095024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيميقات محمد راضي مخيلف10180151952053010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد485.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيمرتضى حسن خليل ابراهيم10181231951183066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد485.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور الزهراء عادل جمعة علوان10182111952101019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد485.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي كاظم مهدي10183241951014020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحوراء عباس نعمه حسن10184151952047015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيزين العابدين عبد الكاظم جوده ساجت10185261951011023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقينرجس عبد المهدي عبد هللا محمد10186251952104026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0ثانوية حطين االهلية للبنينديالىتطبيقيحسين عدنان مهدي احمد10187211951071001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيمرتضى حسين رهيف مدلول10188231951013028
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد484.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقياكرم هادي عبد خضير10189221951100003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد طه ياسين حسن10190121951022030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيمرتضى اسماعيل جاسم مطرود10191231951042035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيمرتضى صبيح كعيد عودة10192101951015055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر محمد ناصر حسين10193141951050005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد483.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيعباس ناصر كاظم حمزه10194241951016058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرضا ثامر دويش حربي10195121952091008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيحيدر حسين حاجم كعيم10196221951019009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيحسين علي مطر مفتن10197291951004049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيرضا حميد عجيل هادي10198221951363020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيحنين ماجد حسن عبد الرسول10199101952102006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0ثانوية الغدير للبناتبابلتطبيقيبان صالح خلف صالح10200231952131005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكتطبيقيطاهر زيد كاظم خميس10201201951059006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيسيف حيدر عبد الصاحب توفيق10202221951081031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيامير قاسم جبر عبد الرضا10203251951007022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيمهدي صالح عبد حامي10204271951046107

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيحيدر حميد فرج محمد10205261951049017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين كامل عيسى خنيصر10206221951370003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي عذاب غبين بجاي10207261951202066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0اعدادية الحمار للبنينذي قارتطبيقيجالل ناصر منسي طهيمز10208221951044003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عيدان محمود علي10209141951050035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيكرار رحيم ناصر جبار10210291951106022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد481.0ثانوية الهدى للبناتذي قارتطبيقيحوراء كاظم حسن حمزة10211221952146008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيعبد الحسن عبد الهادي صكبان جالب10212271951009024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد480.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد عبد الرحمن رشيد فيصل10213191951019101

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد678.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيعيون عبد الحسين عوده جري10214131922094058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد673.0الخارجيونالكرخ الثالثةادبيعلي موفق خفيف حمدان10215121921400025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد664.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبينور حسين علي جاسم10216121922087058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد661.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان كاظم زامل حسن10217141922075020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد660.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيسارة علي نعمة كاظم10218151922048075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد653.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيرشا رزاق مخرب عبيد10219151922046016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد649.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيماجد طالب حسن عليوي10220261921013146

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد648.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيهديل كمال سلمان فيصل10221111922150042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد647.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيموده قاسم جواد خلف10222101922097037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد643.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فاروق عبد الرزاق شمخي10223141922065019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد643.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيرسل صباح نوري ناظم10224101922096027
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد642.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء بشار محمد طه10225121922118021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد639.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان فاروق عبد الرزاق شمخي10226141922065004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد638.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيعبير عادل صادق محمود10227131922094057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد637.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيساره صباح محسن فليح10228211922156022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد636.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيمنتهى علي فليح هراط10229261922072034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد636.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيساره سالم كاظم علي10230121922134089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد635.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء هالل حسين كركوش10231141922133042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد635.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب صالح عبيد موسى10232141922110079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد635.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى غازي لعيبي جبار10233131922122053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيعمار يسر مزهر حنين10234121921011038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد630.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيامال خالد عباس رضا10235121922090004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد627.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيسماء عصام عبد الواحد حمزه10236121922125087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد627.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه عادل قاسم مشكور10237141922110005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد625.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيفاطمه قاسم عبد هللا حسن10238211922156028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد623.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبياحمد عامر احميد احمد10239191921036006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد623.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيحسن داود سلمان حسوني10240261921025018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد623.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبينوار قيس عبود ردام10241211921025045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد623.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيبيداء رشيد حميد علي10242131922092011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد621.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيقمر رشيد عزيز رشيد10243101922077046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد620.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه رياض غركان كاطع10244141922090053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد620.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيامير ميثم اسماعيل سلمان10245141921008012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد619.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين سعد محسن جبر10246141922124011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد619.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيتغريد حيدر مطشر خضير10247141922100013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد618.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيروزان عالء مهدي صالح10248101922114008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد618.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيلينا سالم صالح حسن10249151922048107

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد617.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه طاهر درويش حسن10250151922047103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد617.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى راضي قاسم راضي10251121922134111

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد617.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسين صالح الدين ناصر محمد10252131921012039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد617.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جبار حسين جالب10253151921018077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد617.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبينور جعفر زغير جبر10254151922056091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد616.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيزينب صالح عبد الحسين داخل10255221922194021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد615.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيهدى جالل عبد الكريم شالل10256101922113096

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد615.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيهشام محمد دهام حمادي10257191921066042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد614.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبييقين صباح نوري عناد10258131922107147

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد614.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء احمد محمد جاسم10259141922065011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد614.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىادبيعمار ياسر محمد احمد10260101921157006
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد614.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيحسين رسول هاشم حاجم10261231921023011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد613.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيآيه نبيل عبد حسين10262131922086005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد613.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء نوري كويد حسوني10263151922058040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيسبأ عبد الكريم حميد عباس10264131922111057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيطيبه حيدر زهير محيرب10265131922118110

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد610.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيهاجر جاسم جعفر عبد10266131922122055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد610.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء علي ناجي عبد االمير10267121922100015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد610.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيايالف فرج كريم بدن10268121922117005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد610.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيزياد طارق حامد جاسم10269261921025033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد608.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيتماره ناصر رحيم خلف10270141922144011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد608.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيبراء اسماعيل كاظم ياسر10271261922108007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد608.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبينرجس محمد ابراهيم عبد الرضا10272131922080070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد608.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيعذراء عمار محمد عبيد10273261922112014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد607.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيميالد محمد حنون جاسم10274151922048112

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد607.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حسن هادي ايبير10275111922089066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي هالل موسى10276131921012042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك عبد الرزاق رشيد جابر10277141922101008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيرفل صادق تركي هاشم10278261922108016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد فراس محمد جاسم10279121922093027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد604.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيمصطفى حسب محمد ابراهيم10280211921007039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد603.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسيف علي محمد حمزة10281121921048055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد603.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيمثنى ليث هاشم محمد10282231921031066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد602.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حيدر هامل العيبي10283141922065024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد602.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جاسم شايع جاسم10284141922080024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد602.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمؤمن قصي سبتي توفيق10285191921109055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد602.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى حسين صبيح جبر10286151921009194

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد600.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه جاسم جبير هاشم10287151922041052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد600.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار حسن سعدي حسن10288141922133086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيهديل اديب جمعه عبد10289101922108055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حيدر عباس عناد10290121921048072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيايه كامل هتيمي عباس10291121922134030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمد حسين علي10292131921009070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيهشام محمد هاشم محمد10293131921042118

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد597.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيسجى علي شارع نذير10294261922138010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد597.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيابتهال عامر مجيد حمود10295111922070007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي هاشم مطشر كصب10296151921020102
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى سعدون عبد الكريم غالم10297151922047123

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف عامر خليف اسود10298111921054060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه مشتاق طالب سفيح10299151922052020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد594.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ غازي ناجي خلف10300141922092051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد594.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيقيصر داود سلمان مطلب10301191921101056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد594.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ ياسين علي مير حسين10302151922056083

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيضحى نبيل عبد النبي علوان10303261922125018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبينور الهدى كامل عبد الكاظم حسين10304231922126060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيرباب فاضل شهيد هادي10305151922046014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم رغيد حامد جواد10306141922133078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء البتول احمد كمر عبد10307141922133028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء فالح عوده جاسم10308141922100018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه جبار محمد جاسم10309121922110020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد590.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه كاظم حميد شمام10310141922191048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيعمر محمد عدوان محمد10311211921051038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيماء الكوثر عامر عبد جوده10312141922191063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء صالح كريم حلو10313121922104002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبياالء رياض محمد علي10314101922129003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى حسن عجيل عبد علي10315141922073110

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء نعيم تعبان ابراهيم10316151922048064

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيحسين كريم بريسم كيطان10317261921035025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيزهراء  نصيف شواي سلطان10318141922401048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيعذراء محمد ابراهيم عبد الرضا10319131922080048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيازهار يحيى عبد الحسين صجم10320151922046004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيأسراء علي حسين بوري10321151922041002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل فارس كريم جواد10322141922081008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىادبيرقيه مهدي وناس حمدان10323131922081005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى عبد االمير عيه محيسن10324141922133057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيمريم مالك جبار محمد10325131922130041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف خالد خضير طارش10326111921025063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح فالح حسن مخيلف10327141922075175

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب صالح ورور عباس10328151922054060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيعلي فراس عالوي حسن10329281921009027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير سعدون نابت جاسم10330151922042076

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحيدر اسعد صالح هادي10331111921180060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيعمر خليل ابراهيم غالب10332121921036010
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عبد علي خزعل علوان10333141921024057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه كامل داود جساب10334141922092040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد ستار جابر جار هللا10335121922125091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس علي مطشر مشاري10336151921015036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب قاسم محسن عبودي10337141922115050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبينور امين عبد كاطع10338131922086076

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيغفران عبد ضايع مهدي10339151922051095

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه ناصر عيسى جبر10340141922090007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه عادل ناجي غدير10341121922125105

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء قاسم حميد مشحوت10342141922093016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين عبد الكريم عباس جواد10343121922110013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه رعد محمد سوار10344121922112091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك فاضل خضير عوده10345141922110133

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى جبار عناد رشك10346151922044071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنبارادبيياسين بسام محمد سرحان10347191921041015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيعباس علي حسين سرحان10348261921173027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبياشرف جمعه كاظم عباس10349101921155006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيزينب جاسم راضي مرجان10350101922106015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيايات نبيل خلف محمود10351141922222009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد فالح سلمان حمادي10352141921013008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل سعيد بنون بريس10353141921048100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيغفران صفاء خالد ذياب10354101922113064

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيتبارك عبد الجبار نجم روضان10355261922112003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه انمار رمضان جاسم10356111922105050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الواحد جمال غركان غبيني10357111921054028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي حنش شرهان10358141922072045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيزينب احمد عباس عبود10359131922070034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيسوسن ثائر محمود احمد10360121922081018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيروز فالح هادي شجر10361231922101008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيميسر هالل منصور رشيد10362211921214040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد جمعه اسماعيل10363121922102054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه احمد عبد الرضا شياع10364141922133068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيبتول جليل مجيد لفته10365151922056018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر جاسم زغير قاسم10366141921026136

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول امجد عمران عناية10367121922100006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبينهله داخل طاهر شبيب10368141922121036
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيخوله محمد سهيل نجم10369101922097014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيليث جبار عبد الحسين نصيف10370121921035015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاالنبارادبيعبد الحميد غازي عناد مطلك10371191921283003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيفاطمه مالك مهدي عبد الحسين10372261922083053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيميالد رياض صبحي صيهود10373141922109073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء علي حسين رومي10374141922134030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب صفاء عبد بشير10375121922102059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد عبد االمير حسين10376131922093110

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عبد الكريم عبد الجليل والي10377121922090009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيآنس محمود حسين محيسن10378111921160002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيصديق جاسم محمد عواد10379191921078022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين حميد مرعيد محمد10380151922051023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبيصهيب خالد حمد جاسم10381101921029016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةادبيميامي خضير سمح عيسى10382111922130020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ سعد طالب محسن10383141922102113

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيعبد هللا حديد عبيد سالم10384231921192013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيحنين طارق داود حسن10385131922116014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيديانا ناجي جبر وسمي10386131922107039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء طالب عبد هللا حمود10387141922102045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء خضر صكبان كعود10388151922051028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيرسل عبد الرزاق حميد جاسم10389131922086033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى كريم اوحيد سلمان10390141922093090

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيايه حكمت محمد محمود10391101922109018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه ماجد رحيم حلو10392121922085031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيريم فاضل محمد محيسن10393151922046018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبينور موفق عبد الرحمن محمد10394121922100039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن رائد عبد جميل10395111921028029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبينازين فاضل رسمي فريح10396131922095035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيعز الدين ظاهر مسهل حنش10397191921050016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء اياد عدنان علي10398151922048049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبينور صباح جعفر حسن10399131922111094

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى ستار جاسم حسن10400141922067067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين وسام طارش علي10401121922112020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء فاضل ثجيل عيدان10402151922047059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيسلوى جمال حميد مبادر10403151922051081

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيشيركو ماجد عبد هللا سمين10404211921076022
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء خليل ميزر محرب10405141922075085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيصادق حسن عبد النبي داخل10406131921014044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيديان عبد هللا حمد ربيع10407121922116007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء علي عبد الحسين فيصل10408111922079022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حسين نجم عبود10409141921061085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيضحى عباس عبد االمير كاظم10410251922064058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا علي حسين ضلع10411141922136031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر صبيح عليوي جري10412141921003016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي مهند جياد محمد10413111921033082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيهاجر وثاب محيي الطيف10414101922110125

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الرحمن حازم علي مصلح10415121921029024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيسحر عباس عجر عباس10416151922048084

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيعلي رميض زبن حمد10417191921101042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىادبيعبد المهيمن محمد حميد هزع10418101921157004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيقصي طالل عواد فيحان10419191921101054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ اسعد حسن زيدان10420121922125125

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيفرح عقيل عيدان سالم10421261922110030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر عدنان حامد ابراهيم10422141922121020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قارادبيغدير محمد خنجر خضير10423221922420003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيايه محمد عبد الحسن علي10424121922098010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيجنات عامر ابراهيم محمد10425111922094017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عبد النبي هاشم دفار10426151922049071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ كريم عواد حسين10427121922106037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حسن جبر حسين10428121922085029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء زمن علي خلف10429151922055021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيجنات عماد خضير عباس10430111922102011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران هاتف حامد دخيل10431141922067097

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحوراء محمد عبد جعفر10432131922118045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيندى جميل كريم شمخي10433131922071089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه رحيم جاسم زعير10434121922099069

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيحسن جاسم عبيد جاسم10435231921022011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيمحمد حسين عاجل دعيوش10436261921016032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبييقين زياد عبد الواحد سلطان10437141922102132

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عادل عبد الجبار عبد الواحد10438141922223047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى محسن عبد كاظم10439131921034116

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس عمار عبد االمير كاطع10440141922090041
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0ثانوية القدس المختلطةالكرخ الثانيةادبياحمد كريم عبيد نايف10441111921168001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جواد كاظم كطن10442141921174079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عادل مهدي سلمان10443111921007056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبياالء علي معان حسن10444151922052003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيزينب أمير كريم علي10445131922130022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبيزهراء جودت ناجي عبد الرزاق10446181922205008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيطيبه جمال جهاد نوري10447131922091074

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار محمود محمد سالم10448111922139027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء صالح لعيبي حمود10449151922048036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيزهراء عادل غازي عبد هللا10450101922097018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيبراء عالء خضير عباس10451131922123004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيورود خليل ابراهيم يوسف10452131922111103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه رافع محسن عبد10453121922100028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عبد االله عودة حسين10454111921052039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيمريم عبد ابراهيم علي10455101922113074

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيرواسي صفاء عباس سلمان10456111922077019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجا كريم عجرم حسين10457151922050056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عقيل عبد الكاظم مزهر10458111921034030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيزينه طعمه عماره كاظم10459131922123020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه مطير عطيه رداد10460151922051101

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء فرحان ابراهيم حسن10461111922127018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيندى علي محمد سيد10462121922172012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبييقين عيسى يحيى راشد10463131922126046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيروان ظاهر حميد اسماعيل10464111922074020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة الزهراء صالح مهدي محسن10465111922064048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد عبد كاظم10466141921032037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا اياد صيوان نخيش10467141922115032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبياستبرق ظافر سليمان خلف10468141922067004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي رضا عباس محمد10469111921015070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيليث مجيد حميد حسين10470121921029036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحيدر حسين جميل كنبر10471261921016011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيعذراء جليل مسعود محمد10472101922113059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عالء صالح يوسف10473111922106036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عباس جبار كاظم10474151922042046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى سمير صبير صابط10475151922050058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيايهاب احمد خضير محمد10476111921053025
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيشدن حسين علي حسين10477131922070047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس جليل حمد ابراهيم10478141922124049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبياشواق عامر سلمان علي10479141922079007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن محمد اديب محمد10480101921033008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيعاصم كامل صالح ابراهيم10481101921055016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيزينب جبار احمد كريم10482131922119017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى احمد محمد عبد علي10483131922094071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيهديل علي حسين كاظم10484151922054119

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيهاجر كامل طاهر عليوي10485151922048124

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمنار هاشم صافي خير هللا10486131922071084

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان محمد ناجض لفته10487141922139008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد باقر محسن سعد جبر10488151921001123

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاالنبارادبيخير هللا حسن ثامر مفضي10489191921317002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عباس خضير عباس10490141922109004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه مؤيد مهدي سبع10491141922108027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر ايسر خالد محمود10492141922107036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيفاطمه امين ابراهيم عايد10493261922135024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيمصطفى سمير سلمان شذر10494261921016037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيغادة عباس مهدي عباس10495131922118118

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيسرى اسعد جاسم جالب10496151922046041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيبنين جاسم سوادي خضير10497261922138004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيأيمان فيصل غازي عبد10498141922134008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار خزعل عباس خزعل10499141922097033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين عالوي حسين علي10500121922126004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيآمنه عدي داود عبد هللا10501131922104001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء علي هالل مهدي10502131922129015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبييسرى أمجد حسين علوان10503131922080077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء محسن عبد الواحد رزيج10504151922058064

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيأمنه هاني رضا محمد10505311922038003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيضحى جواد محسن علوان10506131922091072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن أحمد أبراهيم محمود10507101921014031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيايه جواد كاظم جواد10508141922099010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيزينب جواد خانجان عباس10509131922129016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى سالم صبحي ناصر10510151922058052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبييعقوب حبيب خليل شعبان10511231921011120

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيحيدر سيناء عبد العباس محسن10512121921018018
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد الخالق طالب علي حسين10513111921160015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل ليث مزهر عبد الكريم10514151921001118

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيجمانه حسام صاحب كاظم10515141922115017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيعبد هللا ياسر ياس عبد القادر10516191921019026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر عبد الكريم علي سلمان10517111922099041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيوجدان جابر عكيد رحم10518141922108072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا وليد احمد رشيد10519111921033066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فيصل عويد كشاش10520141922136038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حيدر اموري عباس10521141922077025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيبيداء محمد كاظم معوبد10522141922136013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيايالف كريم رايح فرحان10523261922135004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيفاطمه خليل عبد امفضي10524211922091077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبيعلي حمزه عليوي حسن10525231921035013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبينورالهدى غسان سليم حبيب10526241922145041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيعباس حسين رحيم معن10527261921016016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزينه حسين علي يسر10528151922048072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى حكيم زامل حنون10529151922050073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيا علي رشيد مهدي10530141922100021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد اركان صالح حسين10531111921033004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيفرح خالد ساطع خالد10532101922079022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيساره سعد هللا محمد عزيز ابراهيم10533141922092023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيصفا سعيد شعبان محمد علي10534121922093028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيرغد جاسم عبيد حسين10535151922042023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء علي حسين والي10536151922042038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبياحمد يحيى أسماعيل محمد10537111921160005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبيهبه رحيم سلمان خلف10538151922401057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه خالد صادم جاسم10539151922045094

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيحيدر عبادي تقي قاسم10540241921008017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيمحمد أحمد جدوع محل10541101921014059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين كامل جخيور حسوني10542151921008042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين بهجت هادي مطلك10543141922143019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبيوسام خالد عكيل حسن10544111921152027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيزينب حيدر كزار جادر10545261922112009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن زيد علي حسين10546141921029011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد قاسم احمد سلمان10547121921010022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبينزار عبد الستار احمد حمد10548141921174100

3590 من 293صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىادبيبركات صباح جابر علي10549101921200023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر داود مجول اسماعيل10550111921053100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيمريم عامر حسن محمد10551101922089036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه محمد عبد الرضا علوان10552141922075149

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبياسراء علي نعيم خلف10553131922111003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي فاضل عبود حيدر10554151921004040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيمصطفى جاسم حمادي جاسم10555231921032090

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبييوسف فاضل كلش حسن10556121921170055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد528.0ثانوية الوطن للبنيناالنبارادبيمحمد صبيح محمد كعيد10557191921099023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبينوران محمد سلمان هاني10558131922078052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيزكريا جميل محسن يونس10559131921017036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيمنال سعد عبد الواحد حميد10560131922103085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد قاسم احمد عطا هللا10561111921156011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى قاسم محمد حسين10562101921040064

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيمهند ضياء حميد رشيد10563191921050025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيرتاج نزار عبد العباس ظاهر10564111922116020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء عباس رسن علك10565141922073030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعثمان منذر شاكر محمود10566141921015054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيهند مهند محمود محمد10567141922109089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0ثانوية االمل للبناتاربيلادبينورا احمد شوكه عبد الكريم10568311922049022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيدانيه علي صاحب شلش10569131922118046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى فاضل نجم علوان10570111921053090

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيلمياء سعد ناهض خاوي10571151922058076

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزمن جاسم خلف راضي10572141922070034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزهره ناصر حسين جويد10573141922073053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب صادق عبد االمير محسن10574141922092019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيرسل سمير رضا اسد10575131922116021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤيا قيس عبد الوهاب عبد الرزاق10576141922098006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيخلود صالل يدوي ثامر10577101922156001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيمسرة فالح حسن هاشم10578111922089117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه عالوي جغيول بريبر10579121922085025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيياسين عويد رشيد عبد هللا10580101921022084

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن شاكر محمود حسين10581191921104013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمريم عبد الحسين راضي مطيلج10582131922092078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا نوفل عبد المنعم عبد الجبار10583111921180104

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيرسول سعدي جسام محمد10584111921160012
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل عباس حربي وهيب10585111922104031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين عبد هللا ميرزا10586151921017066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيدنيا فالح شفيق حميد10587211922179030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جاسم حسين خميس10588141922133030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيباقر جعفر عاصي سلمان10589121921034024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيساره حسن علي لطيف10590101922092010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيسماء ستار عبد الحسين حاجم10591151922054073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيشيرين عالء حسن شيران10592141922075142

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار احمد فاضل محمد10593121921034114

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيبنت الهدى غفار مكي ناصر10594141922066006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيحمزه فاضل محسن ساجت10595231921065013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم نجم عبد هللا حروش10596111922069032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ضياء حسين كاطع10597131922107057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم محمد رمضان هويرف10598111922112125

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيحسين علي حسين ابراهيم10599231921023013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول علي جاسم جريذي10600141922144006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيمرتضى عبد الحسين مظلوم هاشم10601231921022061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين عالء ياس خضير10602111922079014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح أسعد راضي سعيد10603141922066029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد فؤاد احمد سلمان10604111922100014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد علي صاحب كزار10605141921026007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رشيد مسلم كاطع10606141922108018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير اسعد رحيم جباره10607141922147009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيعفراء مازن رشيد عبد10608141922191052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيشيماء ماجد سعدون نور10609121922101019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي صالح حميد جاجان10610111921156078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيصفا علي رشيد احمد10611121922106024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيدانيه عباس فاضل علي10612101922107013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيعلي حسين سعيد علي10613121921018035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى ستار جبار مطشر10614141921012066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينور الهدى حيدر عبد الحسين ابراهيم10615141922071061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى غازي سلمان جبر10616131921011099

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى اكرم موحان كريم10617141922074139

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيسرور سبتي جمعه عطيه10618141922076067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب قحطان عدنان حمودي10619141922109038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين ضياء بركه غاوي10620141922133014
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيحنان ابراهيم حامد سلومي10621111922082005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبينور اثير محمد عبدال10622131922112042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيحيدر كاظم مجيد عبد10623131921004028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيصهيب احمد خليل طه10624121921027009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد518.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبييوسف حيدر كاظم ملك10625131921014093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيشروق مهدي محمد مهدي10626141922080041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه عباس حسن بداي10627141922072032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جاسم عواد زبون10628151922051042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء فرج منو طنبر10629111922108047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك عباس فاضل مهدي10630111922095023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبياستبرق داود كاظم داود10631121922112004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر عمر نوري عبد10632121921023006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيعثمان احمد عايد حسن10633101921035026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيعمر طلب كطيف معيدي10634101921160038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيكرار خضير عباس كاظم10635121921170035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيهبه رياض حمودي حسين10636101922092025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0ثانوية بلقيس للبناتواسطادبيمنتهى محسن علي خلف10637261922116011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيعدي صدام علي حرج10638101921159010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه احمد عبد هللا احمد10639141922109060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبينور زينب عادل والي حمادي10640131922111093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيافنان عادل عبد هللا حطاب10641141922074008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي سفيح حسن شكاكي10642141921048122

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد515.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبينصيف عباس حسن جاسم10643101921040067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيساره علي محسن محمد10644151922047079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيحواء ياسين حمزه ياسين10645261922125007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه كريم زعالن شمخي10646141922073099

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد نعمان جتان غازي10647141921012060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى عمر انور عمر10648101921032032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيايه عباس خضير عطشان10649121922134028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد خالد عطشان هليل10650141921003138

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد حماد ساجد10651121922126010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيأمين شهيد صبر سعيد10652191921078001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا قحطان عبد أرحيم10653141921024140

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيريام رياض جاسم محمد10654131922106026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عالء كاظم ناهي10655151922054061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيحسين جواد كاظم مسلم10656131921014026
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيمريم ياسين اسماعيل خلف10657131922075035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعلي عبد حمود حسين10658101921041042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي حسين فدعم10659141922120018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكريم عبد الحسين عريبي حسب10660141921003129

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد الرزاق حسين عبد10661141922136043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيختام لطيف عبد الرسول محسن10662141922127021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيايناس ماجد ابراهيم نجم10663141922113007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيعلي حيدر ناصر محمد10664101921004015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عباس دوله خليفه10665151922048057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية حلب للبنينواسطادبياحمد حيدر صبري مصطفى10666261921013006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيسماء حازم محمد عبود10667111922116027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيساره محمد حسان حاوي10668151922058050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيمحمد ارحيم مخيف عبود10669261921176052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه طالب عبد محمد10670141922109006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمود ستار جبار سلمان10671141921012061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيريام هاني جريز جواد10672141922100025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبياحمد حسين علي بخيت10673101921009009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيعقيل هادي احمد سلمان10674101921022043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيقطوف ضياء عبد صالح10675121922106031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمسلم علي حسن عطيه10676261921173048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا ناصر عبد الحسن الزم10677111921059063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسرمد فائز عبد المطلب حسين10678141921038079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء علي عناد حمد10679151922052012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم محمد ياسين علي10680111922121040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد العزيز عبد القادر سلمان فاضل10681101921014035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبياالء محمد حسين علوان10682141922102003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيحسين عقيل حسن عبيس10683101921001012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين محمد علي حسين احمد10684121921034057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيحنان كاظم صخي شناوه10685141922136018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حمزه عدنان جودي10686111922079026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي طه ياسين حسن10687111921057065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبياحمد عبد الجليل عباس علي10688101921011006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبياناهيد ثامر عباس شهاب10689141922067010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيمرتضى هيثم جاسم حسين10690121921018060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن لفته داخل حسن10691141921003024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيعائشه طارق محمد عبد10692121922120019
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيياسر عامر ثامر حسان10693261921013208

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبياسراء محمد خضير صباح10694151922048005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبياالء محمود محمد ملك10695131922132005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيتبارك حبيب عبد حسين10696101922105006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه سمير سلمان لويع10697141922110120

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيغسق خليل سلوم حمود10698261922126069

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيضحى دريد عبد االمير صادق10699101922096052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيسيف الدين رعد زياره مطشر10700151921020059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيتبارك موسى بدن مارد10701131922109010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا مجيد صلبي عبد هللا10702111921156072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيتبارك ابراهيم خليل جليل10703131922118028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك مهدي صالح محمد10704141922110029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حسن جاسم كاظم10705121921009225

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عبد الرحمن كريم اسماعيل10706111921052006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم هشام حامد جاسم10707141922067113

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيايه سالم حسين سهيل10708101922129006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد507.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار فالح حسين نجم10709151922045114

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمصطفى صاحب ناسي حسن10710261921013184

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب صالح حميد جاجان10711111922133016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين يوسف كريم رحيم10712151922046009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبيساره فراس عبد الرحمن محمد10713131922102011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى مدلول عبد هللا طينه10714141922139040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيسجى طعمه زغير هاشم10715131922084016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيمريم تايه عبد الحمزه فزع10716261922108034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيساره ابراهيم منصور سلمان10717111922128014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى تحسين مجيد سعد10718151922054078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيعثمان فالح عبد متعب10719111921054029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيغصون ناجي حسن رحال10720121922081021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيعماد عويد علي عبد10721101921035030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محمد عواد جاسم10722141921029026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد طه ياس خضير10723141921029040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عبد هللا جبار عطيه10724141921003033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد داخل زبون10725141921003007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه جاسم محمد كاظم10726141922139048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد505.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عبد العالي عبد الحسين داخل10727141921037260

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب فاضل حميد ثجيل10728151922042051
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبياسيا جواد كاظم سعدون10729141922121004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبينور علي حسين عبدوش10730141922098041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي ياسين خلف10731141922110087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيزهراء صادق شحيت موسى10732131922111048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد669.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره سعد نجم عبد10733111942106040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد651.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايمان خالد احمد عبد هللا10734131942283013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد649.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمخلد جليل اسماعيل ارزيج10735231941016060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيرسل فاضل كاظم حسين10736211942133020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد630.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبة امين عبود كبان10737151942052039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد629.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام صالح حسن كزار10738111942109046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد625.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء منتصر لفته صبر10739151942044086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد623.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيمحمد حمزه كطوف صدام10740231941183057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد620.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد احمد عوسج حمد10741101942223042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد620.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين فيصل زغير ممدوح10742151941005041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد619.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين باسم سمور عجمي10743151942047036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد618.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيمسعود رجب محمد عايش10744191941069027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد616.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعبد هللا علي اصغر كامل محي10745271941008065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد615.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد فاضل عيسى داخل10746151942053053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى محمد زغير عليوي10747141941019126

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد610.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعيسى جوده حسين مطير10748151941005092

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد609.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيسيف ذو الفقار احمد حاتم رغيف10749261941016040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد608.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائينرجس فالح حسن ناصح10750131942401041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحيدر علي حنيش فازع10751221941046029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جمعه شياع جبر10752141942093031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي عذاب حطاب سمير10753141941003107

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد603.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا مجيد ناطق فائق10754151941071164

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد602.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين ضياء علي عطية10755131941010042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيعلي كاظم نايف عميره10756231941029028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حكمت خليل توفيق10757121942091027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائياثير راضي ياسر جاسم10758221941363002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد597.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين حليم حواس عطشان10759221941035053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس عباس حسن عمران10760141942080058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد595.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد الملك كمال علي صالح10761191941356029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد594.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائييحيى امجد عمران عناية10762121941013066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه عبد الزهره شاكر علي10763131942070196

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى عادل مهدي عجيل10764141942072100
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعبد هللا عباس كزار جاسم10765231941051068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعلي ناصر حسن ريحان10766271941009095

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيصفا موسى علي حسين10767221942135117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيمؤمن طارق عبدهللا جاسم10768211941027029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس حسن عبد الصاحب هاشم10769141942070123

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور جواد كاظم خضير10770221942204151

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائياشبيليا كامل سكر صيهود10771151942050008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيايمان نعمه حسين داود10772231942104011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير محمد غالي عباس10773151942050087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائينور محمد علي بريهي10774231942116060

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيسجاد صبحي نزال فرحان10775191941011066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين علي محمد علي فاضل10776131941016031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمخلد حمادي علوان خليل10777111941203235

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي عدنان جواد كاظم10778271941154080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد هادي محمد10779231941020389

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبنين اياد صبحي عمران10780231942088057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحمزة عبيس حميد ناصر10781231941251112

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار هادي عواد فزع10782141942134142

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحيدر صبيح نايف عبد الحسين10783221941307054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائياخالص مهدي روضان سفاح10784261942098002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر محمد جواد جليل10785271941005290

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر علي حامد هادي جابر10786151941004020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيحسين طاهر فيصل عبد10787291941020012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب طاهر عباس جاسم10788101942090063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حيدر رحيم جبر10789111942109113

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيزهراء طالب محمود نايف10790231942114055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه جواد كاظم علي10791151942053055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيبنين سالم رشيد مجيد10792221942421011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0الخارجياتالمثنىاحيائيهبة علي دوخي كامل10793291942401021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء علي كاظم كريم10794141942134106

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيصباح عدنان حسون عبد10795191941094010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائيايوب خالد جوار يعقوب10796221941070008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الرضا عيدان سلمان10797271941154079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزة طارق سعيد شهاب10798131941051016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيزهراء صباح هالمه حسين10799261942112015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيزين العابدين خالد عبد الزهره خضير10800221941035088
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين ماجد حسن محمد10801141942101006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيايات سعد مخلف عباس10802101942100017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيغيث جواد عبود زين 10803231941017117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيه سالم داود جسام10804121942102002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد جابر جالب حسين10805121941030162

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه هيثم عبد الستار شكر10806101942086008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد حسنين غازي لطيف10807121941030007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى ثائر بشير جازع10808111941008053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء مجيد سلمان شذر10809261942144028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد مؤيد هليل نهير10810151941018049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي عبد هللا جاني علي ميرزا10811151941006073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغفران محمد علوان بجاي10812151942042080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائياوس سعيد غريب محمود10813131941024006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب عمر علي عبد10814101942110038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسرى مؤيد حمزه خليفه10815231942271254

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمصطفى جبار ستار صلبوخ10816261941014105

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى جوده كاظم خلف10817141941049056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيمصطفى خالد مهدي سوادي10818271941024085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد علي عباس مطر10819141942066057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىاحيائيزهراء عامر فيصل صالح10820131942213004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائياحمد صدام جابر حواس10821221941070004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.5ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيهدير جالل ناصر جمعه10822131942283074

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيليث انيس كامل كريم10823151941005109

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الجليل مجيد عبد الجليل موسى10824141941015024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيجعفر محمد حسين شناوة10825221941036041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل داود سليمان كاظم10826111942114036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر اكرم حسن مانع10827151941012019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيحوراء حسين كريم خير هللا10828261942071008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حسن محمد اسماعيل10829141942135046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز ضاري صوال فليح10830101941035018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0ثانوية هبة الرافدين للبناتديالىاحيائيزينب نعيم حمادي جبل10831211942152015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح سعد مكي علي10832121942118090

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد حمزه غافل عبد زيد10833121941007002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد612.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكاظم عدنان عطيه عبد الرضا10834141951028055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد595.0الخارجياتالكرخ الثالثةتطبيقينور احمد كريم اسماعيل10835121952401017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم سعد رحيمه حيدر10836121952102030
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسجى عبد السادة جودة جاذب10837141952100016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيحوراء راضي رحم جودة10838221952169006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيأستبرق موسى ابراهيم اسماعيل10839111952129001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسن علي جبار10840221951036083

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهديل فالح فضيل صالح10841141952070041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىتطبيقيمحمد خليل ابراهيم ولي10842211951282025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمحمد فاضل عباس جبار10843221951035088

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلتطبيقيمرتضى صالح عبد الكاظم محسن10844231951253034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر ابراهيم شعيع داود10845111851037025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين ضاري كريم مهدي10846141951003008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقيابراهيم علي ابراهيم عبد10847101951155001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيعلي وحيد شريف حنين10848221951001029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي حيدر سعدون عبد10849151951003032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيحسام محمد جاسم زبين10850221951374013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيحسين هاشم دبيان شلب10851221951004020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء محمد مكي باقر10852141952085007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار علي حسن حميد10853131952074016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياسماء عمار مهدي صالح10854121952093003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسماعيل عبد الكريم اسماعيل جاسم10855111951058012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيرقيه جاسم محمد صبري10856131952093019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مهدي قاسم عبيد رسن10857141951201300

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيموسى فالح حسن علي10858221951363057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدانيه فراس احمد هاشم10859141952111009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقياسماء محمد احمد جميل10860101952110005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيحسن ويطان حسن عباس10861221951007009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمحمد عدي هادي عبدان10862231951067066

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك احمد حسين علوان10863121952122010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد علي كامل جاسم10864121951030046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيخالد جاسم محمد مزيعل10865221951013041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي مهدي صاحب مسامح10866111951009056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي عباس نعمه حسن10867151951011051

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيحمد شهاب احيال شكبان10868241921039011

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيحسين عالوي عبد هللا حكاش10869231921185005

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد524.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيسعد جابر صافي لواح10870241921039015

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد523.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه مؤيد عبد الزهره محسر10871131922098145

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد517.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيعباس عالوي كاظم عباس10872241921153012
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قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيامين غالب علي جبر10873221921078001

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد513.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيحسين حاكم شاهين جبر10874261921162006

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد510.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيتبارك حيدر نذير صالح10875241922138010

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيزين العابدين خيري تايه رهيف10876241921039014

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية ابن سينا المختلطةواسطادبيحسين سعيد سرحان ناهي10877261921166003

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيكريم هاشم حايف راضي10878261921175017

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيزهراء عبد الستار كاظم داود10879211922156016

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عبد  جوده عجيل10880121922100014

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء شاكر وادي محسن10881141922143028

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيمؤمل راجي جنخير عباس10882221921062026

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عبد الرزاق صالح عطيه10883121922081026

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيحيدر مطر شتيوي عبيد10884241921051025

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيتبارك حامد عبيد خليف10885101922152002

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد السالم حميد اسماعيل ابراهيم10886121921024009

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيسليمان حامد جاسم حرج10887111921165005

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبياحمد اياد ريسان مسلم10888261921175002

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيايوب نعمه راشد فنيخر10889261921017010

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارادبيليث كاظم كصل عنصيل10890221921358010

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر رياض رواد عباس10891121922090068

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيكرار نعيم عبيد مجلي10892241921011016

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيمعتز وهاب نعمه طراد10893231921054035

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيعلي فاضل محسن سلطان10894231921055050

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد489.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبييوسف جليل كطوف كويحو10895261921025084

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيمنتظر محمد نهاب طالل10896261921162026

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيفاتن مجيد جبر حافظ10897131922103069

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيكرار عواد جوده كاظم10898271921020045

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيسيف عباس عطيه ريحان10899101921022028

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيعلي سالم شطب جحيل10900261921004037

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيمسلم صباح عباس محمد10901231921185022

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيرسول آحمد محمد رسول10902111921002024

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد سرور ابراهيم علي10903101921041054

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيمنتظر حمزه جعوال محيبس10904241921161018

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيمحمد ترف خضير بشيار10905241921012048

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيعبد هللا خزعل عبد هللا صالح10906101921156028

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيحيدر حسن عنيد حسين10907231921161006

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمصطفى حميد محسن عطيه10908261921025079
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قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك هيثم كريم نبات10909131922093023

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيصادق علي كاظم الزم10910141921049037

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيحسن قاسم حمزه شنان10911231921185004

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا سامي عبد هللا احمد10912101921005030

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدالل سعيد كاظم حتاتة10913111942091019

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء جاسم محمد سلمان10914121942108022

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامام كاظم بريج توله10915121941005004

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمؤمل مرتضى نعمة سلمان10916221941019120

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر محمود ليلو عباس10917101941014047

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم معن درسون مهدي10918241942220461

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيشهد عطيوي شاكر فيصل10919271942056238

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد520.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد صالح محمد10920191941020023

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيحيدر هاشم محمد رضا10921241941039025

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد521.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقيرياض حسن كريم رسن10922231951209004

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد502.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقيمصطفى هيثم هادي راضي10923231951256075

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيحسين رياض رحيم بعيوي10924241951039015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد690.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبياسماء نجم عبيد جابر10925141922143007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد659.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيجهينة محمود عبود فدعوس10926111922133006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد657.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم حميد حامد دعدوش10927141922136069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد650.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيايناس حميد حامد دعدوش10928141922136008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد646.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيابتهال سعد مال علي10929141922136001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد645.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيمنى فاضل شمخي كاظم10930111922081043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد645.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي كاطع منشد10931141922069042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد640.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيايمان جاسم محمد خلف10932111922061004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد639.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيا جواد كاظم فهد10933141922074044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد633.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عباس شاطي عبودي10934141922088047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد632.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينجوى نعيم مجيد بجاي10935111922095115

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد628.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيلقاء ماجد حسن محمد10936141922101029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد626.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيبنين عامر كاظم هامل10937131922105007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد625.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيزمن كريم داود حسن10938121922096028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد623.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيسهى جمال علي حسين10939111922128018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد621.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رشيد نعيم منادي10940141922090019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد620.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيصابرين حميد حامد دعدوش10941141922136052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد618.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيجنات تحسين علي لفته10942111922089028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد618.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيسجى حيدر سليم عبد علي10943101922120041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد616.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبياطياف غالب عباس عبود10944111922089006
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد615.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى حامد جواد غالي10945111922076151

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد614.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ تحسين علي حسين10946151922058082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد613.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيورود عماد كاظم جواد10947141922139065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد613.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى علي صافي جود هللا10948141922191075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد610.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران صادق ساجت بريسم10949141922146027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد609.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزينه خليفه عبود سرهيد10950261922083029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد607.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبياسماء بشير ناهض حسين10951111922083002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد607.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيثريا يوسف كردي عطيه10952141922092009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد605.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيمنار احمد اسماعيل مجيد10953101922090032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد602.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيهدى عمر امين غناوي10954211922218018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد602.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى جمال عليوي صليبي10955111922063016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد601.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيرفيده حميد رشيد محمود10956191922226003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد600.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه رحيم عايد سلمان10957111922083054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد599.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ سعد عبد هللا حسين10958111922082024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد598.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبياطياف عزيز كامل عزيز10959261922135001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد596.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عبد الكريم كاظم سلمان10960141922101019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد592.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيعال سمرمد تركي جياد10961131922071059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد591.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيتماره حسين علي محمد10962121922126003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد590.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيشيرين محمد شاكر كاظم10963111922102039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد588.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيزينب عيسى عبد الرزاق خلف10964101922101031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد588.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء فاضل حمزه مجلي10965111922089035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد587.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ سعدون داود عباس10966111922136092

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد586.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء نجم عبيد شليش10967141922088021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد عبد هللا محمد سالم10968141922136050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد583.0الخارجياتالكرخ الثالثةادبيصبا علي حسين علي10969121922401037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد583.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيعذراء حميد جدوع مطلق10970191922257023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد583.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيجيهان صدام حدوان حسين10971141922143017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد581.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيساره مهند جعفر صادق10972141922085009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء منير فوزي مجيد10973111922112064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب خضير عباس شاطي10974141922088033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيزينه احمد كاطع عبيد10975131922071044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه الزهراء عبد الرحمن عبد هللا خميس10976141922093065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيسراب فليح حمود موزان10977141922088040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبياسماء طارق دويج جاسم10978101922095005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيايات عبد النبي محمد بريسم10979121922134019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد574.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك قاسم خضير فرحان10980111922085012
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيايثار ابراهيم طاهر شنون10981121922134021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد571.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيأيه غني محمد عبد علي10982111922076017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد571.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيبراق عبد الرضا صادق عباس10983111922085009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد571.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيهدير عماد كاظم جواد10984141922139062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد571.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه رائد محمد عبيد10985121922102079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد571.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى رزاق صالح معيلي10986111922102033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد570.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيشروق شاكر عبيد غزال10987111922128019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيزهراء فالح حسن لعيبي10988281922078017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء مجيد جبر صبر10989141922115019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه عبد الهادي ناجي خليل10990141922075069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه عامر عبود جاسم10991101922118066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيمروه صالح حسن سهيل10992111922083039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد566.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه الزهراء حسين عناد فضاله10993141922113025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد566.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيزبيدة حاتم محمد حسن10994111922119011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد564.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى خضير عباس غانم10995141922139036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد564.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى وليد حمادي كاظم10996131922118158

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينور عدنان سيد سلمان10997151922058094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبيآيه رزيج سوادي مشاري10998151922401001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبينجالء حسن حمد عبد10999111922083047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء محمد جليل مطشر11000141922108004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيسميه صباح محمد حسين11001101922118048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى خلف عباس خضر11002111922081046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيهاجر ابراهيم عبد خلف11003151922080064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عبد هللا خلف عبد هللا11004111922070021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سلمان محمود سلمان11005141922115048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم كريم مسير حواس11006151922051107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل علي عبد هللا سهيل11007111922084033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى ليث سعدي محمد علي11008111922112144

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر امير عبد االمير حسن11009121922091025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر علي ابو شعيعه ياسين11010141922115081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيبيداء صبيح بدن زغير11011141922088012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيتبارك خالد عبد هللا عواد11012231922178004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب كاظم جعاز كطوف11013151922042052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار جاسم محمد عبد الحسن11014141922065042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0الخارجياتالكرخ االولىادبيساره يحيى صالح شناوه11015101922401034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبينور عادل محمد صخي11016111922111090
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد558.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيزينب فاضل كاطع بدن11017141922071027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة قاسم يوسف عبد11018111922109068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرغد صالح حسن رهيف11019151922045039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد556.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ابراهيم فاخر حميد11020141922074065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد556.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم خالد جاسم محمد11021151922058078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد553.0ثانوية الزهد للبناتالكرخ االولىادبيعالية مشرف فنجان ابراهيم11022101922135003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار عباس عواد جابر11023111922109077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه بدر محمد يوسف11024141922134003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيرقيه طارق عبيد محسن11025111922150015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد551.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس حسن لفته سندال11026141922111070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد551.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء امين عبد هللا ساهي11027111922129012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيهدير صالح مهدي مرهون11028111922076152

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيوقار حسن كريم ابراهيم11029141922143072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيتبارك شهاب احمد محياوي11030101922109023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيآيات محمد صباح كاظم11031121922098001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه سليم جدوع سرهيد11032111922086016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ عبد الرضا ايدار ياسين11033141922110145

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمريم محمود حسن علي11034111922150036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه جبار ثجيل مطلك11035141922074012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رعد ناصر عفتان11036141922069010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيهديل فاضل نصر سطاي11037321922020025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر علي عبد سالم11038141922088052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0الخارجياتالرصافة االولىادبيزهراء كاظم عبد علي مهدي11039131922401030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم محمد عبد الحسين محمد11040111922079044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيرحمة حميد محمود عبد هللا11041111922061015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى عايد جميل ضامن11042141922100050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبينور محسن عوده عثمان11043141922111073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه كريم حسين صحن11044111922109027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبينور تحسين ياسين ابراهيم11045111922067057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيرتاج نبيل فالح حسن11046121922103013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبياسيا محمد نغماش علوان11047111922084004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب جاسم محمد عبد الرحمن11048111922078016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا حيدر صبيح عبد11049141922100061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب طالب محمد عطروز11050141922191035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيامنين نعيم مجيد بجاي11051111922095008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم رفعت كاظم خلف11052111922070085
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيروز عادل طارق حميد11053101922119014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينالكرخ الثالثةادبييقين نجم عبد هللا كريم11054121922042002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيايالف فاضل حمادي موسى11055141922100006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيليالي باسم حميد سلمان11056141922191061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد طالب هادي11057141922075099

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف صالح حميد مشلول11058111922084011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيسراء كريم خلف حبيب11059141922100055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي حسين هاشم11060141922110084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر فراس صادق يوسف11061141922134074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيامنه محمود حسن جاسم11062111922150006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا سعد عبد الواحد احمد11063141922109049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيافتخار احمد ابراهيم حسين11064121922101004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء فالح حسن سلطان11065111922076068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم فراس سعدون حسين11066141922079107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيوسن محمود سالم محمد11067191922257033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم ثامر مشير فرهود11068111922095105

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيلينا احمد خالد محمد11069111922133035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبينور حيدر علي حسين11070261922074046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبياسماء كريم حميد سرحان11071111922086001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى عقيل ندى جميل11072111922112132

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه سعد قاسم ناصر11073111922117037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبييقين جاسم عبد الحسن علي11074111922117061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء علي حمد هليل11075111922117008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر جاسم زيدان سلمان11076141922102099

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيطيبة احمد حسين هادي11077111922157027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيشهد محمد هاتف غنام11078261922083038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء علي جدوع عبد الحسن11079121922090027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيضحى مجيد هويدي لهواك11080111922157025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيهمسة جميل مجيد رشيد11081111922128034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبينور ضياء حسين علي11082101922114026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين كاظم بعيل منخي11083141922110025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبياستبرق علي حسين سهيل11084111922129001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر اسماعيل عبيد محمود11085111922086053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيشيماء خالد حسن محمود11086101922101040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء خضر عباس يونس11087111922070009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء محمد داخل عبد الحسين11088121922090014
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىادبيالزهراء خالد محيسن علي11089131922081001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيزينب خليل اسماعيل عبد علي11090131922111051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبينور عماد فاضل احمد11091211922178067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيايه صالح مهدي صالح11092111922112021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء محمد راضي علوان11093151922041018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيرفل حامد جدوع مطلق11094191922257013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك ابراهيم عبد هللا عيثة11095121922103009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيعائشه فالح جياد حسين11096191922191024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيمبروكه شعبان عبد الحكيم محمد11097101922107036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيهدير امير امه خان يحيى11098131922096027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيسماح سمير ناجي احمد11099141922102073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا علي نجم مجرن11100111922068029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيخلود نعمه دباش عبيد11101141922191025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشذى حافظ حسن عبد هللا11102111922095071

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب حسين غازي عبود11103151922050049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء مكي خالد علي11104141922141002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيانعام صاحب عبد غالي11105231922131007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيأنسام اسماعيل حمد محمد11106191922257002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين محمد كاظم حسين11107121922099013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيآية ميثاق جدوع عبد هللا11108141922111001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبينور صباح احمد خضير11109111922068074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى اسعد احمد محمد11110111922063024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم مهند زهير حسين11111141922079109

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشه ابراهيم حميد سرحان11112111922086035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء جواد كاظم غازي11113111922094021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ناجي كاظم خضير11114111922076072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء جابر علي حسين11115121922093014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ ناطق جعفر عبيد11116111922095114

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل عبد علوان عباس11117111922063010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيساره عبد الكريم حسين شنيور11118121922089034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0الخارجياتالكرخ الثالثةادبيهدى محمد صيوان طالل11119121922401063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبياستبرق تحسين عبد الكريم رشيد11120101922110006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى حسين ياسر عطوان11121141922124058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىادبيدينا عباس عبيد محمد11122101922125007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى حسن فرج محمود11123111922079051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيرسل ناظم  شيره  امين11124141922401038
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيعال خميس محسن محمد11125101922155013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيميمونه كامل جبار نعيمه11126141922102112

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى ناصر حسين علي11127111922084058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبيبنين سالم سعود فالح11128261922167002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم طالب عبد هللا عبد11129121922091028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه علوان جباري يدام11130141922139022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل عالء العيبي عرمش11131111922089047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيفرح يعرب كاظم شاكر11132111922100020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينورس احمد رمضان حسين11133151922045129

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل حمزه عبد الخالق محمود11134111922105021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيفرح حامد احمد عطيه11135101922099038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0ثانوية الطاهره للبناتالكرخ الثانيةادبيورود ثامر عبد هللا خلف11136111922098008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيماريا رعد عبد علي هويدي11137111922083037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيسحر محمد جميل حسن11138111922084059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء علي جبار شبوط11139121922085013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم فيصل صنيدح كاظم11140111922071084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيداليا طارق زيدان عباس11141131922119008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء عبد الناصر عبد الرحمن جاسم11142121922134005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر خالد موسى جواد11143111922101061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى اياد ساجت عبد11144141922065031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيانسام سمير يعكوب يوسف11145101922094005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك خالد شاكر حسوني11146111922101013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء موسى بطيخ حاجي11147141922100034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيابرار خلوق ناصر حامد11148111922078001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيتقى فراس فرحان جلوب11149241922122009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيهديل قاسم عباس تايه11150121922134179

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيجيهان حامد عوده علي11151111922085015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيايات ثامر مجبل عبد الهادي11152101922111005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبييقين ستار جبار خضير11153111922089133

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيريم علي جياد كريم11154111922061023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبينوره منهال بحر فياض11155111922100027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزهراء محمد حسن قاسم11156131922106037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه رعد برجاس حبيب11157111922068040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيخديجه حسن عكله كريم11158141922075055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيامنة احمد فارس فرحان11159121922171002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء جبار علي نوفل11160111922221002
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبياوراس فاضل عيد علي11161101922110018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0ثانوية البدور للبناتبابلادبيزهراء البتول قاسم محمد عباس11162231922085005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه جعفر نجم عبيد11163141922079082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبياريج حاتم فيصل جبر11164101922110005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0ثانوية الزهد للبناتالكرخ االولىادبيزهراء مشرف فنجان ابراهيم11165101922135002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيطيبه صالح ناجي محمود11166101922110069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبينور عيسى عبد العطوف عيسى11167111922105076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر عبد القادر كريم رميض11168111922070082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيامتثال عدنان عطيوي حمادي11169191922150003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيبشائر حمزه سلوم حمادي11170191922257007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عثمان حسين علوان11171131922079022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء وناس حسون خير هللا11172141922191023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيريم حامد جاسم حرج11173111922165006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبينوال خالد مرتضى صاحب11174121922102110

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيزينب رضا صدخان سلطان11175141922071023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عليوي رضا عبيد11176141922109063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيرقيه محمد ميري حسين11177101922093010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيأسماء قاسم نعيم عبد11178261922125002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبياالء هدير كاظم عزيز11179141922149003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير كاظم خميس كاطع11180141922191055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيخيريه علي بدر مطلب11181151922047029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى اكرم حميد شعالن11182111922095082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبياسماء سلمان جواد كاظم11183111922217002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيرند باسم محمود خليف11184111922118012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه حسين ناصر عبود11185141922133061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيايه قاسم جاسم محمد11186101922097006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجا حسن خميس حسن11187111922139014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى جميل جاني اغابابا11188141922072120

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيدنيا خالد طلب سعد11189101922109035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حاتم احمد هزبر11190111922083017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم رعد اسود كاظم11191111922095107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيرتاج هجرس محسن دعيج11192111922136039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيزهراء عبد الستار والي جبر11193111922401042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبياالء خليل ابراهيم علي11194121922134012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل خالد علوان حايف11195121922101010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد كريم خضير عباس11196111922109053
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيانسام جسام حميد صالح11197261922126013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيعبير خالد يوسف اسلومي11198111922087025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار عمار محمود علوان11199111922083044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيشفاء حسون رحمان مهدي11200141922113021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزينب نعمه عبد الحسين عيسى11201101922096045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عبد هللا حمد حمود11202141922079055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه كاظم ريكان يوسف11203151922044093

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عماد كاطع عباس11204141922092045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيماجده حيدر حمزة خضير11205141922139052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيسهى عبد االمير جاسم يونس11206141922075135

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبييسر طه ياس غازي11207111922094086

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرند احمد شبيب حبيب11208101922120036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيسرور موسى خضير سلطان11209151922051080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية عنه للبناتاالنبارادبياسراء سعد ثامر كامل11210191922200002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيسحر مهدي احمد محمد11211111922121027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس حسين عبد الرضا نعمه11212141922072117

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه سعد محمد علي11213111922060044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيدانية سعد مطلك عزيز11214131922100012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه ناصر فاضل جابر11215121922089051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةادبيرند حازم محمد علي مهدي11216111922138011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد503.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه صباح خلف علوان11217111922129027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد503.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس محسن ناجي شبوط11218141922121033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد503.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيهدى علي ناصر حسين11219231922117112

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور كطوف كريم سلمان11220111922108101

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبياسراء علي محسن يوسف11221261922091010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه وليد رحيم مبروك11222151922050036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى صائب سالم عبد هللا11223141922102070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيايات عبد الرحمن محمود حبيب11224111922119003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر عبد االمير جابر ابو الهور11225111922078036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيعذراء عبد الرحمن جاسم محمد11226121922120020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم حميد عبد المهدي كريم11227111922133037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبياالء احمد حميد حسين11228141922133008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنبارادبيرفل عارف علي عبد العزيز11229191922247006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه سامي رعيد فاضل11230111922076111

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء هادي سالم نعيمه11231121922112036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم نهاد فاضل حسن11232111922086044
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمريم داود عبيد فندي11233261922126083

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبينور مشتاق طالب عبد11234141922142025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيقانته هلل محمد سلمان بدر11235141922110126

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيصابرين خالد صابط جبار11236101922220021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيهاجر اياد تايه منصور11237231922117109

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عبد الستار جاسم حسن11238111922083023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد جبار محسن طعمه11239111922114019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيالرا هاني ابراهيم حمد11240101922110096

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محمد عبد الحسين علي11241141922102106

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبينبأ محمد جاسم محمد11242101922101066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء منهال بحر فياض11243111922100009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك محمد عباس غزاي11244141922067114

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيايه سعد حسن زعين11245141922070012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيشيماء رياض كاظم محمد11246101922099026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيامل جبار جاسم محمد11247141922088004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ ناصر حسين ناصر11248111922061055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيايه باسم حميد سلمان11249141922191010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه هاشم سيد جالب11250111922108080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيرحاب عبيد عواد 11251111922220028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء صادق خزعل رحيمه11252111922108024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيايمان احمد حمود عبيد11253121922081003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رياض محسن رضا11254141922136035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيرقية ياسر احمد حسن11255111922133015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيهالة حسين حاتم هامل11256101922110126

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيسماء انور رحمن علي11257111922072061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه زهير كاظم شهباز11258131922116040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول عبد الرحمن فرج سلمان11259141922090010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عالء جبار حسين11260141922102057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيسميعه جواد حميد عبد هللا11261191922257020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه مظفر علي جاسم11262101922111030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتمارا صالح حسن فياض11263141922067026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه جبار شريف عيدي11264141922144018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيندى اياد حمزه نعيم11265131922084032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار عقيل عبد الجليل حسن11266121922102102

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيافراح هاشم علي شهاب11267141922110001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيايات فارس احمد مطشر11268111922119004
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيليلى ضعيف مكطوف سالم11269111922104064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء صباح عبد هللا علي11270111922072034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ سعد عبد االمير عليوي11271141922066037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيسبأ علي عبد الحسين نجم11272111922129016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس عالء صالح حسن11273151922058087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيرقيه هاشم لفته شالكه11274131922084010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيسجى ابراهيم محمد علي11275191922257019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي حمود نصار11276141922067062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عادل خزعل عباس11277121922120027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيرفيف رعد عباس علوان11278131922107047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيبنين مؤيد عايد صحن11279261922108009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب سعد حامد حسن11280111922079028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عايد نوري شعالن11281111922082021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد عباس حطاب ناصر11282121922099057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبياعتدال عبد الكريم طعمه شالل11283101922089001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء ناظم سلمان طارش11284141922133041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيعال حسين محسن حمزه11285111922084077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيهبة هللا مؤيد صكبان محمد11286111922099053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيفرقان محمد خضير عطيه11287111922133034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه طارق ماي اسد11288111922112007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزينب علي عبد االمير كاطع11289261922126052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيايات علي منصور حسون11290141922136007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى بدر طه جاسم11291141922076064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبينور مهدي أحمد عبد هللا11292101922111034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيزينه عزيز ناجي محيسن11293261922091042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيهدى عوده رشيد صالح11294101922111036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم اياد عادل جواد11295111922109073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيأيات هاشم كاظم دوالب11296151922056004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيساره حسين سامي عزيز11297141922093050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين مطشر شبوط11298141922111025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيسراب محمد كمر فارس11299231922126042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيايه كطان شنيشل بداي11300141922109010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه جاسم محمد سالم11301141922133069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب كريم زيدان حسوني11302151922042053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ نبيل كاظم محمد11303111922111084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه كريم حسين مطلك11304111922061059
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيزينب كريم ساجت مجبل11305261922135016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيايه سعد سلطان زبون11306111922089015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي محمد الهيب11307151922042048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةادبيتغريد معن جبار سالم11308111922140003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه منتظر هاشم تبان11309141922070068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول عبد الرزاق شيال مخيشن11310141922079015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين كريم فليح حسين11311141922079019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين عالء نجم عفتان11312111922068019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيآيات خضير محسن صخي11313141922090001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء جاسم محمد فاضل11314111922105033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين ياسر عواد راضي11315141922090017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيقطر ستار جبار مطلك11316141922139051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزينب سالم باشط شهيب11317131922094043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه عثمان حسن سلمان11318141922067087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيضحى عماد بدر صدام11319101922103019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد رياض محمد طه11320141922139019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب مقبل سبتي لطوفي11321111922087018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس بسام محمد رضا باقر11322111922061030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس داود سلمان عبد الحسين11323141922079119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى طارق كاظم حمادي11324111922085036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيساره جاسم وادي الزم11325151922051077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيشمس نعمه عبد الكريم شياع11326101922077032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيمها حازم فاضل بديوي11327231922119066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيامنيه وسام علي عوده11328111922070015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبينور يونس عبد الواحد يونس11329121922123028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب خليل كاظم حمد11330121922125070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد عالء عبد الرضا عبد الفرحان11331141922113022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى اركان حاتم محمد11332121922112076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيعذراء نصير عبد االمير عبد هللا11333261922083044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمنى عماد احمد عبود11334121922134160

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء محي محمد حمد11335111922094011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيانوار ضياء باهض حنظل11336111922112016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين احمد جاسم نجف11337111922136027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيسرى ناطق سامي مهدي11338101922076028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية الهدى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيهبة مثنى فتاح محمد علي11339101922224029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبياسالم عقيل فوزي مهدي11340101922077006
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء كامل العيبي انعيمة11341121922098044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب رحمن جبير عطيه11342121922116014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عيدان اجثير طعمة11343141922121025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيزهراء صالح عباس عربي11344221922115026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيزهراء مهند حربي سدخان11345101922103011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيشيماء علي حميد حسين11346121922231033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حسن سعدون جبر11347111922108049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء سمير صدام علي11348151922042035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل سعد جاسم محمد11349151922041021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبياطياب اسعد نوري ياسين11350111922102002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيدينا فرحان جابر سعد11351141922109020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيشمس انمار اديب علوان11352101922098016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيهند عالء هاشم محمد11353101922141024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىادبيرقية مصطفى احمد جدوع11354101922125012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى عمر علي حالوب11355111922086021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل حمزه زيدان جعفر11356141922067035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيساره علي محمود علي11357141922110097

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيوجدان شنان عبيد هادي11358111922095127

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء قاسم حسون كريم11359121922091002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى ثامر سهيل نجم11360141922111043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ طه مجيد نصيف11361111922070091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيالره اسماعيل خضير علي11362111922081039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب طارق عبد علي مصطاف11363141922143032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيآيه سعد عباس عالوي11364121922095003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل كامل صبر سلمان11365141922088024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه خالد عبد حسين11366101922141018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيزهراء فاضل عباس حسن11367101922107020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيذكرى حسين وهيب حمد11368141922079033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى وليد عدنان حسين11369141922102077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيسكينه علي حسين مكطوف11370121922125086

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران رعد خليل ابراهيم11371141922102087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبياروى سمير جمعه حسب11372111922111001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيسالي قادر احمد خضير11373111922111060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيحنان حيدر عايج جرجيس11374261922091020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول فراس اسماعيل محمد علي11375141922077012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم محمود عبد محمد11376111922067051
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبينور صباح مجيد حسين11377111922075059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ضياء احمد علي11378141922066031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك غفار مكي ناصر11379141922066035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيدنيا ثائر عزيز دعيج11380141922136025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيعذراء خليف سلمان محيميد11381101922108038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء خلف عبيد عبد هللا11382141922088042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عبد هللا حسن حسين11383121922126009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه جمال ابراهيم حمودي11384121922096040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبياسراء محمد عيسى عبد الحسين11385261922108003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين عبد علي الهب11386141922075107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى ماجد كاطع هاشم11387121922099058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيالزهراء علي عبد الصاحب جاسم11388121922100002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيسكينه ضياء علي عباس11389111922104048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيسعاد جمال جالل حسن11390101922089026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء مناف جبار وحيد11391141922077028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسبأ عمر عطيه حمد11392141922067066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عدنان حسن مطر11393111922099022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيليلى باسم محمد اعريبي11394111922112119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه كاظم عودة عبود11395141922108026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه طارق موسى علوان11396141922072031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حامد جليل مطشر11397141922108029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيهاجر العراق هاشم جعفر11398101922108053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيايثار نعمان حسين علوان11399111922157006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيزينب ثامر محي بربوتي11400101922107022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء ثائر محمود نايف11401111922076034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر ثائر محمد عباس11402141922066023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر عماد طارق مهدي11403111922073081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل جسام محمد فرحان11404111922089045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبينور شاكر محمود محسن11405141922120034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء خالد حسن سعد11406141922101025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب صدام حسين عبد هللا11407141922075112

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيحنان رعد خير هللا عسكر11408141922136017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبييمامه رزاق علي عمران11409231922095039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه حمدي عبد هللا طرفه11410141922067063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبياقبال ضاحي محمد عطيه11411201922109003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء محمد طه محمود11412141922099026
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيمينا مؤيد طه سعود11413101922109108

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيهاله منصور مناتي عريبي11414141922093094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيسجى علي ياسين حسن11415131922071048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيسهر طارق خالد عبد11416101922094019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية القدس المختلطةالكرخ الثانيةادبيفاطمة باسم عبد عباس11417111922168004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى احمد كاطع حسن11418141922134070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبياحالم عمار محمود عبد11419141922075003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيمهاباد عباس كريم امين11420141922095072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد656.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبدور سالم عطيه بدن11421141942140018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد654.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائياصاله مهند عبد هللا خضير11422231942095006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد640.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس خالد كاظم غالم11423141942194166

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد630.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيكوثر ضياء جعفر نعاس11424231942126090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد617.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار رحيم حسناوي كردي11425111942217065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد613.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق رائد محمد علي شهيد11426111942112074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد612.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمالك رباح كافي عثمان11427191942246088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد606.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينه جمعه محمود صالح11428121942080030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد596.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلمى محمد فرحان عبد هللا11429111942129025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد595.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرحاب محمود جاسم غويلي11430131942121041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد593.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم بشار علي عبد هللا11431111942074061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد591.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسن بادي حسين11432141942146020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد585.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه شوقي نعيم حسين11433111942062009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفضيلة حسين فضل شمخي11434141942145154

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد581.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائينور حميد عبد المجيد علي11435101942091110

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد580.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عبد الجبار عاجل خليل11436121942105091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مجيد رشاك مفتن11437221942203058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى ديوان جباري يدام11438141942066062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد577.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء كاظم جاسم سيد11439121942123006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد577.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمنه كريم مراح صالح11440111942084018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيايه علي صباح عبد الحسن11441261942091003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيهدى عبد الحسين حميد عبد11442271942057212

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حمودي عسل جوده11443141942110165

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجود حسن عوده حسين11444151942042059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد574.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيساره رشيد حميد محمد11445131942075017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد573.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء حسين جلوب محيسن11446151942054178

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد570.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم ماجد ياسين عطوان11447101942111040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد570.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه علي جدوع عبد الحسن11448121942107200
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد570.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان ميثم كريم عاتي11449111942077022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد569.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح احمد عباس لفته11450111942112078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيفاطمة اسماعيل عبيد كاظم11451231942126085

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل نجم كشيش عوده11452221942203030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء علي مجيد كاظم11453271942059053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتماضر احمد عبد هللا يوسف11454111942083016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد564.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر شهاب احمد ابراهيم11455121942096048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء سليم صالح حافظ11456111942105040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار مثنى حميد فرج11457121942114065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان عباس شياع علوان11458101942129006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائينور أحمد خضر عباس11459101942112025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد556.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيزمزم هشام رشيد عبود11460101942077034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد554.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد الكريم حيال حسن11461141942110081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها مهدي صالح محمد11462111942126053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد551.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهيام صالح مهدي عبد الحسن11463111942084196

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد551.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار هادي صدام مزهر11464141942194158

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيزينب سالم مطلك ذريع11465261942144031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيحوراء عبد الرضا مهدي حسين11466261942108042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء سعد بداي بطي11467121942094081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء عبد الناصر جبار حمود11468111942065043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصابرين جسام محمد حسين11469111942064056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء صافي رضا نعمه11470151942044138

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيابتهاج علي حربي محمد11471131942093005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية القمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيداليا محمد صالح خريبط11472141942148004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينسم كاظم مسلم حمود11473141942089037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه هيثم علي منصور11474101942090053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء فاضل حمدان غثوان11475111942167010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيرسل نصير علي محمد11476211942156030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه بهاء حسن حميدي11477121942231090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عيسى عباس رحيم11478111942082063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهب سالم سعدون ويس11479111942102045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى ضياء عزيز صايل11480111942082041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين محمد حميد عواد11481111942084050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى صباح حسن عبد هللا11482111942105146

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار سمير عبد اللطيف جميل11483111942080133

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب علي صالح مهدي11484121942107141
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه محمد رحمة محمد11485121942110032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول ستار جبار فرحان11486141942121014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيصالة عمر اكرم صادق11487101942090077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسهاد حافظ فرحان حالوب11488111942133042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشيماء زهير فيصل محمد11489121942082024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران نجم عبد هللا جودي11490141942109042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىاحيائيميالد فاضل محمد حسين11491211942183024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيطيف سعدي طالب ابراهيم11492191942141018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك علي راشد توالي11493131942109013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائينور محمد كريم علي11494101942102078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيقمر عباس حسن حمزه11495231942155035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد احمد مهدي صالح11496111942062053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان باسم رمح مناع11497141942100014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيجوانا مهدي محمد احمد11498151942050025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيبتول علي حسين حبيتر11499261942144013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عناد ناصر عبيد11500141942073058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائيفاطمه قاسم مطشر ثجيل11501211942186021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء ماجد جار هللا بطي11502151942055057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرفاه بشير محسن نايف11503101942101055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور عباس قادر صبري11504121942105207

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عبد الزهره بداي مسلم11505111942076107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول جبار عباس علوان11506131942107012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيغفران احمد عواد خدام11507121942020090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل ياسين حسن عباس11508101942101053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر عدنان محسن فارس11509141942224060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحاب صدام حسين عبد11510141942072053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيهبه خلدون رحيم مجيد11511311942065081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء محسن صالح بندر11512141942108039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم كامل مطلك سلمان11513141942076092

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عدنان غافل عاصي11514111942080021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين حسن علي مطر11515111942068021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى حامد زاير سلمان11516131942098036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء سعد منصور حنتوش11517111942084076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميساء ضاري كامل عباس11518141942087019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس كريم عوده عبد هللا11519151942053079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبشرى صبار حبيب جاسم11520111942072027
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى سامر غانم عناد11521111942126035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى نصير عالوي محمد11522111942076182

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشدن احمد لطيف حسن11523111942103054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر وليد غيالن حسن11524131942281081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء يونس محمد عواد11525111942070010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك رحيم كطفان نعيمه11526141942136013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن كاظم عوده11527231942125085

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه الزهراء محسن حسين دهش11528261942144046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائينبأ سامي مناور جاسم11529181942275074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب غازي عاصي عبد11530131942107063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيطيبه محمد فارس محسن11531261942108094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء ستار جبار كريم11532151942046069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافتخار علي هادي هاشم11533111942108004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريم محسن عليوي حمادي11534111942085027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران ابراهيم حسب هللا عبد هللا11535101942141022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسين خضير عزيز11536141942125023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم صباح عبود احمد11537111942070125

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائياسراء فرحان محمود مضعن11538191942189008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيازهار نصر صالح عبد الحسين11539271942057005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيامنة احمد حميد فرحان11540101942091011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيايناس سعد خليل خليف11541101942109021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مصطفى فايق مرهون11542111942076164

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء خالد كويطع داخل11543111942076036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله حازم عسكر جحيل11544141942145188

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى كاظم خلف سرحان11545111942105086

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسيل علوان فرج درويش11546111942084008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيافنان اياد مجيد لطيف11547141942125002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيمها عامر محمد مجبل11548101942221071

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ستار جبار ليلو11549111942074032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عدنان عبود علوان11550131942070205

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائينوران سعد احمد عباس11551101942113097

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمومنه محمد حسين علي11552191942189155

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه عبد الصاحب كريم عبد المنعم11553251942084698

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء كريم حسن خنيصر11554141942110045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار فاضل نجمان حاجي11555141942074138

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر حياد رضا محمد علي11556141942074128
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حسين عريبي حسين11557111942079039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائينبأ عقيل عبيد ضيدان11558261942108121

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه علي صبيح ابراهيم11559131942105063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء خلف ياسين سلمان11560151942045022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب جمعه علي فرحان11561111942218027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم رعد جاسم حمادي11562101942111038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيسلسبيل احمد هاشم عبار11563231942119151

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد سامي صالح لفته11564111942140011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء خليل اسماعيل عبد الحميد11565141942066039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيموج ثامر حميد برفي11566151942061023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء محمد احمد عبود11567231942090136

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر ابراهيم خليل عليوي11568111942108094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيجهينه سعد غازي مصلح11569101942095025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيغفران هاشم احمد محيميد11570101942161006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائينورهان علي هادي هندي11571101942077094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء أحمد علي علوان11572151942054051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائينور كامل صالح حسين11573261942144059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء وحيد ثاني صياح11574141942133046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايمان مجبل جبير ملوح11575121942105021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم علي كريم زيدان11576131942099045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيصديقه حسن حلبوص حمزه11577131942236010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيسجى احمد مجيد مخيلف11578221942125158

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عادل رشيد مهدي11579141942100140

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيات راسم عاجل سدخان11580141942127001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينب سعد ناجي علي11581211942138083

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيحوراء حسب هللا دنان ليلو11582261942092028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى فالح حسن معيدي11583141942073078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائياساور فاضل جمعه مطلق11584101942109003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم محمد اسماعيل محمد11585101942101123

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء علي زاير جباره11586151942053037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير صادق كاظم محمد11587151942044143

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ مجيد حسن فرحان11588151942041066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائينور علي ياسين بيج11589241942093149

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول قاسم محمد عودة11590151942053010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك خزعل صالح فرج11591101942101027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جبار هاشم رسن11592151942058028
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0الخارجياتالكرخ االولىاحيائيايه صباح عباس محمد11593101942401005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميقات محمد سلمان محمد11594111942121056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيكوثر نصير فاضل ضفير11595261942112037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد حيدر عبد11596141942070055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء محمد كباشي سعودي11597151942055008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبسمه وسام ستار جبار11598121942091007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدر الرحمن عاد صالح حسين11599121942101014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيامنه اسامه عبد هللا صالح11600191942189012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه سعد سبع خميس11601141942079081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائييقين منير مصطفى حسين11602131942100138

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطاحيائيزهراء علي كريف لفته11603261942079008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره حسين عبيد مناور11604111942104033

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد راضي نجم11605131942283038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد605.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور الهدى فارس احمد موسى11606111952108035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد602.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشيرين حسام حسين عطيه11607111952129010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد595.0الخارجياتالكرخ الثانيةتطبيقيهبه حسين سالم عبداالمير11608111952401029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد586.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى خضير كريم عبيد11609111952080013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيأسيا رافع محمد عبد11610101952109004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيابتسام راضي محمد مطير11611151952058001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء محمد ثجيل مطر11612111952142009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرويده محمد عبد هللا محمد11613111952101010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب سمير جاسم محمد11614141952140028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر حسين قاسم علي11615141952110034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد493.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبشرى حسين احمد جواد11616111952218007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيموج علي عبد الكريم جليل11617111952109054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلتطبيقيتبارك احمد حسين علي11618231952116006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمة حسين حياوي محمد11619111952130008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر ثامر وحيد بريدي11620141952100027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب علي عبد الساده عبد الكاظم11621121952122023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء عبد الزهره عبد الرضا بداي11622151952050003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد مهند عكار نزال11623111952149006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيايه خالد مصطفى صادق11624121952089005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرقيه عبد الكريم محمد محسن11625141952076013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء طه زيدان عبد11626111952127018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه حميد راضي خلف11627141952102026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرقيه قاسم محمد علوان11628121952114007
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر احمد مصطفى علوان11629141952135016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفردوس احمد حمزة يوسف11630111952064016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيبتول حسين محمد عبدالكريم11631131952109005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0اعدادية الفجر للبناتذي قارتطبيقيحسناء محيسن حميدي موسى11632221952132002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك عبد السالم محمد احمد11633101952110013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء ساجت عبد الجليل وناس11634141952132006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم خليل اسماعيل ابراهيم11635111952064018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايمان قاسم مهدي صالح11636141952133006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم جعفر صادق جعفر11637101952093016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى هيثم محمد صكبان11638111952070013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبلقيس يوسف عواد حسين11639111952148002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطتطبيقيرسل فائق وحيد كريم11640261952126014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغدير عبد الكريم عبد الحسن  جعفر11641111952110037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد عادل صالح رحيم11642111952064013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينبأ علي جبار عبد هللا11643111952106027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره ارشد حميد زيدان11644141952145023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيزهراء عبد الكاظم حميد عذار11645281952074012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء حسن جاسم ناصر11646141952074004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىتطبيقييقين شمخي جبر عكال11647131952106021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسكينه حيدر محمد جواد عبد الغني11648141952078015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمنار حيدر زهير محمود11649141952196009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقينور رضا محمد سابط11650131952107043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب خالد مطر مشاري11651161952380027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيلمياء موحان عبد هللا طوقان11652231952119057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيرسل سعد حسن علوان11653101952094010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرحاب عبد الوهاب عبد الرزاق صخي11654111952074015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور صباح براك سرهيد11655111952084035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرقيه شهاب احمد حسين11656111952067022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيضحى محمد ذياب داود11657121952105028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمروه احمد غريب جهلول11658151952056041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيانعام كريم محمد خضير11659141952149002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم سرمد صباح نجيب11660141952112014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيلمياء رحيم عناد جياد11661231952117031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيضحى حارث سعدي محمود11662101952117020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيانوار فهد رحيم عباس11663241952104005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيفرقان عماد ستار عبد11664211952156013
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقياسراء عبد الحسن عبد هللا صالح11665101952155002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيغفران كريم موسى فرج11666281952105010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيطيبه راغب حسين علوان11667141952104011

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ مشتاق حسين عالوي11668111922086049

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محسن شاكر سلمان11669141922077066

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره نزار علي مطر11670111922068017

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي حسين صالح11671141922099039

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيرسل عالء عبد الحسين لطيف11672261922085010

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عبد الستار محمد عزيز ابراهيم11673141922092002

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيمودة علي غازي منصور11674111922094071

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيبتول عصام حسين حسن11675111922106016

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء جليل حسن خضير11676111922117018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عبد الهادي خنجر زغير11677121922125061

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل محمد عبود جاسم11678141922133024

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل عادل شرقي صباح11679141922072028

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه رفعت خيرهللا عطا11680101922077043

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ريسان هندي صعيع11681141922108037

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف فراس ساجد حامد11682111922137011

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيرسل حسن خالف عبد علي11683131922118048

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبياسراء  كامل رزاق عبدالرضا11684141922401005

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيايثار بشير صالل حميد11685111922116010

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيداليا عبد السالم ناصر سلمان11686111922087010

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيايات حسين مخيلف مريوش11687131922107011

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيايالف حمودي بوهان شنيو11688131922094011

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب ابراهيم راضي جبر11689111922136053

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيحسناء احمد خضير شالل11690101922129011

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء باسم عبد االمام ساجت11691151922053025

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبينور صباح مكطوف جبر11692121922125129

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيفضائل حيدر كريم حسين11693141922115080

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين اسماعيل ضبع عوده11694111922085016

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سعد سلمان مري11695111922084045

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم سمير راضي موسى11696141922095068

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء فالح حسن خريبط11697121922098043

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عالء حسين فتحي11698141922076059

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيطيبه محمد هادي بدر11699231922125029

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيفاطمة محمد عبد علي محمود11700141922085014
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد رحيم العيبي محيبس11701111922089077

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبينور ثامر سهيل عبد الحسن11702141922081026

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيساره ليث عارف صادق11703101922077029

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىادبيشهد طه عبد هللا احمد11704211922290018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيايه عدنان خليف حمد11705261922139003

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب قاسم جبار شريف11706111922112074

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبيمريم قحطان عدنان اسماعيل11707111922158009

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء طالب علي كرم11708121922098028

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيآمال اسماعيل عبد المحسن حمود11709141922113001

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب لؤي سليم مالك11710141922127042

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد حسين عزيز حلحوت11711151922044066

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء فاضل شاني عبد11712111922089036

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى عمار قاسم جابر11713121922134172

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم هاشم سليمان فهد11714111922084099

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيهدير سالم طامي عليوي11715211922105026

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيبنين عبد الكريم حاتم غالم11716261922139004

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمروة قصي عبد الرضا نوري11717121922134139

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيريام عادل كريم عباس11718111922117014

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء نعيم عاكول سلمان11719111922117027

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة شاكر جابر صباح11720141922113026

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيساره محمد احمد محمد11721111922111058

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء كاظم جسوب مناتي11722151922051056

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيأيه صدام مهدي فرهود11723211922100003

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبينور عبد السميع محمد جاسم11724121922082035

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيهاجر احمد كريم حسين11725101922117051

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيكوثر حيدر حسين محسن11726151922044098

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبينرجس ميثم حسن وادي11727121922098080

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبينسرين احمد منعم علوان11728111922084114

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف ناصر محمود سعيد11729111922105006

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيفاطمة كريم حسين محمد11730191922150028

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى عبد هللا فريح راضي11731141922139061

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيصديقه علي نعمه فرج11732141922073077

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك ابراهيم حميد حسين11733111922069008

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيايمان نصر احمد عبد هللا11734111922129003

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عبد الكريم حسين علي11735111922084086

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه جاسم رضيوي يوسف11736111942067060
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محمد فاضل محمد11737141942149060

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعبير مصطفى راشد نجيدي11738141942077043

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد رياض حسن جبر11739151942058061

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ غانم عيدان خضير11740111942105143

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسرى مهند جاسم ياسر11741151942053050

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عباس شاكر موسى11742111942217034

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم طالب كاظم طلب11743251942101246

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياطياف احمد عبيد ابراهيم11744111942083004

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيورود داود سلمان داود11745111942114139

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل عايد كاظم كرداش11746121942105069

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر رزاق حسين عباس11747111942079065

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء صباح صافي كاظم11748141942110077

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيلجين عادل صالح حرفش11749121952096010

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك حسن عبدهللا رداس11750131952101003

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيروال عبد القادر حاتم علي11751101952101006

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عباس جلوب طخاخ11752141952220006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيساره حسين خالد عبود11753111922116025

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى عدنان عزيز داخل11754141922090066

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبياثمار مكي مصطفى حبيب11755141922095001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك عماد محسن عباس11756111922136024

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيانعام عبد الستار عويد علوان11757141922223006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد472.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيزينب علي ضمد عوده11758261922111028

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيتبارك فؤاد عبد عطية11759101922089006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه وسام سوري مسلم11760141922100046

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عصام محمد رضيوا11761141922134044

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبيايات دريد سليم طالب11762141922193002

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عبد االمير صالح مهدي11763121922110016

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيساره حيدر راضي محسن11764141922134053

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيمروه رياض صبحي محمود11765111922101049

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبييقين حمزه حطاب كاظم11766151922042109

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيياسمين مجيد عبد الرضا خميس11767141922134079

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين محمد خيون منحر11768141922102018

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيزهراء ناظم كاطع رسن11769281922063019

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيمنار رضا شريف فيصل11770141822085022

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيميساء عبد الحكيم عباس جداع11771111922068068

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس خزعل جبر جاسم11772141922097025
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قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيسرى سعد عباس عبد11773131922110020

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا احمد عبد أبراهيم11774111922073073

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران ياس خضر مطلك11775111922063029

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل جواد كاظم حسين11776111922136040

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس اركان جاسم ثجيل11777141922143061

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0ثانوية ام الكتاب للبناتواسطادبيرسل صباح مزعل جاسم11778261922140010

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران محمد عباس صغير11779141922075161

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبييقين ابراهيم حمود حسن11780151922042108

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيغسق فاضل علوان كاظم11781111922127030

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيايه صالح مهدي عبد هللا11782111922075006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة تغلب غثوان علي11783111922133018

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ علي محمد عبد11784151922042092

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم جاسم محمد سعيد محمود11785121922100034

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيزهراء نوزاد محمود عبد هللا11786211922179042

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبياسماء كريم قاسم جبر11787151922058004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر هاشم مهدي زغير11788141822076113

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبييقين احمد خضير طوفان11789151922049098

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسهى خالد قاسم خلف11790151922044061

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه علي ثامر سالم11791111922085053

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب قاسم سلمان محي11792121922126012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيكوثر عبد الحسين محسن عناد11793131922092068

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيمريم عالوي منصور حمزه11794261922108036

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيغاده صادق صبيح ارحميه11795111922081037

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيابتهال فريح حسين موزان11796141922088001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيسما هشام عبد االمير حسن11797141922085010

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيغسق عماد علي احمد11798131942129017

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيكوثر صالح مصطفى يحيى11799261942117041

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية بغداد األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه حيدر كاظم دحام11800111942107012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل عباس رحيم كاطع11801141942066035

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه نعمان مهدي محمد11802131942116003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيرفل طالب حسين شرف11803261942072013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.5ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالزهراء مزهر لفته ابو الهور11804141942117007

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد487.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه عبد الحسن محيسن لهمود11805221942399013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزكية سلمان اسد سلمان11806111942105054

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيدانيا محمود ابراهيم صالح11807101952091010

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيذرى صالح جبار بدن11808121952098012
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قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيياسمين جمال خليل فؤاد11809111952074052

كلية اآلداب/جامعة بغداد634.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيداليا علي عبد كريم11810121922117010

كلية اآلداب/جامعة بغداد576.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر علي كاظم جويرب11811151921009059

كلية اآلداب/جامعة بغداد561.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيلقاء علي صالح جدوع11812111922076126

كلية اآلداب/جامعة بغداد554.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح بشار فيصل محمد11813141922098028

كلية اآلداب/جامعة بغداد552.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيمالك خليل قاسم محمد11814151922054104

كلية اآلداب/جامعة بغداد552.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد تحسين طالب حمدان11815111922064040

كلية اآلداب/جامعة بغداد551.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيرسل علي كاظم شاهر11816101922096029

كلية اآلداب/جامعة بغداد550.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحيدر هادي محمد فرحان11817131921024047

كلية اآلداب/جامعة بغداد550.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيبريسم قابل شيحان شكبان11818141921031009

كلية اآلداب/جامعة بغداد546.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عادل بشه حسين11819141922081011

كلية اآلداب/جامعة بغداد546.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيساره خليل ابراهيم جواد11820131922086050

كلية اآلداب/جامعة بغداد543.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيمهدي حسان عبد العباس برغوث11821291921109118

كلية اآلداب/جامعة بغداد543.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك جليل محسن علي11822151922051017

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيورد صباح حسن عزيز11823141922107038

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيهاله محمد قاسم نصيف11824101922120073

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحنين عدنان محسن جبر11825131922118034

كلية اآلداب/جامعة بغداد537.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس خالد عبد سيد11826141922115094

كلية اآلداب/جامعة بغداد536.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد علي محمد11827131922098159

كلية اآلداب/جامعة بغداد535.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيتماره رياض عبد اللطيف عبد الوهاب11828101922097010

كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيريام كاظم محمد عبد الصاحب11829151922047045

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيطيبه وسام قاسم محسن11830131922132036

كلية اآلداب/جامعة بغداد530.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيايه حسن حيدر بهرام11831131922118015

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيشهد عبد الحكيم سامي جاسم11832101922095043

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيلبنى خالد عبد المالك محمد11833141922067107

كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسين سعد خضر بدر11834131921024028

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعمار احمد محمد عزيز11835141921026092

كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىادبيزينب حسين موسى عباس11836101922134003

كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد مزهر حريان حوشان11837141921037276

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيرقيه هيثم بداي داغر11838131922107049

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسن حمدان سعيد11839151921010004

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب فالح عبد الحسن مزعل11840141922134051

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيهند علي خضير عباس11841121922126019

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيافراح عادل علي زوابع11842121922126001

كلية اآلداب/جامعة بغداد510.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب محمد جاسم عطيه11843111922109036

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيساره بهجت عبد هللا محمد11844121922106020
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كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسين رافع عاصي خلف11845131921012037

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره محمد هاشم كبسون11846111922104020

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيمنار علي بدر مشكور11847101922092022

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف فراس فاضل رسن11848111921028064

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب عماد رسول مهدي11849121922110032

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيرسل رائد جاسب نوري11850161922154014

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيحسن زيد خلف عبد هللا11851131921029009

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبياحمد خالد سالم صكر11852261921044002

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيعبد الغفور زكي بهجت جهاد11853131921019031

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا عالء كاظم كطان11854141922072074

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيكرار سلمان فرحان كوركي11855131921012086

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيزهراء جعفر تركي جاسم11856231922117049

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزينة وليد لطفي امين11857121922102060

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيدانيه فائز منير عبد الرزاق11858141922079030

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك حسن عبود محمد11859111922060011

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء حميد عجيب داخل11860151922051044

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه سعد عبود سلطان11861151922054036

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمد داود احمد11862111922070025

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيرقيه احمد كاظم عزيز11863131922093043

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيندى عبد الكريم سعود مناحي11864141922102117

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحسين علي محمد مهدي11865111921180054

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيلين حسين لطفي موسى11866101922084016

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيبتول محمد علي محمود11867151922053007

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيامل سعد خليل ابراهيم11868101922095008

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيايات توفيق غازي توفيق11869131922073009

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيزينه عيدان سعيد عباس11870151922053042

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عامر حربي مريخ11871141922102055

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيحيدر احمد قاسم حاتم11872131921025014

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى ماجد خزعل نصير11873151922047082

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيعطيه فراس دبيس حسين11874121922171007

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيحوراء عباس نصيف جاسم11875131922091027

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبياسراء زاهر يحيى خليل11876131922095002

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيساره عامر حسين فرج11877131922132026

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمصطفى حسين كريم ياسين11878111921180181

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي محمود ظاهر حمادي11879111921156082

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه مزهر لفته العيبي11880151922053064
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كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبييوسف محمد علي محمد11881131921034138

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي جميل محمد11882111921007026

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارادبيغفران ظافر احمد شكر11883191922189009

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير جاسم حسين فرحان11884111922118020

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد السالم جمال غركان غبيني11885111921054025

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيعبد هللا ابراهيم رحيم حمد11886101921160027

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا كريم حمد مسلم11887141922109016

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر صالح هادي وجعان11888141922110127

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيموسى الكاظم محمد فالح سلمان11889131921025059

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيأبو بكر أحمد زكي بازل11890101921014003

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعقيل رياض عبد الحسين حسن11891141921003085

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيبرزان رحيم عزيز خضير11892111921029011

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيايمن سامي اسماعيل طليب11893191921019006

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيزينب علي ماء السماء محمد خضر11894101922118040

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيصفا مهدي فاضل مهدي11895141922401074

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيياسر جاسم خليف محمود11896101921011049

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا سيروان نوري عزيز11897111922109080

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيهبه كريم عمران طعان11898261922126097

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم منير حسن ياسين11899121921017003

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيطه خالد اسماعيل عبد11900101921032017

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيسرى غازي احمد عبد11901101922110060

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيمحمد علي حسين مطير11902131921038048

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيوميض سامي سلمان خضير11903111921180210

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىادبيمنار كاظم بزون محمد11904101922104010

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبينور الدين صفاء علي عبد الحسن11905151821008158

كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيبان سعد حميد عبد هللا11906111922060006

كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيرهام باسم علي صالح11907111922105029

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء طه عباس عبد11908121922134066

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسين مالح خفي11909141921037247

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر عدنان حسن علوان11910121921003022

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0ثانوية االمل للبنيناربيلادبيمحمد باسم سليمان رشيد11911311921004018

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم حميد حسن وادي11912121922098072

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبياالء يونس مهدي صالح11913111922114003

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب حيدر ناصر حسين11914121922102057

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسن شبيب عرب11915141921008096

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيهاجر علي ذياب فياي11916151922040145
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كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب طالب نعمه كعود11917121922085020

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيمريم معاذ شكري عبد الكريم11918101922120063

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب طارق احمد رسول11919111922108052

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيهيام اسماعيل خليل عباس11920141922067133

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد ستار عبد هللا شكر11921111921151007

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد شاعر عجيل سيد11922111922078020

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيصفا احمد شاكر فارس11923111922121030

كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيرقيه عباس مسلم حسن11924131922073045

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيامير علي عبد العزيز صالح11925101921005008

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء مهند علي حسين11926111922075028

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيدنيا زياد خزعل لعيبي11927141922102025

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه وعد محمد سعيد11928141922076138

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيرنا كفاح عكيل احمد11929101922077019

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه محمد عبد ابراهيم11930131922095031

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ثائر صابر علوان11931111922076054

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب ستار جبار سعد11932151922051065

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم عبد العالي كاظم مشري11933151922049078

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه نجاح عارف شاكر11934131922103075

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيبهاء الدين باسم عدنان نايف11935131921006017

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء حيدر حليم عبد الجليل11936111922101019

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبينبأ محمد فاخر بدن11937101922103034

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزينب الحوراء علي فرج غنتاب11938101922096039

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه رعد داخل خشان11939151922056043

كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيصادق قاسم صادق جعفر11940121921003037

كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك حسن كريم حسين11941151922041012

كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين محمود خضير ثويني11942111921059026

كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمروان مؤيد متي بجو11943141921177164

كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه زياد خضير عباس11944151922040096

كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبينورس اسماعيل محمد هالل11945101922110118

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيمنتظر امين عبد الرضا جابر11946101921021052

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم حسن علي باري11947141921036002

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيمسلم حسن مظهر حميد11948141921032054

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيغفران خزعل احمد عطية11949121922103043

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام احمد عطيه حسين11950111921059124

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيايمن حسين علي احمد11951141921054007

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر حسين توفيق مجيد11952131921023080
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كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىادبيهمام عبد األمير ياسين عبد اللطيف11953131921256050

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيابو بكر زياد حامد صالح11954111921051001

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيعائشه خالد فاضل ابراهيم11955101822120046

كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيروان فيصل فاضل فيصل11956141922144020

كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسن شرهان جابر11957151921005002

كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيغزوان احسان عبد العالي جابر11958131921003053

كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيزينب داود زبار علوان11959101922155011

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول فارس سعيد عريبي11960121922092006

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عصام عبد االله علي11961111921007072

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء حميد حسين عليوي11962141922069001

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيرحاب كريم محمود حسن11963121922099027

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيطه مهند سهام احمد فهمي11964121921003039

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي كاظم شواي11965121921034052

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيزهراء علي طالل حسين11966131922099024

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيمريم عامر خزعل مطلك11967101922090031

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيمرام حامد عواد مهدي11968111922116040

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزهراء احمد كريم علي11969131922107054

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيورود هاشم كايد اعلي11970141922223069

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياالء عادل عبد ساجت11971141922077006

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء حميد رجب عبد هللا11972111922087006

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد احمد حسن علي11973111921033091

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر امير ناصر حسين11974141921048035

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك جاسم منشد موسى11975141922095011

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى خالد عدنان عباس11976141922124037

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد محمد صاحب عبد الكاظم11977141921048049

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيروان رحيم حسن عليوي11978141922095028

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ كريم جلوب غالي11979141922102114

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيقسور برير هاشم حيدر11980121921048091

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيشدن حسام صادق جاسم11981121922093025

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك سليم رحيم جبر11982151922045015

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عادل صبري منعم11983141921012045

كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه احمد سامي سعيد11984141922100072

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيديانا طارق فاضل ابراهيم11985101922141007

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيسيف محمد جبار محمد جعفر11986261921013074

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى عماد خير هللا ابراهيم11987111922074035

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيريام عبد القادر طالب مجبل11988111922100011
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كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا حافظ علي عباس11989101921014039

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان سعدون محمد هيالن11990141922115006

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيفدك مهند علي احمد11991121922089052

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم جمال خلف كاظم11992141922110128

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيايناس عباس حسن مطر11993151922056014

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب جمعة خزعل محيبس11994151922051064

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عباس شعالن عبود11995111922084047

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيسالي سعد فيصل وفيق11996121922096033

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيرسل رائد عباس مهدي11997101922117017

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبينوح عبد الكريم عبد تقي11998111921180205

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيتقوى ناهض حسين عبد االمير11999141922082014

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى محمد لفته سيد12000151921010080

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد عبد خلف12001141921026091

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيرحمه علي جواد كاظم12002131922106023

كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد بشير هاني راضي12003121921002047

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيغفران اسعد عبد هللا احمد12004191922226008

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيهبه خالد غضبان بدن12005131922077067

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمهدي احمد رحيم سلطان12006111921057110

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيعباس رحمن وسمي ابراهيم12007121921176018

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر اثير كريم عبيد12008141921026020

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف ياسين عبد ناصر12009111922094008

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيمأب محمد ابراهيم جاسم12010171922273044

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين انور حسين عيسى12011141922095008

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد المختار جهاد كويك نعيس12012141921185001

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حميد حافظ فاضل12013141921012013

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزينب نشأت عبد الكاظم سلمان12014101922096044

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيماجد كاظم كامل عباس12015131921013042

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار محي سلمان محي12016141921038131

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ناصر داود سلمان12017131922130021

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيبان عامر علي نخش12018101922107006

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار احمد عبد  الرزاق ناصر12019141922074131

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه جبار محسن صالح12020141922144043

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيابتهاج محمد هاشم محمد12021141922135001

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف رشيد حميد عباس12022111921021138

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبياحمد عصام قاسم ابراهيم12023101921015004

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيسرى محمود علي ناصر12024131922086053
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كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب ستار فريح شريدة12025151922051067

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيشهد عبد الجبار سعدون محمد12026131922080042

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيرانية صباح حسن حاوي12027131922100016

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيسجى عبد الكريم احمد ابراهيم12028131922103059

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى نبيل جليل جميل12029121922102071

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد لفته حابي سبيع12030141921019139

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء اياد حسن سعيد12031141922076042

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيايه احمد صالح خضير12032111922075004

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيحسناء كريم رحمان جاسم12033231922094004

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيمحمد ثائر يعقوب يوسف12034131921019045

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبياكتفاء مالك سهر خلف12035131922118010

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عالء محسن مال هللا12036111922077023

كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيايه مشتاق طالب احمد12037141922067016

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرشيد حسن رشيد كرجي12038141921032032

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيجنات علي جاسم بخيت12039141922133017

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد حسب هللا مراح نشمي12040141922102029

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيجنه حسن شخر وريج12041121922085004

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه باسم وهاب اسماعيل12042101922113065

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيعمر احسان عليوي ناصر12043101921015050

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيصفا علي جميل طاهر12044101922114014

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم حسن جويد حمدان12045121922134143

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيطيف حيدر طه عبد الرزاق12046111922108066

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيرغده محمد لعيبي محمد12047131922107045

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء رحيم ابراهيم فالح12048151922050030

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيضحى صالح مهدي حمادي12049131922104031

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى صباح نعيم شريده12050121921034142

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه علي كاظم عيدان12051141922220030

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم رؤوف رشيد طعمه12052121921005001

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه ضياء عباس عبد12053111922071073

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيزينب حيدر نوري طاهر12054131922129017

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيكرار داود رزوقي نايف12055111921150058

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيمنار سالم حميد علوان12056131922106084

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه احمد محمد احمد12057111922106031

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء طالب حسين علي12058111922136075

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد رائد سعيد مجيد12059111922076089

كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حميد زغير دغيم12060111922075031
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كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبييقين عبد االمير ثامر علي12061151922054122

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح علي مطر علكه12062141922093070

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى كامل حسن عويد12063151922044058

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر نزار محيي محمود12064111921028141

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعيسى احمد خالوي مهنه12065151921001108

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيروال وليد رشيد جبير12066101922089019

كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد علي هكور كريم12067151921006047

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعمار فاضل هدام سلمان12068131921042074

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيشيماء محمد هوبي جبار12069121922095025

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء سالم فاضل عباس12070141922102044

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه فرحان كامل حمد12071141922110123

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى سالم خزعل عليوي12072111922087024

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيايات كمال جابر محمد12073131922073010

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي طالب غالم زبون12074121921009167

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحمزه عماد كاظم جبار12075111921180058

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيطيبه علي محسن علوان12076101922106020

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى غانم حسون حاشوش12077141921024271

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيشمس مظفر هادي توفيق12078101922095041

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف جبار جواد كاظم12079141921061118

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيسيف سعد منصور جوامير12080211921034018

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار ابراهيم رسن حنتوش12081141921045041

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد رسول موحي شمخي12082141921049003

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين ستار خلف كاظم12083141921019029

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبياية عثمان ابراهيم عزاوي12084121922117003

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيحنان عباس حمادي صالح12085191922188013

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىادبيعمار سهيل عبد هللا حمزه12086131921028018

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبينور الحسن هيثم تركي12087131921014091

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيعبد الملك محمود خلف صبار12088101921160031

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيليث محمد فياض خليف12089101921160044

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيربى ياسر غسان حسن12090131922074024

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد ناصر صالح حمد12091151922045086

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر جميل ابراهيم محمد12092141922099086

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك سمير صادق خضير12093111922117004

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيهدى رائد فاضل عبد الوهاب12094261922083063

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب ماجد عبد الحسن شكبان12095111922099025

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيحليمة ضياء علي خلف12096111922401021
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كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعمار قاسم خريبط طاهر12097151821005073

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة جمال حسن علي12098141922097027

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيهديل كريم يوسف محمد12099141922073121

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل ثامر كامل جاسم12100121922102042

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد مزهر حريان حوشان12101141921037031

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد صادق عبد محمد سلمان12102111921052077

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبياسراء كردي حسين خلف12103191922257003

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيصابرين عماد مطشر مسلم12104151922051086

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيمريم خليل مجيد االمين12105101922114018

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبييوسف باسل عبد الواحد عبد الرحمن12106111921180216

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبينضال عبد االمير جاسم حمادي12107111922071092

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيسماره محسن مفلح هليل12108141922079073

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيسجاد سالم ناجي صينخ12109271821003057

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين حسن كنفذ خليفة12110141922065007

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعيسى علي زيدان خليف12111141921036064

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء عبد هللا جاسم صالح12112111922139008

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب احمد وحيد فرحان12113151922048065

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىادبيكوثر سعد حميد عزيز12114101922223029

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيماري نايف محمود نايف12115111922083036

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه علي كامل محمد12116111922074004

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبياحمد يحيى صباح عباس12117131921007004

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيايهم محمد عزيز حمد12118121921034022

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى حليم جليد عطيه12119141921003150

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيهبه هاشم لعيبي خلف12120131922071094

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار وليد رحيم رشم12121151921018104

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب بسام رشيد مهدي12122111922072052

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد رعد حواس زامل12123141921177075

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عدنان محمد جاسم12124111921181117

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيحكم كريم جواد فرحان12125111921028041

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسين جمار حرب12126151921020006

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب فالح حسن عجيل12127141922079064

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيماريا مصطفى عبود فندي12128111922220070

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين حامد جمعه محسن12129151822042016

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيتاره عالء سلمان مزبان12130141922090013

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهالء عباس تاغي علي12131141922093058

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عبد الوهاب احمد مراد12132151921017102
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كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن احمد حسين محمد12133141921025007

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد فيصل وحيد حمد12134141922111041

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيالصديقة حسن فرحان علي12135231922110004

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاالنبارادبيفرات نجم عبد هللا فرحان12136191921317010

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد صادق تحسين عيدان موسى12137151921018111

كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم كامل حسن محمد12138141922116034

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيروان علي حسين محمد12139141922085008

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم فاضل راضي جليل12140121822105142

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك علي جاسم كاطع12141141922124012

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيآثار مزعل خريف بلوط12142141922109001

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا اسعد عبد الكريم ياسين12143131921012064

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيايمان عالوي داود سلمان12144121922176002

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيصابرين لطيف هايس علي12145121922096038

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيزينب عبد الحميد حميد حسين12146101922133039

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر جمال عبد الزهرة حسن12147121921201042

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه علي جبار مطلب12148151922045042

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيمصطفى قسام ابراهيم حنتوش12149121921175031

كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبينور قصي حيدر محمود12150111922071096

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى فارس قاسم محمد امين12151141922097040

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي احمد سعيد كرمش12152141921048073

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فاضل حسن حسين12153141922102047

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى غازي ضاحي عطيه12154141921012069

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيامير سمير عبد علي12155131921024015

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمود عماد محمود مصطفى12156131921006090

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيسحر عبد جاسم صالح12157111922067029

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر علي جرو حافظ12158151921002192

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحوراء سالم الزم سلمان12159131922118041

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر عباس لفته مريدي12160141921009015

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه جميل حسين شمخي12161151922046055

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيعلي ضياء فاضل حمودي12162101921015048

كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء نصر عطيه شياع12163131922092040

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى جبار كامل مرزا12164141921048113

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه محمد حسين زبار12165111922068048

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد سعد ابراهيم عبيد12166121921034132

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمؤمل عبود ناصر عبد هللا12167121921009213

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيالحوراء طه ابراهيم خضير12168141922095002
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كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان جواد زويد ثامر12169141922124006

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبينور الدين ضياء بدر سوادي12170131921001114

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل عبد الكاظم رشك مداح12171121922085008

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين عبود محسن12172141921045032

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيايه راضي عبد الزهره عباس12173131922070014

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار بدر حسن صابر12174151921018100

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عمار جاسب جبار12175151921003075

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيحوراء كاظم حمد حسن12176131922105009

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبيخطاب عمر هاني مجيد12177101921042012

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيرحمه عقيل كاظم عجرش12178131922112016

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيسجاد محمد مساعد حسين12179131921034057

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبينور قاسم داود محمد12180141922143067

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيبلقيس خالد جمعه حسن12181111922127008

كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه صالح حسن علي12182121922090061

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيآية رعد خليل محمد12183141922113004

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةادبيعمر حسن سليمان محمد12184321921011018

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيرسل عبد الكريم عبد مطشر12185131922078012

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمحمد قاسم ناهي سلمان12186101921013045

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيعقيل ناظم ولي جمعه12187211921034032

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب عالء حسين سلمان12188121922092028

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيايه سرمد سامي فليح12189121922110007

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عدنان حسن زاير12190141922110083

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى حسين لعيبي زغير12191131921002081

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيحنين عماد شهاب احمد12192211922133012

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة احمد قاسم محمود12193111922072054

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين مطر سلمان شهيب12194121921009079

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبينبأ حسام ابراهيم عبيد12195101922110108

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيهاجر اسماعيل عدنان اسماعيل12196131922073111

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيجزائر حيدر سهيل لباج12197101922109028

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم احمد نعمه جوده12198141922067110

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار علي حسين فرحان12199151921020111

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين رحيم زبون عليوي12200151921003017

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه محمد سلمان داود12201131922077052

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيجنات محمد رحيمه الزم12202111922094018

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية المنصور االهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيهنادي محمد فؤاد فاضل12203111922125011

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم قحطان هاشم جاسم12204111921053010
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كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيامير عادل احميد شلش12205111921028019

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين صباح صابر محمد12206111922081013

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك حيدر دعير سكر12207141922120032

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد فاضل محمد12208141921013142

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك مهند رزاق علوان12209141922066036

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عبد الرحمن فرج سلمان12210141922090028

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جليل مطشر جدام12211141922070037

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمجتبى عالء كامل طارش12212141921045044

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حسن عبد الحسين حمزه12213141921003122

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ساجد رحيم سلمان12214131921030064

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيرضا علي هاشم كريم12215121921047060

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب قاسم حسن خضير12216151822056049

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود نبيل محمود جمعة12217111921012062

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبياسل  عامر شاكر حنون12218151922040007

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيايات محمد خضر محمد12219121922085002

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيحسن ميثم حسن محمد علي12220131921023018

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيحمزه جالل عبد العزيز عبد الجبار12221131921019014

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسن يوسف علي حسين12222131921012036

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد يوسف عطيه جعاز12223131921012107

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيآيه حسين صغير لهمود12224151922056005

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبياحالم عدنان محمد صالح12225141922067003

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبييقين عادل محمد عبد الحسن12226151922054121

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبياحمد مظفر حامد حسين12227101921152001

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى شهاب احمد علوان12228131921024121

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حيدر عوده مرزه12229111922084044

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد اياد محمد حسين12230111921032044

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء قاسم خماس محمد12231141922143029

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيدر ادريس حسين جبر12232141922093026

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمحمد حسن هادي عبد هللا12233131921017080

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب رعد سعدون شهيب12234141922074068

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيايه باسم محمد خضير12235111922076015

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيسلمى عزيز كاظم شالل12236101922129031

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبد المجيد عاشور هليل12237141921028144

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيتماره احمد صبيح محسن12238131922094016

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبياحمد علي عباس شمران12239101821155003

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيفرح ياسر حسان عرمان12240131922098147
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كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيطه يوسف جميل شهاب12241121921044039

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عبد هللا عباس جالب12242121922092047

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبياحسان هادي محمد شري12243141921019001

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمود احمد شاكر ابراهيم12244141921027110

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى سامي عبد الفتاح محمد12245141922067080

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيصفا عبد الهادي صالح دهيرب12246131922073072

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعباس صباح عبود مزعل12247131921008082

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حسين علي عبد12248121921034096

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمهدي ذو الفقار مهدي حسين12249121921048131

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيزينب حيدر معروف مرهون12250131922070036

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيزينب حاتم اونيس كاظم12251131922086044

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر عدنان درويش مصحب12252151921006118

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمحمد باسل حازم جرجيس12253131921003061

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عامر ضنه منحوش12254151921020091

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيتمارا عماد نعمه سعيد12255101922114007

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيصفا علي زيدان مصبح12256101922119020

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء جبار عبد حاضر12257111922112091

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيزيد علي حسين ارحيمة12258151921010030

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام أحمد برغش حوشي12259111921011075

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين علي نهاب جوده12260151922048026

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيميسرة عالء ناصر جبر12261131922130046

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر عباس جبر خلف12262151921018129

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيجنان فارس نعيم عبيد12263111922104021

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر عبد المحسن علي سمير12264111922099042

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينكركوكادبياحمد قاسم محمد عبد الوهاب12265201921062009

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية التقوى المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين جاسم محمد حسين12266121921212012

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء نجم عبد هللا احمد12267111922112065

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء وسام كاظم رحيمه12268141922115044

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين ناصر عطيه محمد12269141922120007

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيطيف مؤيد محسن حميد12270141922080047

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه صالح عمران منسي12271141922139021

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه ريكان صالح مهاوش12272111922218022

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صالح حسن جبر12273141922081010

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه هادي زغير حسن12274141922075173

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر اسعد محمد عباس12275111922086052

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبييقين عادل حمزه مصعب12276121922112117
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كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيبتول اسعد رحيم فالح12277131922092009

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبينور حسين رمضان موسى12278151922053080

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيمالك محمد هاشم نصيف12279151922051108

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي راضي رسن12280151922052014

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى جبار غضيب عبد هللا12281111922064037

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياكرام سعد علوان حسين12282141922077005

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر هيثم سالم عبد هللا12283111922074055

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيدينا حسن فليح حسن12284111922089041

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه عباس عليوي حسين12285111922085002

كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيسجاد شنان ناطور جالب12286131921011044

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنتهى حسن مرزه شراد12287141922074133

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء مهند علي عبد12288111922067008

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى جبار صالح حسين12289141922108044

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين مشتاق طالب جابر12290141922101013

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبيكنز فاضل حسن علي12291121922123023

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى حسنين كاظم غضيب12292141922093096

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن مسير غنيمه جايد12293141921003025

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه قيس سلمان حسن12294131922075027

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيهديل معاذ ابراهيم جسام12295191922226014

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا احمد حسين حسن12296121921006019

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين محمد جاسم عبود12297111922071014

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبينرجس حيدر عبد الرسول محمد امين12298121922112112

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم كريم خلف خضير12299131921008001

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيياسر عمار منعم عباس12300131921034134

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيصباح مقصود عبد القادر محمد12301101922101041

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيايه جبار داغر لعيبي12302151922056016

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر عادل ريكان سلمان12303151921013108

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر شاكر قاسم عالوي12304151921002060

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيشهالء حامد عيدان محمد12305101922119019

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء قاسم عنون حاتم12306141922143045

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيام البنين محسن جبار كريم12307141922102006

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيالمقتدى محمد رحيمه لعيبي12308151921008014

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي طالب عبد العزيز فارس12309111921011041

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيرسول كامل حميد داود12310141921040010

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي جواد كاظم12311141922191036

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبينور احمد حسين خليفة12312111922099049
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كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيتمارا نهاد حسين رجب12313121922127023

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبياسماء عباس احمد ياسين12314121922080006

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيروان حيدر عبد العباس خضر12315141922093033

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حاتم محمد عباس12316141921013039

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى جبار رحيم كاظم12317141921030074

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0الخارجياتالكرخ االولىادبيريام كامل عبد هادي12318101922401023

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبياالء وجيه ذياب احمد12319101922090003

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي محمد جبار المي12320151921001102

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد عطا شلش جودة12321151921002076

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىادبيشريهان منتصر حسن نوري12322131922283013

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيايات مهدي حسين عبد هللا12323151922047009

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيمسلم حسين عبد طاهر12324111921028123

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء مؤيد جاسم امرط12325141922072040

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيزين العابدين مؤيد دحام مشحوت12326261921013058

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبينور حسين اسماعيل ابراهيم12327111922070094

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيعلي رياض عباس هادي12328131921006059

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشجن صالح مهدي عيادة12329111922095070

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيلمى عباس مجيد حسين12330111922075051

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء فالح حسن طوفان12331141922108019

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد فالح رفيع طعمه12332141921205008

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء محمود جاسم محمد12333141922072014

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عبد كطوف شايش12334131922094036

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيعذراء محمود مزعل مهدي12335101922113061

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيايالف رزاق مولود مزعل12336131922095006

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين محمد جاسم موسى12337121921047045

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبيزينب رياض حسين عبد12338211922175007

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيندى حاتم احمد عصمان12339211922099063

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيصابرين فؤاد محمد كرحوت12340121922096037

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيعائشه خالد علي مونس12341121922096043

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك احمد ابراهيم احمد12342121922095010

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حازم مندوب كحامي12343121921019022

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية المستقبل للبنينصالح الدينادبيقدامه سعد احمد عبد12344181921115007

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل عباس هاشم عبد الحسن12345121922125051

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي صباح احمد سلمان12346141921024158

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عالء جعفر يونس12347131922093057

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء مصطفى صالح توفيق12348141922076072
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كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عقيل محمد بريدي12349141922074073

كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيمهند عباس ناصر حسين12350101921022080

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيصفا مجيد حميد رشيد12351101922089030

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيدنيا موسى احمد نايف12352101922101017

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيجعفر كاظم خنجر عبد هللا12353131921034017

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار سالم محمود نمش12354151921004049

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد علي شهاب حمد12355121921005006

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حقي اسماعيل فارس12356141921013118

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن محسن صبر رسن12357151921004012

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم فاضل ناهي شطيب12358141922072104

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرغده رافد فاضل حسون12359141922079039

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب كفاح مهدي داود12360111922095062

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيامير عامر جاري محمد12361211921008004

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس احمد عبد سلمان12362151921002092

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيحسين احمد عبد االمير ياسين12363211921025005

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جميل عاشور هليل12364141921028198

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيأيه طارق كاظم حسين12365101922133003

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيرقية بشير كاظم حسين12366121922085009

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول صباح سعدون كحيط12367141922222010

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيآيات محمد حسين سمير12368101922096011

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفادبيسالم مازن سالم هندول12369251921049011

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران جواد كاظم حسين12370141922076084

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيمريم فارس عدنان حمزه12371181922236047

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيهمسه عالء عبد الخضر ضيدان12372141922095092

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عالء رايد عطيه12373151921003107

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد عبد السادة عباس طاهر12374151921003004

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى حيدر كاظم هادي12375141922102119

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيآيه احمد هاشم حسن12376131922118004

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه رياض كاظم محمد12377141922102063

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزهراء احمد حسين زعيل12378261922126042

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي سجاد باسم نجم عبد هللا12379111921015071

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد احمد محسن رحمه12380151921007197

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيحنين مظفر عبد الجليل محمد حسن12381131922126012

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى علي محمد حسن12382111921202059

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك احمد هاشم صالح12383111922101009

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيالمضيئ نعمة عباس محمد علي12384111921003005
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كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد محمد عبد الكريم محمد12385111922095076

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيزمن سامح قيس عبد الجبار12386121922095018

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيسلوى فاضل  محمد  جاسم 12387141922401066

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيادهم شاكر محمود محمد12388211921221001

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء سمير عبد االمير سلمان12389141922067055

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيحوراء كاظم نعمه فرج12390131922092020

كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيزيد حاتم كريم حسن12391131921023029

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه ساجد مطشر فرحان12392141922080055

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيبنين فالح طارق هادي12393101922096017

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى بشير منصور حسوني12394141922191039

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ علي حاتم نايف12395111922114034

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبيعبد الرزاق فرحان حسين علي12396191921010010

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيجنة محمود شاكر شريف12397271922067015

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيكوثر عدنان جواد كاظم12398141922071045

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه قاسم فاضل عبد12399141922077054

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هادي حسين زغير12400141921037212

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء حيدر راجح شالكه12401121922112056

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى فيصل قاسم خنجر12402141922065046

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيزيد عالء بالسم عبد12403111921180065

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيصادق ستار جبار رفيج12404141921028093

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد حيدر منذر كاظم12405111922112088

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيمريم يوسف عدنان جاسم12406101922129037

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيغسق حسين عبيس ناصر12407151922053057

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيغدير هاشم علي عبد الساده12408131922099045

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيزينه رعد عبد اللطيف خماس12409131922073056

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيطه باسم علي حسين12410101921016027

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه بكر علي احمد12411131922104036

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبييحيى حميد علي ناصر12412101921156042

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية الخليل المسائية للبنينالكرخ االولىادبياحمد عبد الكريم كاظم حمد12413101921210006

كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية المجاهد المختلطةصالح الدينادبيرياض مالك كريم حسين12414181921100011

كلية اآلداب/جامعة بغداد577.0ثانوية النخيل االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا اشرف ابراهيم عدوان12415191941121011

كلية اآلداب/جامعة بغداد572.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياسراء اسماعيل حمد جخدم12416171942273021

كلية اآلداب/جامعة بغداد571.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عصام احمد مهاوش12417101942116046

كلية اآلداب/جامعة بغداد570.4اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتماره علي رفعت علي12418131942117058

كلية اآلداب/جامعة بغداد567.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد فوزي شغيدل ساهي12419151941004052

كلية اآلداب/جامعة بغداد564.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريحانه هادي علوان رشك12420141942086091
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كلية اآلداب/جامعة بغداد554.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيغاده جميل احمد جميل12421101942077059

كلية اآلداب/جامعة بغداد550.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ثامر سلمان محمد12422111942080060

كلية اآلداب/جامعة بغداد549.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك صالح عبد الكريم جراد12423101942101030

كلية اآلداب/جامعة بغداد549.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيشيالن صباح فرحان رحمان12424131942095015

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم حامد رشيد محمد12425121942110090

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل منتظر حميد مجيد12426131942070077

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه محمد رمضان جبر12427141942108136

كلية اآلداب/جامعة بغداد547.0الخارجياتالكرخ الثانيةاحيائيفرح علي شوكت عبدعلي12428111942401038

كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسدير طالل عبد الكريم رشيد12429121942105123

كلية اآلداب/جامعة بغداد544.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره رسول حمود مساعد12430131942121088

كلية اآلداب/جامعة بغداد541.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيريحانه عدي عبدالصاحب علي12431131942091060

كلية اآلداب/جامعة بغداد541.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى شهيد عطيه كاظم12432121941025110

كلية اآلداب/جامعة بغداد540.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عبد علي طاهر مزبان12433131941017047

كلية اآلداب/جامعة بغداد540.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عمر عبد الرحيم جميل12434141942196008

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس جاسم صدام زغير12435141942225132

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيلياء محمد عرفان محمد صادق12436131942075034

كلية اآلداب/جامعة بغداد538.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيزينة هادي علي احمد12437131942105033

كلية اآلداب/جامعة بغداد537.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه علي روضان داود12438111942102027

كلية اآلداب/جامعة بغداد535.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائينور الحسين مهدي راضي جاسم12439151941003092

كلية اآلداب/جامعة بغداد535.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائياالء ثائر محمد خورشيد12440131942075004

كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيعزيز أركان عزيز لطيف12441131941007008

كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميسون باسم محمد علي  صالح12442141942086231

كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيانس حيدر جمعه حسين12443101941020035

كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم علي محسن علي12444151942053071

كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عباس حسين علوان12445141942111051

كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالرباب عبد الرزاق عبد هللا موسى12446141942191002

كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر ضيغم كحط طهمور12447141941030007

كلية اآلداب/جامعة بغداد532.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين عباس اسماعيل كريم12448121942107057

كلية اآلداب/جامعة بغداد532.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جواد علي عبد هللا عبد علي12449141941170068

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرباب خضير ضيدان خضير12450111942084061

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك حيدر عبد المجيد معتوق12451121942095015

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيات مشتاق مطلب جواد12452111942067007

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء باسم عبد الواحد جبر12453131942071026

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدالل خالد محي عبد الواحد12454111942102022

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار خالد جثير ناصر12455141941022085

كلية اآلداب/جامعة بغداد530.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه حيدر عباس عبد الغني12456141942077070
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كلية اآلداب/جامعة بغداد530.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس بشار صبري احمد12457141942111236

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيتمار فاضل نعمه كريم12458121941031036

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار عصام سلمان جواد12459111942103081

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائينور علي كامل حبيب12460101942220027

كلية اآلداب/جامعة بغداد528.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانعام سالم هاشم علي12461141942134015

كلية اآلداب/جامعة بغداد528.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا صباح كاظم محمد صالح12462111942066037

كلية اآلداب/جامعة بغداد528.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجوانة طه كل محمد حسين12463111942066015

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عالوي محسن ثجيل12464131942126025

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سعد عبد الرضا كزار12465141942145163

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين احمد عبد نور عناد12466251941044075

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيروال مازن عبدالصاحب سلمان12467131942087021

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح فاضل محمد سوادي12468131942119024

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى لؤي اسماعيل ابراهيم12469141942078071

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيفيان حسن غالم محمد12470211942135059

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيريم سعدي حمادي حسين12471101942129011

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائينور محمد ذاكر نعمان12472101942118113

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعسل قصي هادي علي12473111942105108

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزهراء ضاعن كاظم نصير12474281942051046

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينقيه نوفل نمر محمد12475141942104069

كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيسمر علي محمد حمودي12476131942101041

كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي خليل عبد الحسين غالم12477141941175019

كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد علي محمود جاسم حسن12478151941011156

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيشاهزنان قيصر قاسم حسن12479131942098104

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغسق عباس كاظم فنجان12480141942068029

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضي كاظم فاضل كاظم12481111942109095

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار علي جاري شاطي12482151941007108

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي منشد شامخ12483141942194089

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا ثامر كامل علوان12484131941004026

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر وديع منعم ناجي12485141941009077

كلية اآلداب/جامعة بغداد566.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد قصي محمد كويجه12486141951201030

كلية اآلداب/جامعة بغداد542.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي قاسم محمد علي مهدي12487141951016066

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء صالح مهدي عبد الكريم12488121952087018

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصبيح سامي كاظم عبد12489141951013046

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيكوثر فارس عبد العزيز ظاهر12490121952089023

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقينور موسى كاظم والي12491131952104016

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيرامي عدنان فاضل حسون12492271951015033
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كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرسل عماد شنشول محسن12493121952098013

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عماد محمد خالد12494141951001007

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين نجم سهيل نجم12495121951002026

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعال عمر عادل عبد هللا12496111952114025

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينه عبد جبار عامر12497131952107017

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيصفا مهند حامد شاكر12498101952117019

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد محمد فتاح جاسم12499111951203041

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة رزاق محمد جاسم12500161952167024

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيحسن علي جري طهران12501161951077006

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةتطبيقيمريم علي عجيل جلوب12502161952155009

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيزين العابدين مضر مرتضى عبد االله12503101951033010

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنبارتطبيقيعمر فرحان محمد امين علي12504191851114010

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب جبار حنون نشمي12505121952091012

كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد فؤاد ثابت سلوم12506111951004106

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0ثانوية ارض الحضارات االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد قحطان هادي حسن12507141951172002

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن طالب مهاوش عميره12508111951013020

كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيالحسن جواد عبد الكاظم احمد12509161951121003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيحنان محمد عيدان كيطان12510141922099021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيسبأ ليث شاكر عزيز12511101922113042

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه عمر حسين جاسم12512141922079087

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى عدنان منصور فياض12513121922101015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس جبار راهي حمدان12514151922055085

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب نعيم عزيز جاسم12515121922123014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيوالء عبد الرضا حميد وداعه12516151922040155

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبينادين وسام صباح منعم12517131922074054

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيزينب سعد مرضي مناحي12518101922099021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيحسين علي حسن مظلوم12519221921039017

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيفرح سيف عبد االمير مهدي12520201922108022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبينورس عباس عبد الحسن جاسم12521121922099087

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء احمد سلمان عبد هللا12522141922079050

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيامنة محمد عبد الواحد عبد الكريم12523101922093003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيجواد كاظم خابط صحن12524141921028018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى رعد جاسم مانع12525111922112083

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء خضير عبد علي جاسم12526121922118013

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس حسن كرافة عبيد12527141921045024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيبنين محمد علي حسين مهدي12528131922111020
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيقثم حسين خضر طهيلي12529251921203018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيهبه ناصر حسين سلمان12530211922094039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى احمد رديني ماضي12531111922076141

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي زهير حسن عبيد12532151921001088

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيلمى وعد حسن عبد هللا12533101922117042

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء علي عليوي كضاب12534111922075002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء عامر عباس عبود12535151922056031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك ماجد كريم بدر12536151922055015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد الباقر ثائر مدحت نصيف12537141921211051

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى حسن اعويني امطيلج12538151922049054

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيايات ليث حاكم محمد12539121922127003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيسما حاتم سلطان دهام12540121922095024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيهاجر سلطان داود حزام12541261922079035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيحنين ابراهيم عبد الحسين مهدي12542131922093027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيرقية ياس خضير فزع12543111922063012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا حسن علي عويد12544111922072101

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار حسين علي خضير12545111921028097

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبينور رعد شكر محمود12546131922106096

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيسجى حسين محمد كريم12547131922112023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبياسراء عدنان فياض عواد12548101922118004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد452.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب محسن مشالي سلطان12549151922045070

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا اياد كريم محمد12550141921012035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0الخارجياتالكرخ الثالثةادبيوالء عبد علي كامل شري12551121922401065

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0الخارجياتصالح الدينادبيمريم جاسم محمد حسين12552181922401048

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيصفا صالح مهدي كاظم12553111922095080

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبينهى خليل ابراهيم الياس12554171922305074

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء وليد عبد الزهره زغير12555111922105041

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمجتبى وسام عبد هللا بدن12556121921034127

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيآيات خليل ابراهيم حسن12557131922072001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيافراح كريم حواس صدام12558111922095003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد رحيم جلوب ثاني12559151921003102

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيزهراء حسن احمد علوان12560211922147021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيساره محمد عباس دارا12561121922118032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبياوس منذر قيس محمد12562101921011011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيود محمد كاظم محسن12563131922072044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيتماره عماد رشيد عبد الرزاق12564131922073026
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيأماني احمد خلف عبد عون12565131922103001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد طارق صبري عبود12566111921053082

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب مزبان غالم زمان12567151922054063

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيشهد محمود شالل محمود12568101922110065

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيفاطمه معتز غالب جاسم12569211922130016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيورود اسعد عبد جاسم12570111922089131

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيرفقه زيد شاكر نصرت12571111922105024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى سعد رحيم مراح12572141922100049

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي راهي ماهود حميد12573131921012071

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه محمد علي كاطع هادي12574131922077053

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم احمد وهيب كاظم12575141922080056

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا عبد الكريم جواد محمد12576141921025030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه احمد عبيد خليف12577111922078037

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيحوراء عادل جاسب راضي12578121922172003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار احمد جواد كاطع12579111921027094

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيبان حسين رشيد علوان12580131922076004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيغدير خالد معلك خضير12581131922100034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0الخارجياتالرصافة االولىادبيايات عبد كاظم حسين12582131922401008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء حسين علي طالب12583121922103019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيكفاية  فالح حسن جاسم12584151922058072

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء حميد عبد النبي زغير12585121922134062

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيعباس عبد القادر عويد عبعوب12586261921044028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيعائشه عبد الستار لطيف جاسم12587131922073082

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيادريس محمد حسن بديوي12588111921180020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر صفاء احسان فرج12589141921027018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد محمد قند عبد12590121921005035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد636.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيودق خالد مجيد لفته12591101942138026

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد543.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيعبد هللا خلدون مناور عبيد12592191941012027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد535.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حياوي حمد علي12593111942070085

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدينا مصطفى عبد الرحمن اسماعيل12594111942115004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبلسم  عامر  خليل ابراهيم12595101942086019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد احمد عبد الواحد كريم12596111942101037

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد530.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسكينه ياسين عبد الحميد عبد الحسين12597121942093030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عدنان عيدان عبد الحسين12598111942109012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه منصور علي حسين12599141942077005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيتمارا اياد حسني موسى12600191942200015
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىتطبيقيمحمد امين صادق كاظم عباس12601131951236010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء محمد عبد العزيز محمد رضا12602101952102016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمحمد باقر سالم حكمت حمزه12603271951004054

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء طه عباس علي12604111922077006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبينور نصير فرحان حبيب12605121922090077

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عامر كتاب عبيد12606121922090024

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيرنا غالب علي خضير12607131922094029

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيام البنين حسين احمد حمد هللا12608141922082002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين صالح صكبان محمد12609111822065015

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر حامد كتاب عبيد12610121922090066

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيمسك احمد خليل ابراهيم12611141922090056

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان عادل جاسم محسن12612141922075018

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0الخارجيونالنجفادبيمحمد ماجد ماهود مهدي12613251921400036

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيرغد كريم كاظم عطية12614101922111017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمارينا حسين سالم جدوع12615111922139024

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا منذر خزعل معرض12616141921176058

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين سامي طعمه حاتم12617121922134042

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي طالب زغير جبار12618151921002119

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي احمد عباس مهدي12619151921018073

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيحنين خالد مصطفى جمعه12620131922091024

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير جبار هلول حسين12621121922125100

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد باقر ثامر رحمه وريوش12622141921185022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيشهد زياد طارق عزاوي12623101922076030

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى ماجد كيطان محمد12624121921048122

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه هادي عويد جويد12625151922045107

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمود تومه حسين12626141922102062

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيسالي جبار حسين نهيب12627261922094012

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبينور هيثم خالد احمد12628131922073108

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيغسق قيس طالب عبد هللا12629111922070074

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين صادق صالح مزبان12630111922077011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ فيصل ابراهيم محمد12631141922127073

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سمير جبار اسماعيل12632141921026004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا قاسم عبيد مغامس12633141921174050

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمة الزهراء محمد جبار زبون12634121922134124

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيايات كاظم سوادي حسين12635141922106003

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه محمد زبون بنيان12636151922040099
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيروان عباس ضيول طلب12637141922120014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه ثائر عبد جبر12638141922081018

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيتيماء نوفل كمال علي12639101922119010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب أمجد فاضل علي12640111922111049

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيغفران جابر غازي جابر12641131922106067

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيسجى محمد جوده كواد12642131922098106

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى احمد سهيل علي12643151922041046

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن عامر وهيب حسن12644141921038041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر عادل جعفر سعد12645111922106073

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه محمد نعمه حمود12646141922102066

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور صفاء محمد مزعل12647111922108099

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيزهراء هيثم رشيد جاسم12648211922165013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل محمد فريح متعب12649121922091011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى مهدي هاشم جاسم12650151921001146

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين صباح عبد الحسين محمد12651141921037074

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيأيه هاني شاكر محمد12652141922134010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء هيثم عبد محمد12653111922077031

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران حمود عبد هللا حمود12654111922070075

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس سعد علي صبر12655111921028071

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيطه ياسين خضير محمود12656111921012032

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيشهالء عماد شالل حليوي12657141922136051

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيرجاء اكرم سوادي حلو12658141922134034

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي مالك جبر كماش12659131921012079

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيفاطمه هادي عبيد حسين12660271922094040

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينورس صباح كاظم حسن12661151922040142

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد احمد مجيد لفته12662141921024225

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عبد الباسط نايف عبد اللطيف12663101921013042

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد محمد شاكر حسن12664121921044009

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيأحمد سمير محسن هادي12665211821010005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد وسام كاظم فرج12666111921007011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيبنين نجم عبد هللا عبد12667101922093004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ عبود دريول نعمه12668151922042091

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبياسماء جمعه كريم علي12669151922042006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيزينب محمود منعم عبد الستار12670211922101021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار جسام محمد رشيد12671141922067115

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه محمد موسى ماهود12672141922101004
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيميس أسعد عبد الواحد أحمد12673131922073098

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر شاكر محمود حسين12674121921005025

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيمعصومه عبد الخالق عبد كيطان12675121922087055

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد صادق هيثم حسين جواد12676131921023066

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيحارث حسين عباس حسين12677101921160013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيحنين حيدر مسلم كاظم12678131922074016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيايه كاظم هادي علوان12679131922101015

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء خضير عباس علوان12680111922094052

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيراويه حازم محمد عزاوي12681141922099027

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب رفعت صفر نوحد12682151922047066

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى ضياء حسين محمد12683141922076065

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمختار حسين كاظم حسين12684111921027119

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر سعد عباس حسن12685141921030096

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي زاهر مسلم شنيشل12686141941020044

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد519.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر جمال سبتي عبد12687141941017118

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد519.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعزيز هاشم ياسر عكله12688251941007178

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد رائد عبيد جاسم12689121941030011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيآمنه روؤف محسن محمد12690131942071001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عباس عبد علي فزع12691151942040063

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى عامر جميل ايوب12692111942103089

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله طالب محمود عبد هللا12693111942111021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى جمعه جاسم مفتن12694131942094047

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل عبد الحميد سالم براك12695131942117097

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين مؤيد راضي داغر12696161951108021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء احمد يحيى عبيس12697111952142007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيصادق امين هادي جبار12698151951010019

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر عدنان حسين محمد12699111922108082

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيرضوان سعدي مطلك صحو12700111922112047

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر حسين عبود سعد12701151821015037

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبياطياف غني حسن حمزه12702101922105001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيمهدي خالد مهدي صالح12703101921014076

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران قاسم سلمان عباس12704111922221014

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد443.0ثانوية الطف المختلطةديالىادبياكرم اياد ذعذاع سلمان12705211921242003

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيشهد ابراهيم محمود حمادي12706121922174007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبياسراء قحطان عدنان محمد12707101922079001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبياصاله هشام جميل محمد12708111922060004
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قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيصبا محمد عبد عبد هللا12709101922116011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل محمد سعيد حطاب12710121922089022

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيساره محمد علي احمد12711101922084012

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر محمد خلف عزيز12712141922077057

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعلي عادل جراح بساله12713261921025052

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيرسل طاهر حمد خضير12714131922093039

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيامجد حامد رشيد حسن12715111921150011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيريا خالد ابراهيم عبد هللا12716111922101026

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيبتول مهند عبد الوهاب عبد المجيد12717111922137014

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبياماني شاكر عبد الصاحب شاكر12718131922107010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس جليل مسلم زاير12719141922093086

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر باسم عبد الحسن رحيمه12720141921208060

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيمؤمل رحيم صحن بني12721121921170036

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيشهيناز سعد عوده عكله12722151922044070

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيوليد كاظم روضان عباس12723231921054036

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف قاسم شامخ ابراهيم12724141921208225

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيعلي باسم علي حسين12725131921024078

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيمهند احمد عبد الرزاق عبد اليذ12726131921009128

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيمهيب اسكندر عبد الكريم كاظم12727211921220011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيقصي مالك اسماعيل صيوان12728111921059089

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيتمارا سعد حميد سلمان12729111922075010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيمرتضى عبد الساده خزعل بدر12730101921018017

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي فاضل ثابت12731141922072046

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيابراهيم سلمان خلف وزير12732261921015001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير قيس عوده علوان12733121922118045

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عماد فرحان حسن12734131921008049

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيرحاب طاهر محمد كاظم12735111922067018

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيفاروق طاهر ياسين حمزه12736111921053070

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك فاضل عيسى لفته12737141922134015

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه خالد علي مونس12738121922096046

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب جمعه شدهان عاشور12739141922100038

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيابتهاج يعرب جهاد محمود12740111922116003

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين احمد كريم عباس12741141921026031

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيايه عباس عبد فرج12742121922127007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمريم علي واجد عبود12743131922071081

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيعمر شكر خلف سعود12744211921010052
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قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيايه سعد منعم زمام12745111922108009

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيايات علي محسن جبر12746151922049008

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ماجد مزهر مجيد12747141921037204

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيمحمد هيثم شاكر معروف12748131921004084

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب قاسم عبد محمد12749121922090034

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيفاطمة سالم هاشم حمادي12750241922095043

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد مطشر شناوه12751141922082019

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم محمد رشيد حميد12752121922123025

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف محمد عبد الجبار عبد القادر12753111921002032

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعبد القادر منذر برجس صبار12754101921027050

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيابراهيم زيدان حمدان منصور12755151921010001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سرمد سامي جاسم12756131921008164

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيسرور باسم قاسم محمد علي12757131922098109

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيبراء فخري حسين خلف12758131922104005

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عدنان رحيم ولي12759151921075122

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبييونس سعيد رشيد فياض12760111921181158

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيالعقيلة حسن فرحان علي12761231922110005

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيضيف علي سعد كاظم عبود12762131921025030

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد احمد عبد الواحد ابراهيم12763141921013116

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي جهاد جاسم حسين12764121921047099

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر ستار دحام عليوي12765121921005079

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا خليل ابراهيم حسن12766111921180095

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيعلي احمد علي سابط12767211921012045

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم احسان مهدي صالح12768101921027001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر جابر فرث ناصر12769141922108059

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء محمد هاشم عيسى12770111922105018

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء محمد عبد الصاحب نعمه12771111922094002

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيرحمه دهام احمد ضيدان12772111922075018

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين فؤاد معيوف حسون12773111921009025

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيايمن جاسم حياوي كريدي12774261921035012

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبياسراء مجيد يحيى احمد12775151922050004

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيعقيل خضير مهدي حزام12776151921010045

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيزينب حيدر محسن جمالي12777131922132024

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيساره قاسم عيسى جمعه12778111922076083

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبياسراء غانم عبيد علوان12779211922203001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد536.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيضرغام محمد قاسم حسين12780101941008035
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قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسن شخير علي12781111941058093

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمد حسن محمد12782141942074022

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران ابراهيم حسين عبود12783111942109106

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالكوثر بالسم سوادي علي12784141942107004

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين علي طارق فاضل12785101941025007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد انور ابراهيم خليل12786101941034018

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد489.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسهيله زيد محمد جواد سلطان12787131942121096

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره باسل عباس كاظم12788141942149034

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محمود شاكر ذرب12789141942086189

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد علي مناضل عبد الرزاق جاسم12790121951002054

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيشهاب الدين احمد كريم حسين12791211951211006

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمهدي وسام عبداالمير محسن12792291951003191

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد523.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن صالح حسن محمود12793101921041027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد503.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيرقيه مثنى فاضل مصلح12794101922155005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد491.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيسعاده سعد حسين عبد12795141922109042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد490.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبيساره رعد سعد طه12796131922102010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد485.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيلينا فاضل عليوي خلف12797131922119030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد485.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعبد الرحمن احمد حسين عكش12798261921156024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد480.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبيمحمد ستار عزيز شائع12799211921350005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد477.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل منعم عون ربيش12800141922143023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد477.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيزينب داود ابهر جاسم12801101922103013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيايمان معروف شعبان ياسين12802101822113006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد473.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهزنان عباس جوده عريبي12803141922074095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عمار ازغير شنان12804141922075171

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار صالح عبد هاشم12805111922085048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيساره يونس حسن نصيف12806261922112011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة علي مهدي حسين12807111922095095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0ثانوية الموعظة المختلطةواسطادبيزينب مجيد حسون عيال12808261922165002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول سعد كامل ثابت12809141922113008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبياحمد رعد لطيف حسين12810261921025002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيحسين كامل نجم عبيد12811121921175010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيسجاد فؤاد نجم عبد هللا12812101921022021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيصابرين حميد حسن عواد12813261922135022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبيانس بركات محمد خليفه12814101921206017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس خميس عبد هللا جاسم12815141922116037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيوسناء كاظم عبد الحسن صكوك12816261922112019
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء هادي مطشر حميد12817141922075102

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمود عبد السالم محمود يونس12818141921018088

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل حامد ذياب علي12819111922078014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى نزار حسن صالح12820121922102072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيتبارك الرحمن جاسم محمد صبار12821131922110004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عادل حمادي فياض12822111821022005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0اعدادية النضال للبنينديالىادبيمصطفى محمد حسن عبد العباس ضاري12823211921029010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب محمد راشد وارد12824151922050052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء حميد عبد الساده ضاحي12825141922090021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيحيدر خضير محمود عمران12826101921009023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيايمان محسن علي جميل12827261922112002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيأشواق تركي أسود حمد12828111922139002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب غسان مردان مهجر12829111922101031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد ماجد تركي فرحان12830111921166031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبياجوان قاسم مشرف محمد12831121922096001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيزهراء ميران سياب عامر12832101922133035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب فاضل زرزور حميد12833121922099049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبينيران فاضل حسين عبد12834121922087061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيمحمد حازم سالم يوسف12835241921003034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيتقوى عبد الكريم خيري ابراهيم12836151922047022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد عباس جنزير جبر12837151921005004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمصطفى لفته نايف غافل12838261921041059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ علي نصيف حسون12839141922139055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيعمر عبد هللا جاسم حمادي12840121921011039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه علي علوان سعود12841141922143005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0ثانوية ام الكتاب للبناتواسطادبيآيات عدنان عليوي شمير12842261922140001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيمآب كاظم عبد الجليل شحاذه12843101922113072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد كاظم غالم حسن12844121921005007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد سعد عبد الحسين عذافه12845151921005003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا لفته عبدو عبد هللا12846121921027011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيحيدر علي شاكر حسن12847231921011031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيحيدر طه وسمي زيدان12848211921074025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم علي ناصر جاسم12849141922069047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيكرار كامل عذاب احمد12850131921002065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عباس محمد ظاهر12851111922129028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبياسيل مهدي خوين حميدي12852261922173001
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبينبا جاسم احمود شهيد12853151922048114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيمريم موفق خلف مهدي12854101922152004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبينوره رعد عبد علي خضير12855141922073115

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء بشار جحيل شرشاب12856141922088028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد ماهر سجان محمود12857121921005008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىادبيطيبه عالء حسين محمد12858211922231005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيهشام محمد كزار جويد12859261921016046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبينور الزهراء رياض عبد شبيب12860131922118153

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيايات ابراهيم ذيبان حمد12861101922113013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية الوطن للبنيناالنبارادبيغسان ستار رشيد كعيد12862191921099020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيتبارك قيس عبد الكريم علي12863261922091016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيمريم عدنان حميد شاوي12864131922118144

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارادبيعمر احمد قرداش نجم12865191921350055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيروان درع شالكه نجرس12866141922143026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حسين علي عوده12867141922122026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس كريم عمران عيسى12868141921031039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه قاسم حبيب كريم12869141922073098

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيزهراء سعد ناجي مخلف12870101922129022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيياسر احمد ابراهيم ياسين12871131921002090

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيأستبرق حسين علوان فياض12872111922087001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعصام فاخر ياسين احمد12873151921015040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيرياض جلوب صالح علوان12874261921156014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتواسطادبيشهد عالء اديب حميد12875261922252032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيزينب ميران سياب عامر12876101922133042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبينرجس عبد علي داود سلمان12877121922104034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد خالد لطيف عصواد12878141921050036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيدنيا شاكر محيبس عبيد12879141922073033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عادل جالل محمد صالح12880111921027010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيمروه حيدر هليل كريم12881121922112102

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيعلياء جواد جاسم يوسف12882151922049062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحيدر حميد حسون جعفر12883261921016012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبيأمير علي عايز شائع12884211921350002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبينبيل حازم هدام محمد12885111921054054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عباس علي صالح12886131921006081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه بهجت راشد مرشد12887151922047099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيرحاب حيدر لفته علك12888131922084006
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبياآلء عالء عوين ابراهيم12889261922083003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبينور يعقوب عيسى موسى12890111922086051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبييوسف مصطاف خليل شكر12891101921016076

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حميد نعمه عباس12892141922115047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كامل عبد الحسن عليوي12893141922100042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيعقيل رحمان محسن سفيح12894141921048071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء منجل علي لجالج12895141922121009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيحسين جبار جمعه ناصر12896131821019010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه ثامر محمد رشيد12897111922075048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عبد الهادي كريم مطلك12898131921026076

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيطيبه علي حسين الفي12899131922119025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيهبة صالح حسان مشكور12900111922112142

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا سعدون جاسم روكان12901111922083011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك ياسر مهدي صالح12902111922105014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيحسنين مصطفى مجيد حميد12903111921017021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيبراء تركي عبد علي حافظ12904131922103008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جاسم خضر عبيد12905141922088029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيشهد جمال عادل محمد سعيد12906101922107026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر الطيار عالء حسين عباس12907141921030013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيعذراء وديع معروف جبار12908211922104017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيحنان محمود علي عباس12909101922108019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه سالم كاظم خميس12910141922065036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد رياض محمد حمدان12911141921045053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم جمعه عبد جدوع12912141922092044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياميره سلمان حوذان حسن12913141922088006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك علي حنظل كاطع12914141922088013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى اسماعيل شبوط حول12915141921028226

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس عبيد بدن زغير12916141922088056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيسلسبيل ماجد عبد هللا حسين12917111922086024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسن هليل ميش12918151921013059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيياسر احمد عالوي سعود12919101921156041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيبكر خالد فارس هجيج12920111921021025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل محمود شاكر ناجي12921111922121017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبينور قاسم حسين ابراهيم12922121922087059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد صفير جابر12923141922070042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيعبد العزيز صالح خضير ذعذاع12924271921011040
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى عبد الزهرة جاسم غافل12925141921003155

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيعبد الرحمن خالد مصطاف مجيد12926211921083020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد علي حسين حبيتر12927141922067078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار حسين طالب عباس12928111921059090

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيجاسم محمد جاسم نعمه12929111921027019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيزينب عبد الكريم حسن علوي12930101922077027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيفالح حسن علي حردان12931191921290027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيغسق خالد حسن محمود12932101922098019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيامينة نجم عبد الحافظ حمودي12933131922122007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيأمنية علي حسين مزهر12934111922077002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء ماجد شنته حمد12935151922042040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمروه حسين ناجي ابراهيم12936151922040119

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسميه محمد احمد شالل12937111922073047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد الخالق علي محيسن بريسم12938111921150036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى عباس صريح صكر12939141921003153

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيباقر فالح حسن يونس12940101921005010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس طالب كاظم حمود12941141921008060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيوديان هادي حسب هللا كريم12942141922092062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبيأنمر عادل حميد عبد هللا12943211921268002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبينبأ عبد السالم عبد روضان12944231922126056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيرويده احمد خالد عبد12945111922061021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد بشير طه عبد هللا12946111921054046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيعلي غازي علو عبد هللا12947101921040040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ عادل سعد حسين12948151922058084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه هاشم عكار محمد12949111922121018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيزهراء سليم عبد شايع12950121922172005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عماد جاسم عبد12951131922084026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب صباح طعيمه مسير12952141922135021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى جبار علوان محمد12953141922136053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى صائب كريم محمود12954141922139037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسن كاطع عبد12955141922074053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد حسن علي12956121922118025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبير سعد ضبع فياض12957111922164008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيهدى حيدر جميل احمد12958101922096072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس هيثم يونس داخل12959151922050109

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب ماجد شنته حمد12960151922042054
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد قاسم دريول جبر12961151921009190

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد لفته عبدو عبد هللا12962121921027003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيعلي عامر عادل هراط12963121921171012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم يوسف اسماعيل طه12964121922102099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه محمود سعيد كرمش12965141922075072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيساره ضياء ياسر زغير12966141922191037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيقاسم فاضل عباس كعيد12967141921003119

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيعلياء طالب حنون موحي12968121922098068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيزهراء جبار خضير عباس12969211922150012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبياسماعيل مظهر اسماعيل ابراهيم12970121921027005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبياسراء محمود مزعل مهدي12971101922113002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبياالء عباس خضير سعدون12972141922093009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيفرح عامر خضير صالح12973111922109069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيمريم عيسى زياد لعبوس12974131922123036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمصطفى قاسم محمود مال12975261921013189

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيسجى قاسم راشد هتيمي12976121922035007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيوليد فؤاد غضيب صالح12977101921024056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيبان احمد مهدي حيدر12978211922156005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيذرى معن عبد الهادي علي12979211922156012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى رحيم يونس هواش12980141922080043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيحسين علي حسن عبد الرضا12981121921033006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حسين عبد هادي12982141921013054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار عوده حميد صباح12983141921003127

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر جليل هاشم شقناب12984141921003046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيزينب علي عبد العزيز سيد عمر12985231922122030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه امير حسن حمد12986121922100009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس حامد حسون شرتاح12987151921013051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه علي حسين عباس12988111922079033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار ضياء رحيم حمود12989151922051110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حسن عبد الحسين حيدر12990111921059003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه شاكر محمود جاسم12991111922061044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه نزار صالح محمد12992121922090019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيابراهيم سالم حسن نجم12993261921203002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيرقية كريم غيالن خريبط12994121922134060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبينورة طعان حمادي فيصل12995141922124057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيالحارث عمار حسن أحمد12996101921014008
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب نوري حسن زاير12997141822075109

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى حامد صياد خلف12998141922122031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيوسام حمود حليحل منشد12999141921003170

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء قاسم رشيد خلف13000121922085016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبياحمد عبد هللا حسن حمزه13001231921011006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيتبارك وليد حكمت حسن13002231922117032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين سعد هاشم زغير13003151921004016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ثانوية الموعظة المختلطةواسطادبيعبد هللا محسن فليح عطيه13004261921165011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيعبير حامد كاظم جرو13005111922083027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارادبيمسلم عبد االمير ونان عجة13006221821266015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء علي ثجيل درويش13007141822124049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيليث حسن عباس جاسم13008111921205065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد نعيم عبد غافل13009141922090024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيعطاء خالد محمد جاسم13010121922106029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب محمد صاحب مهدي13011121922092030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيهاشم عثمان محمد جاسم13012111921029072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيصفيه عالوي حسين علي13013101922099027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيشروق صالح حسن علي13014261922135020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر عدنان خير هللا خضير13015151921002191

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك هيثم نجم خلف13016141922149006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين ياسين جاسم13017151921010049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عزيز كريم عبد13018151921018091

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيسجاد جبار سعيد سالم13019101921027032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةادبيسرى عبد النبي سلمان عبود13020111922164006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد433.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيفاطمة حسين رضا جاسم13021211922098043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيهجران حسين مخلف شرموط13022121922113039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي ربيع حمدي فياض13023111921034036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيا جمال جاسم بهير13024141922065016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل مؤيد حنون فليح13025141921027093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيايه مجيد كاظم عواد13026141922088008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيهدى مقداد عبد كواد13027211922259013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيحسن اياد كريم علي13028211921026010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيخضير جمال عبد هللا محسن13029141921015027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عادل حزل كاطع13030141921029082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيسجى فاضل يونس عباس13031231922094009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك غانم ادريس مطر13032121922125026
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيمنار عبد هللا حسن عبد13033211922154032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب انور حميد جاسم13034121922100016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد ماجد حمد عباس13035141922143042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيزينب منير عجيل محمد13036131922076015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيعمار مصلح جلوب عبد13037101921158014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبياحالم هيثم عبد حمود13038131922093008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي فالح عبيد احمد13039111921034037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزينب موسى عيسى غيدان13040211922090025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيسعد عماد عودة عداي13041101921022025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء كريم حسين هندي13042111922076100

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عدنان مطير حسين13043141922133036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعمار عدنان خليف عمار13044141921024189

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيايات ضمد نجم عبد13045211922181005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيزهراء عدنان سعيد كريم13046211922136016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد احمد حسين محمود13047141922075137

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كامل كمكوم شاوي13048141921031070

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء ماهر حمود ضيف هللا13049121922098045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم سمير حسين رحيم13050121922112105

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك توفيق عبود عودة13051121922098015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيجمانه وليد سلمان مظلوم13052211922147011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيدعاء عزيز كريم حسين13053211922164008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين محمد رمضان نور13054151921011015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمد عبيد عايد13055111922083007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيساره محمد حسين عبود13056131922111056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيسجى حسين لفته عبد الرضا13057131922111058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيصهيب ابراهيم عناد نهار13058101921041021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيأم البنين عالء عبد عذيب13059131922172002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبينبأ هاشم شهاب حمودي13060101922105032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبياية جاسم محمد عبد13061111922070018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيتبارك فيحان دحام غريب13062101922097009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ليث يحيى عبيد13063141922077065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيمنار فؤاد حميد هليل13064131922109051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيورود عبد الرحيم كاظم محمد13065111922109101

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيتاج الدين حاتم مهتلف غزاي13066261921041005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين قيس كامل عاصي13067111922083008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد431.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيعباس كامل هجول جاسم13068131921006041
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد ماجد مجمان عبد13069141921045001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيعليه مؤيد ناجي ياس13070111922108069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محسن كريم صبيح13071141921050030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء حميد رسن لفته13072141922083016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول ثائر زامل عماره13073141922073011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيريام حسين نزال حسين13074101922076022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيديانا صالح جراح خضير13075211922234006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية سومر المختلطةديالىادبيوطبان كريم وهيب شباط13076211921072018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبيحمزة عبد الهادي نجرس برغش13077211921219008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك عماد جبار صكر13078141922115012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيسجاد ستار عبد هللا سلمان13079231921178027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيمؤمل رحيم جاسم محمد13080231921178043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيغزوان سعد محمد عويد13081111921024037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيسميه ياسر رشيد حميد13082211922105017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0الخارجياتالكرخ االولىادبيعلياء عماد ناجي رشيد13083101922401041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبينور الزهراء سعدون نعمة ابراهيم13084131922084034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيحسين سالم حسن علوان13085211921018010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيايالف صباح عباس عزاوي13086211922106006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى علي جالب كاظم13087111921053089

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عبد المطلب محمد جاسم13088111921021110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيبراء يسعى خليف كاظم13089261922074008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيزينب احمد مطلك حسين13090261922091038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيايات محمد فيصل كريم13091151922050010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا سعدون جبار حسين13092141921206026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد رزاق راشد راضي13093151921001127

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيعلي محمد علي خثي13094231921034056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبينرجس ادريس عبد االمير محسن13095111922114036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبينزار حميد كفش عوين13096271921006072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيتبارك عبد االمير جاسم جعاز13097271922090010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد430.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى احمد عبد الحسين كاين13098141921024267

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةادبيندى ياسين سلمان خلف13099141922151008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيايمان حميد محمد حسين13100211922150008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيهديل نعمه حميد محمد13101101922108057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيكرار طالب سعدون خلف13102211821031017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمقتدى عادل تركي شاتي13103141921031082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي بسام سكران مطشر13104141921003090
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيفردوس حسن هادي عطية13105211922228019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارادبيزهراء مهدي عبد الحسين مطرود13106221922321016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيمحمد كريم عبد المهدي حمادي13107231921170028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0الخارجياتالرصافة االولىادبينور شريف حسين ثابت13108131922401073

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبيهديل مؤيد فاضل محمد13109231922116041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد ناطق محجوب عطا هللا13110121921027004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي فيصل غازي شاه علي13111151921011037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيآية نشأت عبد الجبار جبر13112101922133001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي الزم جبر13113151922051073

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيايه واثق عالوي حسين13114101922101009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيسيماء حسين محمد صالح13115131922112025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيكوثر كامل محيبس عطيوي13116151922058074

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية الغدير المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي محمد فارس شطب13117141921207024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيرنا طه عبد الحسن عباس13118261922125010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيتقى عبد االمير حسن قاسم13119151922050020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة عمار محمد فاضل13120141922100071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محمد جاسم جبر13121151921018064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبينور عقيل حسين ادحيه13122111922112137

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عباس لفته حسين13123141922070082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيدعاء فالح غدير كيطان13124261822084011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء كريم غانم غريش13125111922076039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء رحيم جاسم علي13126141922073080

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه عبد الرحيم عبد الهادي محمد13127141922101031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيامجد ثائر مجيد كاظم13128211921204002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية الصقور للبناتصالح الدينادبيساره ستار دوحي جبر13129181922206013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيصديق حاتم عبد الرحمن عبد هللا13130141921015039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيحسن عبد الخالق احمد علوان13131211921013015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيبلسم عامر رشيد احمد13132211922228006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيزيد طالب عبد الكاظم عبد الرضا13133231921016023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيكرار حمزه مبدر علي13134231921190026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيامنه عبد هللا عبيد احمد13135231922126006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبينور علي جاسم شعيبث13136151922056093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيسيف قيس جاسم محمد13137231921073015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيفاطمه هادي صكبان شنيار13138231922117085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عدي سعد شنون13139121921034101

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيصبا علي علوان ثيل13140121922125093
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة علي فرحان عبد علي13141141922068031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه صباح زامل محيسن13142141922092037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيحوراء حسام خزعل عبد13143131922120006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب اياد دعيش محمد13144151922058043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد عزب محمد بطاح13145101921158017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سلمان سعيد احمد13146131921045099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد يحيى سلوم عبد13147111921022004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيدانيه جميل مشكور ثجيل13148151922045032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيزياد جاسب صالح عبد13149261921016013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل هاشم جاسم بخيت13150141921018078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبينور عامر عبد الستار خزعل13151141922066043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيميس عبد القادر احمد عطيه13152111922157035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حيدر محمد جاسم13153121921204007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيزمن خضير سعد حسون13154271922090018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيايه قاسم خضير رسن13155141922070014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد قاسم علي ابراهيم13156101921022071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيغفران حيدر خلف حسن13157261922112015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيتقى حيدر عبد االله حمزة13158131922079009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك عدنان حسين جاسم13159141922075037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيالحمد هلل نمر يعقوب محسن13160141922139006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه عالوي جواد عمران13161141922101017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب صالح عمران منسي13162141922139031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جعفر هامل ديكان13163141922074052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبييسر غسان ابراهيم علي13164101922095068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيحوراء عبد الحكيم حمد علي13165211922137009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيفاطمه زياد سالم رشيد13166211922141031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيعلي محمد جعفر حمود13167211921026029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيسجى جمال داود سلمان13168211922110052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيعبد الرحمن احمد شهاب احمد13169211921059016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيحنين الطف عبد الكريم هتلر هاشم13170141922071008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيخديجه محمد كاطع عبد13171141922066008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزهراء علي جاسم عباس13172211922155042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيزينب نعمه كامل عبد الخالق13173211922104014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبياستبرق عادل حسين ابراهيم13174231922093004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيزينب جبار جاسم وشكه13175131922099028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين عطية سالم عبد13176121921034047
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب جبار عوده جبير13177121922099043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيدجله عباس منصور سلمان13178111922128007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيهبة الرحمن علي شالل عبد13179151922045132

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيسامي احمد عبد هللا حمدان13180131921015025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيهدى عبد هللا محمد علي13181131922111099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عبد الحسن طاهر عصاد13182151921018020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عامر سلمان هاشم13183111922086039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيشهد عمار محسن رشيد13184211922104016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى جاسم شاطي عليوي13185151922049053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيضياء صباح عيادة عليان13186111921054023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار حسين علي هارون13187111921021104

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر كامل حسون عبود13188121922134137

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيردينه حردان عبد جاسم13189111922150012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار زهير حسين ناصر13190111922112127

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد رياض لفته زامل13191151922047085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء طالب محمد طاهر13192151922042036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزينب قحطان حسين جبر13193131922106048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسام اثير ستار جبار13194111921181030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء طارق مشعان كيطان13195111922095078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب منصور ثامر ناصر13196111922104045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينبا عقيل عباس سالم13197111922074053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيرنده جاسم محمد محمود13198111922081020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيمحمد حاتم حمزه حمد13199231821178044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين يوسف مير حسين حسن13200151921017032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيساره عائد فالح حمزه13201261922151009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ فراس عباس محمد13202111922100024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيميالد اياد يوسف جابر13203261922108038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيعمار علي عبد الحسين حساني13204271921017066

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ بدري محمد احمد13205111922109083

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى حيدر حميد مهدي13206141922146026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عبد االمير عبد وشيح13207151922053062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبينبأ علي ياسين كريم13208131922101084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيرقيه حسين عبد الصاحب نعمه13209131922100020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيعاليه مؤيد شبيب سليمان13210101922101046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبينبراس صالح نوري علي13211101922141022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيرياض جمعه حسن حميدي13212191921290011
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبينبأ علي عبد السادة ملكة13213131922122052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد عباس حمود عبيد13214141922067042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبينور سامر سمير حسن13215231922099053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيايات علي طارق عبد13216141922081002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى احمد عيسى حسن13217141922075120

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء عدنان كطان مذكور13218141922075154

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر علي عزيز خضير13219141921045070

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0ثانوية نابلس المختلطةبابلادبيصالح حسن علي عبيد13220231921194009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى فيصل ناظم حمودي13221141921027119

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة خالد علي اسماعيل13222141922073088

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار نبيل ذياب نعيم13223141921061087

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيندى حسيب طه اسماعيل13224121922102108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل ضياء عبطان حنون13225121922127040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيذو الفقار خليل حريجة محمد13226131921017035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد426.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعز الدين صالح محمود ابراهيم13227211921023048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيهدى يونس عناد صادق13228211922097087

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبينورس احمد علي اسود13229211922114022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيكرم الباري حارس حميد رشيد13230211921261018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبياية جاسم محمد عبيد13231121922082006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب عبد الرحمن كمال محمد امين13232121922093020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي رياض شاكر عبد13233121921048076

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية شورش للبنينديالىادبياحمد محمد علي محمود13234211921076008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سعد جبر مطر13235141922095038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيدانيه عصام ابراهيم محمد13236141922097011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيتقى صباح صاحب سعيد13237211922149003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبينور عزيز دشر عاجل13238141922121038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حامد كرهب ثامر13239141921045064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه الزهراء سلمان كاظم عبد الرضا13240121922090058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد زهير بدري مسرهد13241141922191043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرقية عبد الرحيم عبد الهادي محمد13242141922079044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيشهد سرمد فاروق سعيد13243101922095042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبياحمد علي درع صالح13244191921010002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيعباس علي راضي عويد13245231821190022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمهند رسول ابراهيم هندي13246111921156123

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم كاظم مزيد عسر13247111922076135

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ثامر ذياب صايل13248111922075024
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيمريم صباح خلف حسن13249261922138015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيطالل بشير فالح فرحان13250261921013078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر عالء أحمد خضير13251111921002020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيمصطفى صباح حسن حمد13252121921175030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عناد كاظم مهوس13253141921174024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيعز الدين علي محمد باقر حسين13254111921044012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب محمد خماس شبيجي13255111922089069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيزينب عباس خزعل شرامه13256261922079025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيساره نصيف جاسم محمد13257261922125015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عبد الرحمن عبد الكاظم زيدان13258111922085006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبينور اياد طالع حسين13259111922128028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيزينب حسن حياوي حمود13260261922138008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيمرام هيثم فائق هاشم13261261922084026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمحمد حسن منصور شمران13262261921173043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيغفران كامل محمد حسن13263111922150030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ علي عداي غالي13264151922044103

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك جمعة سواري طاهر13265151922041011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين محمد جبر زبين13266151922048022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء جاسم العيبي جوده13267151922048028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيشهد فؤاد علي عبد الحسين13268131922107079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي الرضا جبار شنان كريم13269151921018074

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد عباس احبيل حلو13270151921013006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عبد الحسن جبار كاظم13271151922044031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي ياسين خاوي13272151922045067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيكرار حيدر عبد الرزاق نعمه13273131921034098

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيتبارك قيس صبار حسن13274101922101012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيعدنان حسين حمادي فياض13275101921150017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبينبأ ابراهيم حسب هللا عبد هللا13276101922141021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى احمد فرحان حمد13277101921040061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيمصطفى اكرم احمد حسين13278211921010063

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيماريا صالح عبد هللا فرحان13279211922226036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيفاروق قيس حميد شهاب13280141921174065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد425.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب احمد محسن وادي13281121922118026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد مجيد جاسم محمد13282121921048112

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيسجى علي عبد هللا هدو13283211922159018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيمريم حسين علي تركان13284211922112032
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيشهد صباح اوهيم عوده13285131822126039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيطيبه جاسم اسماعيل جاسم13286211922133031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى كاظم فياض ساجت13287141921211068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جاسم محمد خضير13288141821027068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمهيمن مراد حسين علي13289141921015096

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيعلي قاسم حميد صليبي13290221921248010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيمها زعيم مجول حسين13291141922102110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيفالح حسن ناصر حسين13292221921376077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيرباب راضي زاير بارح13293141922121012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه ياسين كريم ثويني13294141922072094

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيروزين حيدر سمير ابراهيم13295141922084011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب اياد عبد الرضا محمد13296141922065023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ياس عباس داوود13297141922073108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي محمد حاتم حسن13298121921044053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر صادق كامل احمد13299141921032005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبياحالم عداد سيد شايع13300141922120001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد سعد مجيد ابراهيم13301141921048047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم نجم عبد لملوم13302141922074129

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيعمر احمد حسين عبد13303101821022043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد االله فرات حسين صالح13304101821033020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جبار منحوش حسين13305151922049032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيرند جمال محمد محجوب13306111922115011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيفاتن عبد مسلم علي خشان13307111922111065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار عالء محمد ابراهيم13308121921209027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم حسن صادق كاظم13309111922064055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيمشيوح مزهر عبيد محمد13310261921200064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمصطفى رشيد اسماعيل ابراهيم13311111921150075

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيرسل ماجد جبار عبد الرضا13312261922173005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيمحمد ثامر فاضل حسن13313111921160030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعقيل صباح طارش حسن13314151921003056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى شاكر حمود عرب13315151921018123

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي وليد هادي حسين13316151921007170

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيمصطفى فراس حاتم محمود13317131921172014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيرانيه علي صالح جواد13318111922069014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد كريم عبد الساده فيصل13319151921018061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبينور الهدى كامل صبح فارس13320231922131032

3590 من 370صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيعبد الرسول فرقد علي عبد الحسين13321271921037017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيساره زياد جاسم محمد13322131922101049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبياحمد صبحي صالح حميد13323101921040007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىادبيدعاء احمد عبد الجبار عبد الكريم13324131922127003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيهيثم مؤيد عباس خضير13325131921045115

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيضحى ناهض خيزران محسن13326131922070052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر محمد كريم ساهي13327151921018040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبييوسف كاظم طعيمه محمد13328221921311116

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد السالم محمد سلومي13329141922067061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيرؤى عمار محسن عبد االمير13330151922056039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيام البنين عادل مانع هاشم13331121922099005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد424.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيكرار حيدر لطيف محمد13332121921018050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد506.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد سامي يوسف13333131942100092

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد506.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل احمد مهدي صالح13334121942094094

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد506.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىاحيائيحر مضر عبد المجيد إبراهيم13335101941004004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد490.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس جمعه سعدون سلطان13336141942225133

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد487.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة ناصر صبحي عقاب13337111942070110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد483.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر صباح ارحيم عباس13338101941042025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد480.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد رعد خنجر زغير13339121941026005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد478.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرويده محمد ناصر حسين13340141942102029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد478.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائياسراء علي حسين علي13341191942217015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد478.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي سالم صادق فاضل13342111941032048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد477.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد ظاهر كاطع سيد13343141941016052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيديانا ابراهيم ارزوقي تايه13344101942076016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرغدة نوري صالح جاني13345151942044060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتماره سامي عباس حسون13346141942194037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء صبيح كبخ بدير13347121942112102

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك احمد عطشان عبود13348151942047027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد474.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر كمال فخري احمد13349141942111258

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد474.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد عدنان محمد عساف13350111942140012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد474.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر جاسم نخش عباس13351151942048108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد473.0ثانوية الحريري للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور علي اسماعيل عبد هللا13352141942137040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد473.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن محمدنجم الدين محمدمعصوم محمدعارف13353211941022030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيورود منذر سالم عبد االمير13354121942110111

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء خالد خضير ابراهيم13355141942076036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن وضاح فيصل مصطفى13356101941020053
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء محمد حمد عبد13357141942224003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جابر ادعيش بطبوط13358141942136027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر صباح شناوه كاظم13359151941015035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيانفال حسون حميد عمران13360181942246007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير ناظم هاشم عبيد13361121942094199

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عقيل علي ديوان13362121942090050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره سمير منصور شراتي13363151942049044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ياسين احمد علوان13364111942084158

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدنيا فاضل عيدان احمد13365141942193004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا وسام نجم متعب13366111941002027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيزينب فائز مجيد عبد الرزاق13367131942401019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عمار موسى عمران13368141942095004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهره عبد الرزاق محمد مسفوه13369101842108021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعائشه عمر كاظم عبد هللا13370141942103034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائياشراق مجيد مردان جاسم13371261942112002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانيا اياد محسن قاسم13372141942102022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل احمد حمزه مهدي13373111942074022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر منير صكب غضيب13374111941049186

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عبد الكاظم حسين بلعوط13375131942111084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائيايه هيثم عارف احمد13376101942083003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائياسراء عباس عبد هللا علوان13377231942095004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحسين علي شعب ظاهر13378261941027041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينبأ طاهر نجم علوان13379271942088210

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنباراحيائيوسام مطلك مخلف ريحان13380191941362050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيفاروق باسم شاكر علي13381111941167007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران سعد حسين علي13382131942078041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأسماء عبد الغني يحيى علي13383141942134001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم ادهم حسين علوان13384101942097053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ علي مخيلف صكر13385111942082065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء حمزة كاظم حسون13386121942101003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيامامه عامر علي حسين13387101942118008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر حسن علي حسين13388121942088016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرحاب عبد الكريم خلف حالوب13389151942058019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطاحيائينضال جواد كاظم عبيس13390261942138009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه هاشم جعفر عبد الحسن13391151942050015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيعز الدين مهند حمدان جميل13392171941198006
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حسين جاسم سعيد13393111942105130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير صفاء مهدي سلمان13394101942091081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء فخري زاير داود13395151942041039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتمارة عامر محمد جويريد13396111942067032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيعذراء عالوي سرحان فاضل13397261942072033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائياحمد محمد عباس حسن13398231941011009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء كاظم محمد جاسم13399141942073041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيفاتن احمد صالح وادي13400231942125081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول فالح حسن كاطع13401111942221004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد مصطفى راضي جلوب عطيه13402151941011162

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حميد راضي اسماعيل13403151942044153

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيليث سعد كركان صكب13404121941020108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيكرار ضياء كاظم كريم13405101941155022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيايات خالد عبد هللا جسام13406101942101015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه حامد قاسم ديوان13407141942086083

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف صباح خليفة بازول13408141941015058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء احمد خزعل توفيق13409111942215060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى ستار جابر خميس13410111942120016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي لفتة عاشور خريبط13411151941017049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه هاشم خليل ابراهيم13412111942114078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب مالك محمد حسين13413111942218031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيستار جبار ياسين خضير13414271941035037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمنار عادل مهدي سلمان13415261942120225

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد ناصر حسين كاظم13416221951302006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةتطبيقيرقيه عماد صبري عبيد13417141952096010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حامد شاكر نور13418111951006099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمسلم عقيل عبد الحسن كاصد13419151951001084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر سعود عزيز مجيد13420221951077078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقياحمد محان طفار ضايع13421271951002013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعباس سعدون عبد هللا حسون13422251951007101

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي عزيز حميد سعيد13423221951308051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيحسين علي عبود حسن13424281851011034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيعلي كامل عريف بجاي13425271951002110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسهيل عصمت احسان ابراهيم13426111951019026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور احمد حسن مهلهل13427111952066030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد هللا حسين احمد سباح13428181851306013
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيفاضل عباس عبد هللا مصارع13429221851382047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد عبد هللا علي حردان13430111851020015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد المنعم حامد كاظم مزبان13431111951156047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيسجاد ميثم عباس ناجي13432231951022010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيحسان حسون موحان جبر13433121951020008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحبيب سلمان مزهر مناتي13434221951310035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيأيمان حسين عبد الواحد سعدون13435131952093004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسمانه محمود عبد االمير هاشم13436141952086017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيعذراء جاسم جلوب محسن13437131952118041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهند خالد نصر عبود13438111952084038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد حيدر حميد رشيد13439131951022007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقينور جعفر موسى محسن13440271952057073

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد442.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسماء عبد الوهاب مجيد محمود13441111952103019

كلية األعالم/جامعة بغداد623.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه علي جبار عبد13442121922103038

كلية األعالم/جامعة بغداد585.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه فالح كاظم سلطان13443151922048104

كلية األعالم/جامعة بغداد573.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيعلي تكليف سوادي عجه13444251921121013

كلية األعالم/جامعة بغداد562.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيهاجر عبد العزيز ابراهيم بيرو13445331922040062

كلية األعالم/جامعة بغداد552.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيفاضل سعد فاضل جاسم13446121921018046

كلية األعالم/جامعة بغداد551.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنبارادبيمعاذ عبد خلف فهد13447191921362090

كلية األعالم/جامعة بغداد547.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الدينادبيمنار وميض حسين جاسم13448181922233029

كلية األعالم/جامعة بغداد540.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي باسم مجيد حسن13449151921008076

كلية األعالم/جامعة بغداد540.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حسين هادي خلف13450111922094037

كلية األعالم/جامعة بغداد537.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك قيس ياسين حمد13451121922103010

كلية األعالم/جامعة بغداد536.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيمحمد عبد الحسن حسون خليف13452231921173063

كلية األعالم/جامعة بغداد534.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام فارس عبد السالم عبد الرزاق13453111921017073

كلية األعالم/جامعة بغداد533.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبينور هيثم فاضل جغيل13454121922100040

كلية األعالم/جامعة بغداد532.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيضحى عالء عبد الكريم صحين13455161922224042

كلية األعالم/جامعة بغداد531.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي جبوري صالل مطنش13456281921004089

كلية األعالم/جامعة بغداد529.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير حسن ثويني مجلي13457121922134122

كلية األعالم/جامعة بغداد529.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه فراس عادل احمد13458111922137003

كلية األعالم/جامعة بغداد527.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشه عماد ابراهيم محمد13459111922072069

كلية األعالم/جامعة بغداد526.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى منير كاظم جواد13460111921057106

كلية األعالم/جامعة بغداد525.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيرقيه تكليف كامل جالب13461241922138013

كلية األعالم/جامعة بغداد523.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيروان سعد جيجان سلمان13462121922126007

كلية األعالم/جامعة بغداد522.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيمؤمل صالح طارش زبون13463111921011053

كلية األعالم/جامعة بغداد521.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى جمهور هليب خضير13464121921034146
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كلية األعالم/جامعة بغداد521.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيريام أيوب كاظم ذياب13465141922111020

كلية األعالم/جامعة بغداد520.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب علي حميد مجيد13466121922134082

كلية األعالم/جامعة بغداد518.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء سعدون حنتاو علي13467141922073046

كلية األعالم/جامعة بغداد518.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيزينب محمد فاضل حسين13468211922103017

كلية األعالم/جامعة بغداد516.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عادل ناجي فرحان13469141921037195

كلية األعالم/جامعة بغداد515.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل ثائر محمد جاسم13470111922108105

كلية األعالم/جامعة بغداد515.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرحمن حسن جاسم عبد13471111921021051

كلية األعالم/جامعة بغداد514.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيميقات علي حسين عياش13472141922079113

كلية األعالم/جامعة بغداد514.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء مرتضى عبد علي محمد13473111922077013

كلية األعالم/جامعة بغداد513.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيطفوف احمد رضا حاتم13474101922114015

كلية األعالم/جامعة بغداد511.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد احمد عبد الحق عبد الجبار13475141921001029

كلية األعالم/جامعة بغداد510.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىادبيايه شعبان اسماعيل مشختي13476131922124002

كلية األعالم/جامعة بغداد510.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحيدر حازم خير هللا وحيد13477131921034040

كلية األعالم/جامعة بغداد509.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ هيثم مدحت جهاد13478111922118031

كلية األعالم/جامعة بغداد509.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى حياوي عودة جبر13479151921009195

كلية األعالم/جامعة بغداد509.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن سالم رشيد حميد13480111921203074

كلية األعالم/جامعة بغداد508.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيبشير عبدالرحمن شرهان خلف13481121921047027

كلية األعالم/جامعة بغداد508.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء حاكم مالح عباس13482121922112031

كلية األعالم/جامعة بغداد508.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه صباح كريم شبيب13483111922081006

كلية األعالم/جامعة بغداد508.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمهدي محسن حسن كلف13484121921009289

كلية األعالم/جامعة بغداد508.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد نجم عبد زيد عبد الحسين13485121922112083

كلية األعالم/جامعة بغداد506.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى رزاق عتوي الزم13486151921008148

كلية األعالم/جامعة بغداد506.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عماد فاضل حسن13487121921048082

كلية األعالم/جامعة بغداد506.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد علي خالد عبد الواحد13488111921009093

كلية األعالم/جامعة بغداد505.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي مؤيد جعفر صادق13489111921009065

كلية األعالم/جامعة بغداد505.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين عبيس عبد الزهره عليوي13490121921009067

كلية األعالم/جامعة بغداد504.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيأمير حسين هادي فارس13491111921166008

كلية األعالم/جامعة بغداد504.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر محمد عزيز عليوي13492141921038028

كلية األعالم/جامعة بغداد504.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عبد الزهره قاسم اعليوي13493151921005071

كلية األعالم/جامعة بغداد504.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيسماء ماهر حميد عبد هللا13494101922117033

كلية األعالم/جامعة بغداد503.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبينهاد احمد حماد سويد13495191921345147

كلية األعالم/جامعة بغداد503.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبياية محمد سعد علي13496111922071010

كلية األعالم/جامعة بغداد503.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى جاسم ستار ناجي13497131921034112

كلية األعالم/جامعة بغداد503.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبينور الدين ثائر خميس حميد13498141921001037

كلية األعالم/جامعة بغداد502.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلادبيعلي فاضل حسين سرحان13499231921256131

كلية األعالم/جامعة بغداد502.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين حسين كريم محمد13500111922089031
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كلية األعالم/جامعة بغداد501.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيمصطفى محمد مظهر عبيد13501231921042056

كلية األعالم/جامعة بغداد501.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد صباح نعيم عبد13502121921034008

كلية األعالم/جامعة بغداد501.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبياالء ليث كريم كاظم13503151922041008

كلية األعالم/جامعة بغداد500.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد سالم علي عبد هللا13504151921017042

كلية األعالم/جامعة بغداد500.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيمرتضى محسن موسى مطرود13505271921020056

كلية األعالم/جامعة بغداد500.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك احمد ياسين هاشم13506111922079011

كلية األعالم/جامعة بغداد500.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى حسن عباس حسين13507141922121019

كلية األعالم/جامعة بغداد500.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى عباس علي جاسم13508121921009259

كلية األعالم/جامعة بغداد500.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين نبيل عبدهللا جعفر13509121921047047

كلية األعالم/جامعة بغداد500.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسن بنيان طاهر13510131921031024

كلية األعالم/جامعة بغداد499.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيمصطفى عامر خضير عباس13511111921042067

كلية األعالم/جامعة بغداد499.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى اياد حميد حسين13512141921030079

كلية األعالم/جامعة بغداد498.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيزلفى حسين راشد طامي13513111922070048

كلية األعالم/جامعة بغداد498.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمروج حميد جهاد عبادي13514111922106054

كلية األعالم/جامعة بغداد496.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا عبد الخالق محمود احمد13515111922060038

كلية األعالم/جامعة بغداد496.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي حسين عبد االمير عبود13516271921031115

كلية األعالم/جامعة بغداد496.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيفرح عبد هللا فياض كاضي13517191922188031

كلية األعالم/جامعة بغداد496.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ستار لعيبي حافظ13518151921003067

كلية األعالم/جامعة بغداد496.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيسكينه كاظم جعيول جديع13519121922090039

كلية األعالم/جامعة بغداد496.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل فراس صباح جاسم13520141922110050

كلية األعالم/جامعة بغداد496.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب قاسم كاظم لفته13521141922093044

كلية األعالم/جامعة بغداد495.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب مجيد حميد كروم13522121922100019

كلية األعالم/جامعة بغداد495.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيحمزة احمد حريش نجم13523121921008016

كلية األعالم/جامعة بغداد494.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي احسان علي مزعل13524121921002036

كلية األعالم/جامعة بغداد494.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عيدان عور موسى13525141921030007

كلية األعالم/جامعة بغداد494.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبيرند بهاء سعدي جاسم13526131922102009

كلية األعالم/جامعة بغداد494.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد باسم قاسم محمد13527141921036076

كلية األعالم/جامعة بغداد494.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم شاكر محمود عواد13528141922098032

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبياسماء أبو بكر أبو بكر وهبه13529151922042005

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر علي بشير عبد الحسن13530121921034060

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محمد جبار شاطي13531151921018065

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيبراء خلف كاظم محسن13532131922107018

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبة صالح صاحب كاظم13533121922134117

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيسعد ثائر فاضل هراط13534121921171008

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء مطلك سلمان جويد13535141922133063

كلية األعالم/جامعة بغداد493.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي فرحان كومة عبد هللا13536131921008107
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كلية األعالم/جامعة بغداد493.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب محمد عبد هللا مرهج13537121922085021

كلية األعالم/جامعة بغداد492.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيحنين صابر عبد الرحيم اسماعيل13538101922118017

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد سعدي عبد علي13539111921007069

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيميثم محسن محمد حبيب13540151921003137

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين احمد محمد خضير13541121921008018

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسين علي مناتي13542141921045051

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي حسن فالح13543141922075170

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبينور صكر سعد حساني13544251922056105

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد فاخر خنجر حسين13545151921002077

كلية األعالم/جامعة بغداد491.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك جاسم خلف ياسين13546151922050015

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيمرتضى فالح محمد ابراهيم13547261921024028

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيحسين حيدر نشمي مجلي13548131921014027

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيعسل هيثم صبحي مجيد13549101922119022

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبياكرم محسن عبيد حسون13550271921020002

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي يوسف غيالن فضيل13551151921002134

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جمعه جبار كاظم13552151921003061

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيطيبه محمد عباس شغاتي13553131922118113

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيسيف حسن حمزة فرهود13554261921203112

كلية األعالم/جامعة بغداد489.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيمحمد سامي جاسم ساير13555121921178015

كلية األعالم/جامعة بغداد489.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيسيف جليل قاسم علي13556131921045046

كلية األعالم/جامعة بغداد489.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى عبد الرزاق وهاب محمد13557141922082034

كلية األعالم/جامعة بغداد489.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران حيدر كشكول حمود13558141922077051

كلية األعالم/جامعة بغداد489.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي احمد هاشم13559141921005076

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سعد سعدون جاسم13560141921037191

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حسين جاسم جابر13561151921013077

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمحمد غالب سعد فاخر13562111921180171

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيعبير صفاء محمد عطيه13563131922101066

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيمحمد الباقر علي حسون عودة13564131921014074

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد جبار عبد صباح13565141921030002

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى احمد موسى محمد13566151922047081

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيادهم طالب صالح رهيف13567131921002010

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيياسر عبد هللا احمد عياش13568131921042121

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبياطياف عادل محمد عباس13569111922073006

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى ياسين ملك بريدي13570151921003131

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيياسين رعد محمد سلمان13571111921009128

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد ضياء عبد الواحد عبد الجبار13572151921013044
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كلية األعالم/جامعة بغداد486.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيايمن صباح ساهي خلف13573121921006004

كلية األعالم/جامعة بغداد486.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيرضاء عامر محمد ناجي13574111922105023

كلية األعالم/جامعة بغداد486.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيشريفه احمد عبد مطرود13575231922123023

كلية األعالم/جامعة بغداد486.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عامر محمد علي سياكا13576151921015018

كلية األعالم/جامعة بغداد486.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيسما اسماعيل خليل علي13577101922120043

كلية األعالم/جامعة بغداد486.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى علي راضي جاسم13578151922044110

كلية األعالم/جامعة بغداد486.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي فاضل عبد هللا بدن13579121921034102

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر جاسم محمد محسن13580121921005077

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيمنتظر احمد مهدي صالح13581261921047193

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب مؤيد عبد االمير حسن13582111922112075

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيأروى اسماعيل ابراهيم علي13583111922072001

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن جمال ابراهيم احمد13584141921201046

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين حامد علي حسين13585121922125028

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد حسن عبد الرسول حسن13586121921048045

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبيشيرين عبد الرضا عوده جبر13587141922193008

كلية األعالم/جامعة بغداد485.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيود محمد عبد الرحمن اسماعيل13588131922074064

كلية األعالم/جامعة بغداد484.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيوسام ابراهيم احمد حميد13589101921016073

كلية األعالم/جامعة بغداد484.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد فريد جميل وهاب13590131921027031

كلية األعالم/جامعة بغداد615.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىاحيائيموسى عبد الكريم عبد الحميد هايس13591131941027014

كلية األعالم/جامعة بغداد584.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيريام رائد صباح عبدالستار13592131942087022

كلية األعالم/جامعة بغداد558.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن حامد مهدي صالح13593211941081021

كلية األعالم/جامعة بغداد555.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورهان عامر عبد االله نجم13594111942064092

كلية األعالم/جامعة بغداد553.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة أنيس شاكر عبد هللا13595151942041045

كلية األعالم/جامعة بغداد553.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى نوفل حسام اسماعيل13596101941019167

كلية األعالم/جامعة بغداد552.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيربى حاتم قاسم محمد13597101942106013

كلية األعالم/جامعة بغداد551.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيمحمد حسين فارس ارهيف13598261941026031

كلية األعالم/جامعة بغداد550.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد مصطفى فدا علي شمس الدين13599121941025105

كلية األعالم/جامعة بغداد550.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا يحيى محمد زكي عبد اللطيف13600131941001075

كلية األعالم/جامعة بغداد550.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيختام حسن علي لفته13601141942134045

كلية األعالم/جامعة بغداد549.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حيدر فاضل جاسم13602251941045077

كلية األعالم/جامعة بغداد549.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر عامر عبد عبود13603251941205408

كلية األعالم/جامعة بغداد549.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد خليل ابراهيم شهيب13604141941007064

كلية األعالم/جامعة بغداد547.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائينادين أنيس عباس حمد13605261942144053

كلية األعالم/جامعة بغداد547.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائياسراء عادل عبد هللا محسن13606271942079009

كلية األعالم/جامعة بغداد545.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك طارق سلمان رزوقي13607111942109017

كلية األعالم/جامعة بغداد545.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى جباري مغامس ضيول13608111941210042
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كلية األعالم/جامعة بغداد544.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى اموري فرحان عيسى13609271941001327

كلية األعالم/جامعة بغداد542.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر رابح شياع عبدهللا13610131941005019

كلية األعالم/جامعة بغداد541.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينورس حيدر اسماعيل محمد13611101942078153

كلية األعالم/جامعة بغداد541.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب وليد عبد الستار عبد الوهاب13612121942095037

كلية األعالم/جامعة بغداد540.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائياريج حسين فخري جاسم13613101942105001

كلية األعالم/جامعة بغداد505.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيداود موسى حسن عباس13614171951124023

كلية األعالم/جامعة بغداد503.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا مهند صالح شايع13615101951004014

كلية األعالم/جامعة بغداد502.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد احمد منذر ناصر13616111951013027

كلية األعالم/جامعة بغداد499.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىتطبيقيعلي خليف عجمي كويطع13617131951213005

كلية األعالم/جامعة بغداد497.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد حسين موسى هاشم جاسم13618121951201056

كلية األعالم/جامعة بغداد495.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمحمد عبد الرزاق حسن علي13619271951010081

كلية األعالم/جامعة بغداد490.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحيدر رائد حسين عبدان13620121951030035

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيابراهيم حامد ابراهيم سلمان13621231951251001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد525.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيضحى محمد حسن هاشم13622101922103020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد519.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر اركان امير حيدر13623111921027035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد514.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيفرح حياوي محمود مشاري13624261922091058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد509.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيحنان نشوان حنا جليل13625141922127017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد509.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيموسى حسين بدن شنتة13626131921017108

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارادبيمصطفى حسن رحيم صيوان13627221921308029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيايات وسام حمزة قاسم13628131922072004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد499.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيمحمد حامد عبيد حسن13629221921033042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد493.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمناف مهيمن عدنان جاسم13630261921044055

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد492.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيرقيه صالح عبد الساده منصور13631131922093044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد490.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبينبأ فرحان جبر بوهه13632131922126042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد487.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيعلي غافل محسن لفته13633221921006048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد487.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبيالمنى مزهر حميد محسن13634141922142003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيمنتظر اياد رفيق حسون13635221921235015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه الزهراء عبد االمير كزار جنبر13636141922115072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيعباس جبار محمود نثر13637261921041031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد محمود عبد هللا حسن13638121921008033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيحسين غافل محسن لفته13639221921006014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيأيات عبد حمد مشاري13640261922091007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيوالء سالم علي رحيم13641131922070091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيزينب محمد حسن مشعان13642101922101033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0ثانوية مدينة السالم للبنينديالىادبيشكر نشأت محمود شكري ابراهيم13643211921024013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين رعد عبد الواحد فالح13644121922089010

3590 من 379صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبيهديل كامل هاشم صالح13645231922116040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0ثانوية االقتدار المختلطةذي قارادبيفائز سامي حميد منصور13646221921220013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيكوثر كريم مانع زغير13647151922049073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيميس ماجد حميد محيسن13648261922112018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0الخارجياتالرصافة االولىادبيبراء علي غانم حاجم13649131922401015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيرسل علي عبد الكريم حمزه13650261922126032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبينبأ نزار حسين جواد13651211922102037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيهبه علي عبد الجبار زاير13652131922093129

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيمجد يحيى عدنان يحيى13653131922072036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر ماشاء هللا سلمان عبد اللطيف13654121921200076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيمهند فؤاد جعفر صادق13655261921021037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيمحمد شاكر محمد نصار13656261921015067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيزين العابدين حيدر مكطوف باجي13657221921033024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيودي اياد عبد الرزاق دحام13658111922220087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعلي نزار عزيز محمد13659131921004069

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0ثانوية ابن عساكر المختلطةالكرخ الثالثةادبيصالح دهام حسن محمد13660121921173002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسيف عبد االله كعب عذافه13661121921048054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيليث عيسى حماد عبد هللا13662101921055034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحسين حامد داود كاظم13663131921034027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0ثانوية البدور للبناتبابلادبيزينب عباس نوماس سلمان13664231922085006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيشهد يوسف وحيد حسن13665131922118107

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبياحمد عبد الحسن هويدي جازع13666221921376005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيتاج الدين حاكم غالي حسن13667261921041006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعلي مهدي صالح سعيد13668211921023056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيضياء احمد راضي كاطع13669141921045023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا عثمان خليل ابراهيم13670131921033018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى خالد جواد كاظم13671111921009109

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيتقوى احمد معطي كريم13672261922108011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد نجم عبد كاظم13673151921009010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيعياش حسين كاظم عباس13674101921155028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى علي جاسم صادق13675141922093052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيحامد رحيم خطار جاسم13676261921173007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمحمد هادي هاشم خليف13677261921173046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد جاسم حسن عبد هللا13678151921010003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حسن زويد محمد13679111922071033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيايه مهند حسين علي13680261922110001
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيمحمد فهد عواد حسن13681271921026047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبياحمد شاكر عبيد علي13682261921015004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد438.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسبأ عبد الكريم حسين كاظم13683111922073044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد438.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيصابرين بشار عبيد حسون13684261922139013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيسهى نوفل جواد كاظم13685121922125088

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيزينب جبار عكاب احمد13686211922252011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر جاسم محمد صابر13687131921011108

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبيمحمد مرتضى حاجم سلطان13688211921260011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيزيد لفته حسن جياد13689231921252044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيعبد هللا قاسم محمد عباس13690211921026024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد436.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين علي عبد الرزاق كاظم13691121922087017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد436.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين حميد غربي حسن13692111922085018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد436.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عبد الكريم غانم نجم13693151921001133

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيايمان ياس محي فهمي13694101922089002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0ثانوية الخليل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحيدر رشيد مجيد خضير13695101921210074

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيسند منادي حاشوش درويش13696221921006033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى سامي حسين مزعل13697101921010032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيسيف كريم كاظم مشعب13698291921105018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيعباس كريم خضير زغير13699131921011055

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيحسين نجم عبد هللا فراس13700261921041021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد باسم نصيف جاسم13701111921017027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حاتم هامل بريغش13702141921026043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيساره سعد ناقد ناجي13703131922072018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيهادي حمزه حسن جاسم13704261921173054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيطارق ذياب خضير عباس13705111821054028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم علي عناد احمد13706101921041003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ ياسين حاتم ياسين13707141922144054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد اسعد ابراهيم حمادي13708121921008001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم وسام حميد مطشر13709131921002001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيتماره ثامر زغير جاسم13710131922076005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد432.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيايه ايسر صفاء عبد المجيد13711101922101007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد432.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيغفران خليل خميس حميد13712131922110025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد432.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ طعمه فاضل ويس13713111922084108

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد432.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيعال عالء سبع سلمان13714111922064046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد432.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبينور ضياء صالح عبد اللطيف13715131922094076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير هشام جبار خلف13716121922117026
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزينب عبد الناصر سعدون حمودي13717211922155046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيايمن ابراهيم محمد علوان13718101921014010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيسفيان احمد حسن مزعل13719101921010010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيليث احمد حسين إبراهيم13720111921007065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيمريم نبيل كاظم حسن13721101922094024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيآيات قيس سرحان غنتاب13722131922093005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد431.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيقاسم سلمان عوده ميدان13723261921026048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيميامين غازي عبد هللا طعمه13724141922080060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد قاسم سامي جليل13725121921019027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا نهاد كاظم عبد الحسين13726131921034070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيكرار كريم شاكر عبيس13727271921016134

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء عباس ناهي ابريج13728121922089008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيعائشه نصير مظهر سليم13729131922074043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة خالد طاهر عليوي13730131922107099

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد430.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبينظر نبيل ناصر مخيف13731141922099080

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيمحمد شاكر محمود علوان13732131921029047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيقاسم عبد الحسن علي جاسم13733151921011044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيحبيب طه فاضل حبيب13734121921019005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيأنس محسن علي خميس13735141822067006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا اياد طارق كاظم13736111921180093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيعمران نعيم شيشون حمد13737221921248012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد429.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيود نور محمد شاكر13738131922072045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا رضا علوان سلمان13739141922115020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيفاطمه مهداوي عبود بناي13740261922092017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه عمار اكرم محمد13741111922104005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبياسيا جاسم جبر محمود13742111922111005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيمها علي شهاب حميد13743231922122042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيسجاد خالد حامد محمود13744261921026021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيحنين عبد السالم  علي  عباس13745141922401029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبيرقية محمد غني عبد الكريم13746121922123007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد428.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيمريم موفق محمد نصيف13747211922151030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيغدير سليمان خليل ابراهيم13748211922155056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد رياض ناصر مهنا13749131921030053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيالحسن غسان حامد عارف13750101921033005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيعبدالرحمن تيمور حسن حسين13751131921171014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحيدر صادق علي مجيد13752291921017079

3590 من 382صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيشمس طه حسن خالطي13753121922134104

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيكميله علي محسن عرمش13754261922135027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ علي حميد حسين13755121922127100

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبينور هادي عبد الحسين بكال13756131922077065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينالرصافة االولىادبيعلي فاضل عبد الزهرة خادم13757131921255046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيمصطفى سالم عبد صالل13758121921172027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمسلم عبد هللا محمد ياسين13759221921376112

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيعلي صباح لزام مناحي13760291921102029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيحنين ياسر ناظم عبود13761211922132007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد عدي خزعل عبد االمير13762121921044008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارادبيغسان عدنان حسن جزه13763221921307076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيعلي ستار جبار رهيف13764261921016024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء سالم درويش وهيب13765151922050040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيهمسات مكي عبد علي نخيش13766141922223065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد عماد مناتي زبون13767111921011026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين مضر حسين حطيحط13768141921026040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين وجدان كمال عبد الحميد13769111921033031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك واثق عبد فرج13770111922116015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيظافر محمد عبد الرضا عبد13771221921311046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىادبيندى شاكر محمود شاكر13772101922134009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء أياد كاظم براك13773141922097018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك عبد هللا طالل ظاهر13774141922111065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى علي جابر علي13775141921005085

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى قاسم عطية عبود13776141921030082

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد ابراهيم حسن13777141921038168

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد426.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيحيدر كاظم علي برهان13778251921047018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد425.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنبارادبياحمد قاهر مهدي صالح13779191921362008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد425.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي حسين عبد13780131921008039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد661.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييونس حكيم محمد حسين13781111941026140

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد578.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائينور علي طالب محمد علي13782101942117115

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد562.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائياطياب انصار ناجي مجيد13783211942097014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد555.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيزهراء نصير ياسين علي13784191942168013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد542.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين رائد عبد االمير عبيد13785121941030061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد535.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره راضي يوسف نعيس13786131942127010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد524.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيملوك محمد حسين عبد الهادي محمد علي13787141942142037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد521.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيشيماء شهاب احمد محمد أمين13788201942117041

3590 من 383صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد519.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد نصير فوزي نجم13789131941005074

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد513.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائياحمد جليل موسى حسن13790221941311002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد512.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه علي اسماعيل عبد االمير13791101942094012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد511.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيغاده اكرم جبير الطيف13792101942118077

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد510.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل سالم غازي عباس13793111942084193

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد510.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيأفنان شوقي عادل قاسم13794101942117001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد505.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيطيبه غازي ريسان عبيد13795221942170057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد504.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا مؤيد حسين محمد13796131941031046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد504.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر ابراهيم جبر شنيت13797111941004105

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد501.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائينور الحسين عدنان حمود فعل13798281941151259

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيميسره احمد كاظم عباس13799101942084039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد499.0الخارجياتبابلاحيائييسرى احمد ارهيف صبر13800231942401045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد496.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيآيات باقر مصاول علي13801221942414004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد495.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائينائل ابراهيم محمد ضهد13802221941035256

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد491.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائيحسين شهيد راضي مهدي13803221941312008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد491.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم رياض ناجي عبد13804121942110093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد491.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيعثمان عدنان محمد احمد13805211941262008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد489.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيحوراء علي حسن رشيد13806231942142072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد488.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمة طالل رمضان محمد13807111942064025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد488.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى ضياء مرهون حميدي13808141941021160

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد486.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد غازي عويد جبر13809151942040076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد486.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار علي سعد عثمان13810111942075071

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد485.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي حسين شاهي عبود13811231941021091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد485.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد محمد حيدر بدن13812131942118184

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد484.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد صفاء علي حمادي13813101941022009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد484.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا فاضل عباس عبد الحسين13814141842077053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد483.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبدهللا سلمان خميس علهم13815211941005089

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد482.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائياحمد حسين حميد محمد13816261941044003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد480.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيميثم رعد حسن حميد13817151941071331

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه رحيم حياوي عباس13818271942060271

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيحسين برهان شريف جعفر13819181941035027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانية علي عبد الحسين صالح13820141942196011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه رحيم عبود عون13821121942112087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبيدة عامر محمود فارس13822111841005046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى مرتضى فيصل خالد13823151942045057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائييسر عمار عبد الصاحب عبود13824141942085024
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقبس مازن عبد الستار عزيز13825111942111018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعقيل ناهض حسين حرز13826141941021098

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد476.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمحمد سعيد عبد زيد كاظم13827261941011126

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيياسر لطيف جوحي حميد13828151941001134

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمعتز محمد عبد القادر عبد الرزاق13829101941028091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيقتيبه احمد حسين مهيدي13830191941341113

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا بشير منعم احمد13831131941005037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفتحيه رياض غازي عيسى13832111942109119

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسالي كاظم عبد  كصاد13833111942135024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى سلمان زاير علي13834221941076126

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرونق عادل نواف عباس13835101942115083

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب خلف عباس خضر13836111942126029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن عبد الجليل ثجيل عبيد13837151941007027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل جبار غنتاب ذبيح13838141942086081

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيمرتضى قاسم محمد سعد13839281941104022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عقيل  صمد ضاحي13840101942086068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيابو الحسن كريم هالل شناوة13841221941036005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا بدر حسب هللا عبود13842101942223066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة الزهراء كاظم علي كاظم13843141942193017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر والي ثامر حسين13844141941009018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد كنعان مسلم صدام13845131942107083

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعلي عمران حيدر علي ياور13846141941010054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا ابراهيم نصيف جاسم13847101942110021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس محمد مظلوم عباس13848241941208032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيمحمد رياض علي جاسم13849191941012043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين جواد هادي عباده13850251941200047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيندى حمودي جواد كاظم13851111942110122

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائينور رفعت شوكت وهاب13852211942178220

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح صباح جمال عبد الوهاب13853101942090093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0ثانوية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد فالح عبد الحسن منصور13854231941015004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد حسن داود13855131941022047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه يوسف جعفر محمد13856151942046155

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيزهراء حسن مالك صادق13857211942178102

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيعباس محمد سعد عساف13858281941104013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول سعيد داود سعيد13859131942081004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد حسن محمد13860211941272132
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ميثاق مهاوي حسن13861241942096079

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسين محمد سعدي خليل13862141941021027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره احمد فالح حمودي13863111942109070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيسعيد عبد العزيز ياسين سعيد13864101941026124

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرانيا حسين فهد خزعل13865121942089033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائييوسف ظاهر صبح حسين13866221941311089

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول عدنان محمد حسين13867121942105025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيضحى بالل قدوري مهدي13868201942117043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عامر فالح عبد13869131942130008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدنيا عادل عباس فاضل13870111942078007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيغاده حسام احمد سليم13871131942075030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حسن محمد عبد الحسن مزهر13872101941048026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه عبد احمد طامي13873111842070035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن حميد حسن رسن13874121941201016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه سعيد موسى خضر13875101942104020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عبد القادر سهيل عبد13876111941004004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد سلمان قاسم جليب13877151941008017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه احمد فالح حميد13878111842082025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى سعد عودة محيبس13879121941030213

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائياحالم عماد محسن شندي13880121942092004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار خيون فليح وره13881151941018041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه احمد عنيد هميم13882151942054194

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأطياف ظافر فرحان فدعم13883111942076001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن محمد كريم جعفر13884141941026019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيفهد منذر فاضل عبد علي13885131941001099

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد سالم موسى ابراهيم13886141941021007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنه مؤيد يوسف ناجي13887111942076031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائياوس هديل يوسف جرجيس13888141941010018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي عماد زيدان خلف13889231841007078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاله رحمان جلوب شبيب13890121942107263

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0ثانوية القسام االهلية للبنينواسطاحيائيمخلد حامد عبد العالي حسن13891261941039009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عادل سلمان عبد13892131941045013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي صبار باني13893151942044048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي سالم سمور عجمي13894151941001078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةاحيائيعبد الرحمن عامر سعدون ناجي13895241941043026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيوليد جوده عبدالزهره مدلول13896291941100153
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القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشيماء رعد زيدان جمعه13897141942109036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل حسن علي عودة13898111942133029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد الباقر اياد يوسف جودي13899141941022093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائينور منذر نجم عبد13900131942239024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتينة سليم عبد االمير حميد13901121942110021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه جميل عبد هللا حمود13902111942086039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيمروه سمير نوري حبيب13903191942146051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيخديجة حسين عبد حسين علي13904141942152006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب خالد كريم امين13905131942116019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمها عبد العزيز عبد الدائم اسماعيل13906101942117095

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عالء عبد الحسين علي13907111942114057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيزهراء طه ياسين كاظم13908141942071027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد صادق خلف رسن13909141941022100

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب فراس شاكر عبد اللطيف13910101942134008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى فاضل حسين علي13911111942215093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عبد الرحيم13912141942194080

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي هشام جواد رضا13913141941178013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرسول جليل نرمان زين13914111941003016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صادق نصير قاسم بدن13915121941026150

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد505.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد رياض رمضان عبود13916111951004012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد ابراهيم كامل صاحب13917121951025003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0ثانوية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد طالب تقي علي هللا13918141951002002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيشمس الدين داود سلمان مطلب13919261951012011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيباقر باسل علي طعمه13920221951033015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيعباس ليث صالح مهدي13921261951049026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور الهدى حيدر قاسم محمود13922111952069014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك عبد الحميد عناد محمد13923101952139002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد نعمه حسين13924221951094006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه فراس فليح حسن13925111952076005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيزياد علي غازي توفيق13926131951001031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد هشام شهيد شمخي13927131951009025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيمصطفى باسم مهدي زنوب13928261951014054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيحسن هادي عبد الرضا عواد13929221951091022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر محمد عبد االمير محمد13930111951003017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمرتضى محمد فاضل خضير13931271951003066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم حسين حسن فليح13932141952106017
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيعادل عبد الستار ناصر محمود13933251951150124

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي صاحب حسن عباس13934121951031075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم سمير محمد حسين عبد الرضا13935121952093014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمي وليد ناصر جدوع13936111952076041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى محمد جواد كاظم13937131951259034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيفهد احمد نغواص نفة13938291951005073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم محمد سالم جوني13939111951018001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيغسان عدنان سلمان داود13940111951016084

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيحسين عالء مهدي نعمه13941261951049014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقياحمد رحيم عبود حبيب13942221951006004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد ناظم عبد الرضا صالح13943151951002042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم كرار محمد هاشم13944141952106019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء عقيل كاظم نجم13945101952137005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء عمران موسى عيسى13946121952091011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حميد محسن مفتن13947161851079002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء رياض عباس فضل13948251952059096

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسبار محمد خزعل هاشم13949111851017017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف سعيد علي محمود13950111951002035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسجى عباس هادي شريف13951151952044025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيسجاد شاكر مزهر محمد13952271951154085

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيسجاد صالح شالل مجدي13953221951035038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر يحيى صالح عباس13954141951042008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيشيماء صالح عبد المهدي محسن13955271952065036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد444.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيسمر عبد االمير عطيه عبد13956101952086007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد444.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر وهاب جليل كباشي13957161951073008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد444.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلتطبيقيحسن فالح ناجي اسماعيل13958231951254008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم ليث علي طالب13959101851020006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقينور الحسن فرحان بدن جري13960111951058151

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيمنار هادي علي صالح13961101952117035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي محمد دعير راضي13962151951007061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0نيو دلهي- المدرسة العراقية في الهند الرصافة االولىتطبيقيمحمد ناطق محمد علي توفيق13963131951200001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمحمد شباط كحامي نزال13964221851021116

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىتطبيقيزبيده حميد عبد المجيد عبد الحميد13965101952089005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعباس عالء نافع هادي13966111951049056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور الهدى جعفر جاسم محمد13967111952104021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0الخارجيونكربالءتطبيقيزيد عبدالخالق عبد زيد خضر13968271951400013
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقيحمزه فاضل كاظم عبس13969231851180005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعائشة عبد الرحمن راكع علي13970111952103022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي خليل عبد الزهرة حاتم13971151951017031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيموسى ابراهيم علي طعان13972111951200191

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعز الدين مؤيد عبد الكريم منهل13973131951031031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيجواد احمد لطيف شريف13974131951015016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيباسمه صباح عبد الحسن محمد حسين13975141952077008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي عباس مسعد عباس13976261951202064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىتطبيقيعدنان ابراهيم محسن علي13977211951273020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف عالء محمد حسن13978131851001029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةتطبيقيامير علي حميد هدرس13979141951203018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية712.9ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فراس محمد راضي13980111942113037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية710.9الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانيه وليد خالد حميد13981101942100033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيرندة محمد اسماعيل حسين13982231942095032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.7ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيرند محمد كمال عبد الغفور13983101942084014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.9ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيجوانا محمد مصطفى احمد13984111942113009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيساره حامد خليف سلمان13985231942095048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.5اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيريا بشار عدنان شريف13986101942115084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك قيس هادي علي13987111942109020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه ثامر قاسم عباس13988111942075044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيحنين عبد الوهاب علي جاسم13989211942099029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمينا حسن علي احمد13990101942078142

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائييونس منيب فتحي محمود13991101941006065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيتماره محمد امين مصطفى13992101942119016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا اكرم اسماعيل عباس13993101942094015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمحمد كريم مخيبر مصطاف13994211941030077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيديما جواد كاظم عباس13995101942115055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية699.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدينا مازن جمعه كاظم13996111942101023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية698.9ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسارة احمد مهدي محمد حسين13997141942129029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية698.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء يوسف كاطع علي13998141942094073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية698.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيغسق كمال عباس ياسين13999111942113057

كلية الطب/الجامعة المستنصرية698.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمها أياد قحطان دريب14000231942132063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية698.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم زياد اسماعيل ابراهيم14001101942078126

كلية الطب/الجامعة المستنصرية698.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيحميد مزهر حميد توفيق14002191941012017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية698.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمحمد مرشد مجبل خليل14003311941024125

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهديل جواد كاظم ناجي14004101942078159
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهايدي عز الدين رحمن علي14005101942078155

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.6اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف هاشم مطلوب حميد14006101941026325

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم محمد احمد عبد الكريم14007101942078131

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.4زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيأمير حسين علي جدوع14008141941010002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم دريد فوزي عاصي14009101941028007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيسعدون رائد سعدون عباس14010101941019065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيبراء عالوي مهدي فرحان14011191941009060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى عباس خضير ياس14012111942079021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء حسنين جواد صالح14013101942115091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه ظافر صبحي وحيد14014101942101115

كلية الطب/الجامعة المستنصرية697.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن عدنان سليمان حسين14015101941020087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيروان فراس عبد المنعم كاظم14016101942140013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.7الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيكرار علي عباس علك14017111941045026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسنا معتصم ياسين عبد الوهاب14018101942078082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين صالح صاحب كاظم14019131941020038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيلبنى طه ياسين ابراهيم14020111942113070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر محمد مهينه كباشي14021151941013089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عبد الحافظ عبد الحسن علي14022141941012043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشيماء اسماعيل خلف هادي14023141942086156

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين حياوي علي مشكور14024141942111056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيرضا كاظم حسين صالح14025101941022042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره عبد الكريم احمد خليل14026101942091053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى سعيد شالل سهيل14027111942133038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيساره ضرغام عبد هللا حسن14028261942132101

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياالرصافة االولىاحيائيميثم مثنى خضير عباس14029131941225004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية696.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجيهان ريسان حبيب ثويني14030141942090025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائياروى ياسر خالد حميد14031101942078001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمينا محمد بدر الدين محمد14032101942078144

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيريام حيدر عبد الباري وادي14033101942078054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.6ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد بشير اسماعيل صالح14034131941037002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسناريا شاكر قيس نمر14035101942078083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي شنين عبد العباس14036111942113026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبراق حسين جاسم حسين14037111942096008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي فاضل هادي كاظم14038141941026060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمجتبى حبيب مكي حبيب14039221941035193

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حامد يونس صالح14040101941014057
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيرقيه ماضي محمد غزاي14041191942316008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيسفيان عماد احمد حامد14042101941011039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسيف االمام علي اسماعيل علي14043151941022003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيلينه قيس عبد الهادي عيسى14044101942140024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائيمدين ياسين ابراهيم مطلك14045211941088059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره عمار محمد علي حسن14046101942115120

كلية الطب/الجامعة المستنصرية695.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبان مروان عبد الملك رشيد14047101942140003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيموج احمد خير هللا ابراهيم14048101942078141

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى محمود ماجد عبد اللطيف14049101941048047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد الكريم لؤي كريم سعيد14050101941028043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.7زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعلي طالب بيد هللا خزن14051141941010051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيرنا حيدر عبد المحسن حسن14052111942113024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشهد عامر حمدي عبد14053101942100065

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.5المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائييقين عبد الستار جودي محمد14054101942078162

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين ناصر حسين14055141941007047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد علي عطا هللا كريم14056121941001072

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد حسين عبد الجبار سلمان14057131941037004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.4ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا عبد الرزاق عبد السالم عبد الرزاق14058141942129035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور فاهم محسن محمود14059101942100119

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد هللا نوري حسين14060111941045023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.1ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ليث صبيح عمران14061141941046022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزينب انور سعيد عبد االمير14062121942109051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.1ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائينجيه احمد عبداللطيف نصيف14063131942108071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياماني يحيى فتحي احمد14064141942078007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي كريم مزعل حسن14065141941182052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلينه هيثم كيالن عبد المعين14066111942072106

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيعبدهللا مصطفى جواد كاظم14067241941038030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية النهروان المختلطةديالىاحيائيحسين خالد اسماعيل حسين14068211941213003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائينور ضياء محمد احمد14069321942029073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيفاطمة عدنان جواد حسن14070211942138126

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيوسيله علي مهدي حمادي14071231942116062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب عبد هللا كاظم حساني14072231942117085

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيمريم خلدون غني جاسم14073211942135063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيهدى عمار ابراهيم احمد14074211942143133

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء لؤي عبدالرزاق حمد14075131942100056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكامل احمد كامل شهاب14076111941033028
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فياض دهروب موشي14077141942111112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى هاشم جابر حسن14078111942114119

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير سعيد فليح حسن14079111942105112

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائييسر حسن فاضل محمد14080111942064096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عباس فتاح ساجت14081141942072081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم جمال كنعان ياسين14082141942111209

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميمنه مصطفى عبود محمود14083141942105060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء باسم ابراهيم حسين14084131942100053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء باسل محمد ابراهيم14085131942091012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم علي شاكر علي14086151942046170

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب كريم حسين عزال14087261942120134

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عادل قاسم خادم14088131942118219

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيبراء رعد اسمر عبد الحسن14089261942120032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيبدره حسين علوان جواد14090131942104011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن ستار رزوقي سلمان14091111941018078

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيبلسم جاسم محمد علي14092131942118042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائياالء محمد خليفه حاجم14093151942060002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين ايوب خلف عبودي14094141941028035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر مؤيد عبيد عنفوص14095141941021184

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيآيات فارس حسن نصيف14096121942109001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيساره هيثم عبد الستار صاحب14097101942102042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيطيب حيدر جواد كاظم14098101942102049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي جواد كاظم14099151942080076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينه يعرب عبد الكريم حسن14100101942115212

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عباس حسين علي14101171941228056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء علي هاشم جاسم14102231942117074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعز الدين عادل حسن علوان14103231941011055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد قاسم محمد علي محسن14104271941154105

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياسعد داخل سلمان محمد14105291941007031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينب مؤيد عادل جواد14106211942140099

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيحوراء حسين عبد عباس14107211942156023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه غني جاسم محمد14108101942118002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيساره زياد طارق سليم14109101942090068

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب حيدر علي مهدي14110101942115105

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينهله عادل كامل حاتم14111121942107246

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيقمر اياد عبدهللا رؤوف14112131942077024
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد سمير داود اسماعيل14113121941022052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف جليل حسن عبد الحسين14114121941025124

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيتبارك سبهان عبدالزهرة عبدالصاحب14115181942275019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد حازم مبارك حمد14116191941009255

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيبشير خالد فرحان عبد الحمد14117191941029011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيفاطمة خالد احمد فاضل14118191942175053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الزهراء مؤيد حسين عامر14119221942421079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا طارق حاتم ابراهيم14120191941009168

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمقتدى مجيد كصاد صياح14121221941053153

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرانيا علي سلطان علي14122221942185035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى هادي عبد شنين14123221941076128

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيذو الفقار خليل كاظم حسين14124231941251131

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعيسى عبدالحسين نجم عبدهللا14125211941013090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى احمد حسن فالح14126141941007076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.9ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيسارة رعد كامل حسن14127121942109056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.8ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرسل عبد الكريم جعفر عبدالرضا14128131942100041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر احمد بديع سعيد14129101941048023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد فياض جمعة علوان14130121941001074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيدنيا عبد الكريم عباس بيجان14131141942094044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيبراء سلمان لفته داود14132141942094024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيميا فراس عبد هللا ابراهيم14133141942094153

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.6اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيجنه رائد مجيد عبد الحليم14134101942115038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد باقر محمد كاظم14135121941001059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيامير سمير مرتضى محمد صالح14136121941001007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.4اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم رحيم عبد حسن14137141942076089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء ماجد حسين عالوي14138131942121067

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.3الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينبأ محسن عبد فرحان14139101942100115

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيساره محمد ناجي وهيب14140111942113043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينور الحياه احمد اسماعيل نوري14141141942094165

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر ابراهيم خليل حسين14142121942109079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائياسماء مدين وارش شنته14143291942076001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.2اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى علي خلف جعفر14144131942117265

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمهدي محمود نجم عفلوك14145121941001088

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيعذراء سامي جاسم خضر14146231942117113

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيايات فوزي عبد العباس عباس14147231942128009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيفريال نوفل عبد حسين14148211942117030
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيباقر عماد عبد الصاحب علي14149211941272035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيابتهال عبد الزهرة قاسم محيسن14150131942109002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيمعتصم رشيد عبدهللا احمد14151181941065026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء عجيل عكش جالوغ14152221942178039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب جعفر ناصر حسين14153221942417034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه بادي حسين جبير14154221942175178

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمن حامد معارج حمد14155221941076105

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيمناهل محمد حسين جاسم14156231942094059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائينبأ لميس عبد الزهره اسماعيل14157271942059121

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعلي قيس حسين محمد14158211941013084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حازم عيالن محمود14159141941019033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم حسيب علي عبد الحسن14160111941016004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسماء رزاق سلمان جبر14161141942224041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيياسمين احمد طريمش عبد هللا14162261942108142

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيصاحب شاكر جبار فهد14163271941014099

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيدعاء عطيه ابراهيم احمد14164201942117022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائياحمد ابراهيم هادي احمد14165211941264002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائياحمد محمد حسين خضير14166211941042002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعلي احسان عبد هللا عمران14167261941012071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمجتبى فرحان محيل ماشي14168261941001152

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيزينب ديار علي حسين14169211942135034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبدهللا محمود جواد كاظم14170111941018092

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرواسي خالد علي جودي14171111942062037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين عامر هراطه خميس14172111942080161

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر حسين خليفة حسين14173141941064045

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه شيبان محمود عبد اللطيف14174111942075007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيوليد لقمان عبد طعمه14175141941013082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه سلمان ابراهيم مطرود14176111942075055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد قاسم محمد سلمان14177141941042026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرواء احمد ناصر مجبل14178111942064030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين خالد علي حسن14179141941022022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي عبد علي جالب14180141941012015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياماني سعد طالب علي14181141942149005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر هادي محيسن طراد14182111941010061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء عامر سلمان جامل14183141942111021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم موسى ابو االصوف جواد14184121942122028
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حسين عبد هللا صاحب14185141942100094

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك طالب سلمان حسين14186131942108011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفرح سعد صالح كاظم14187131942121124

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين اكرام فالمرز خانكه14188131942116008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه صالح ميرحسين شاه ولي14189131942116034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيصادق محمد ظاهر مهنا14190151941020023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينور حميد جياد زايررسن14191131942100123

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائينور نبراس عبد الجبار حسين14192131942096028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايات سمير كاظم حسن14193131942070029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابها عبد الستار حمادي سلمان14194111941005008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم جاسم محمد خضير14195111942076158

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد فارس كليبان علي14196101941048033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيروان معتز فاضل رشيد14197101942100049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء سعدي ابراهيم اسماعيل14198101942077012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيلمياء فياض جاسب شرهان14199151942080136

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي خالد شرف الدين عبد الرزاق14200131941003053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيكوثر عبد الغني عبد الحسين مناتي14201101942107046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عقيل غازي ثجيل14202121941001070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه الزهراء حسين محمد خميس14203101942118079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية693.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه داخل كاظم زغير14204131942105054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرنده خالد مهدي صالح14205101942078048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.7ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيهيثم صالح الدين عبد القادر علي14206141941046042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسن علي رحيم جبر14207101941028027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.7ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسامان رائد هالل مهلهل14208141941007032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن يعرب يوسف عمران14209101941002035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيهاشم احمد هاشم عبد الكريم14210121941001093

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحارث حازم حامد عبد14211101941002013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن علي عبد الكريم حمود14212101941002033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيهبه فتاح محمد حسين سعيد14213121942109104

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه اسماعيل حسن علي14214141942094119

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزهراء فالح حسين ماجد14215101942078064

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.4ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى عبد الكاظم حسين علي14216221942113270

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.4زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيسجاد جليل كريم يونس14217141941010037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.3ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين بسام كنعان عبد الجبار14218131941020035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.2ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيحسين ماجد ياسين جاسم14219221941080012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيشمس صباح حسن مصراع14220131942121098
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر هادي فارس جبر14221111941045041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد سعد جعفر عزيز14222101941028073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيرسل محمد صالح فارس14223231942155015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد علي عبد علوان14224141942078076

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزهراء البتول اركان عدنان محمد14225211942143045

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد اسعد عبد المحمد عظيم14226241941207106

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيبراء جبار سليم دعموث14227261942144014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيغاده قحطان مخلف صالح14228211942103050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمرتضى عبد الرحيم دنان ليلو14229261941011140

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسنين شاكر حسين عبد الرضا14230261941010044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيحسين حسن ياس احمد14231261941012035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيصهيب اسد محمد اسد14232211941007038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيورود رعد مظلوم خلف14233111942108097

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد محمود رياض صبحي14234141941010070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقبس حيدر سعيد مجيد14235111942110101

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء خميس عبد الرضا خالطي14236141942066031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميس خليفه جواد كاظم14237141942111221

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيا فوزي خضير جياد14238111942072038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيالهام امجد حميد عبدالوهاب14239131942091019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينورس محسن رسين دورك14240131942118286

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل اسماعيل حسين حسن14241131942118083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمهد حسن هادي رشيد14242261942120228

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره علي عبد القادر عزيز14243141942114020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيساره خليل لطيف عبد هللا14244131942117150

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه ثامر جاسم عباس14245111942067092

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى حيدر سوادي جعفر14246151942060014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى شهاب الدين احمد جبر14247121942231114

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب نبراس نمر محمد14248141942220040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيلينا علي حسن ضاري14249131942073066

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد شهاب احمد منصور14250141941013004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عبد الكاظم ناصر داود14251121941031137

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول ماجد خليل اسماعيل14252101942103011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد قاسم مزيغل عجيل14253151941071128

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيلينه احمد شاكر حمدي14254101942115179

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد عالوي صادق معارج14255121942094170

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ صادق جعفر محمد رضا14256101942115214
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عادل داود علي14257121942107136

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمنار ياسر احمد محمد14258131942100107

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيورود نجاح محمد جواد كاظم14259271942088244

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعباس رضا غركان كاظم14260261941012055

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حسين عبد عبيد14261271941001192

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات علي عبد الرضا جودي14262121942107004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عامر مزهر عباس14263101942131007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن مجيد علي شبيب14264121941001040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعلي بشير محمد كركز14265191941007118

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيالحسن محمد خلف علي14266181941002026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيمأمون احمد هالل زغير14267191941106025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيرسل صائب عبود علوج14268221942421023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية692.0الخارجيونبابلاحيائيمحمد قاسم عبد المنعم حميد14269231941400073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.9ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عبد الباري محمد جعفر14270151942057034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيبلقيس نعمان جمعة حمد14271101942078015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينور الهدى ماجد كريم جاسم14272131942121168

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيميس حاتم عبد الستار حسين14273101942100109

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.6اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين محمد حسن عبد الوهاب14274101941026098

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.5ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيياسر عمار عبد الكريم توفيق14275131941016121

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.5ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيشهد محمد خالد كاظم14276111942113051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.4زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حسن سيد حسين14277141941010078

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.4ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزهراء محمد حسين حسن14278281942052052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيعبير ثابت صالح جرجيس14279101942100075

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار شاكر محسن عيسى14280251941031568

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.3زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيميالد رامز منصور ميخائيل14281141941010083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.3ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيالرا عامر رحيم حسن14282151942057038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين محمد عيدان سعيد14283141941007020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيوسام محمد هاشم حسن14284131941020161

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.2ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسما اياد احمد محمد14285131942100071

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.1االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عامر جاسم محمد14286131941010150

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيجعفر ثائر ابراهيم درويش14287101941026072

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عالء حسين علي14288101941026093

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر احمد مزبان سباهي14289101941013116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمصطفى احمد محمد عبد14290181941141122

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى كمال لطيف حسين14291181941030027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائياحمد مخلص سالم كاظم14292181941006014

3590 من 397صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيهديل نيسان حسين علي14293191942383187

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيابو ذر ثامر رافع صبار14294191941001002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيفاطمة سالم محمد ياسر14295221942105108

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيمرتضى شرف جايان عبد هللا14296221941046077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين ياسر مزهر جابر14297221941093038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد سعد صالح مطر14298221941036012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيذو الفقار عبد الحسن عويد جعفر14299221941099018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيترتيل فالح عبد الكاظم بريبر14300231942095023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم اكرم حميد جبر14301141942196036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء خالد مهدي ثجيل14302111942071027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسارة فراس محمد علي جابر14303141942078062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزينب جمعه رديف ربيع14304211942143051

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيحسين زيدون طارق خليل14305281941032010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائياساور رافد صبيح محمود14306261942092002

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمحمد عبد هللا سليمان حمود14307131941223006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيهادي حامد ابراهيم عبد14308271941013116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيشريفه حامد فارس منشد14309271942088147

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائييوسف سالم صبحي ناجي14310211941009226

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيوالء محمد خضير عباس14311231942116063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم صفاء الدين داود محمد علي14312111942096037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيياسر علي حسين جواد14313141941010087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه شاكر مجمان حبيب14314141942068007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس تميم علوي شلكام14315141941048044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم احمد فخري مجيد14316131942070197

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيساره مجيد نايف عباس14317261942120144

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائييوسف مجيد حسن حمود14318151941015114

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيموسى ناصح كريدي نعيمه14319151941071330

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه سلمان قاسم احمد14320111942074005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه فاضل حسن محمد علي14321151942054207

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا محمد عادل مجيد14322111942127038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم صالح عرب اسعد14323101942095070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء منذر ماجد تاج الدين14324101942102038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحارث محمد رشيد حسن14325121941022037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد نعمه جياد عباس14326121941031182

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم رياض كامل عبد14327101942101120

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيانسام قاسم لطيف محمود14328121942083013
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر سالم حسن محمد14329121942094290

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم احمد عدنان ناجي14330121942093053

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاتن حسن عبد راضي14331101942107038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمنار اياد حسين علي14332131942121146

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائينورالحسن قاسم محمد حلو14333291942088070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين ابراهيم مرحب نبيت14334211941002034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى ماجد زوير حسوني14335131942112035

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى سمير داود سلمان14336291941003282

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمود خالد مصطفى محمد14337191941117007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيرغد محمد شهاب احمد14338211942158013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعمار عصام سهيل نجم14339211941263015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيشيرين محمد جاسم محمد14340101942118062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيساره عبد السالم عبد الرحمن عسكر14341101942093012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي صباح هادي عبود14342131941015001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء وحيد انور جاسم14343101942115102

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيميس عبد الجبار عباس علي14344101942101132

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيايسر ابراهيم عبد سليمان14345191941011043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيسعد أنس جاسم محمد14346101941020066

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مؤيد زيدان خليفة14347101941026258

كلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى احمد عبدالحميد كريم14348101941026269

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.9اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا فالح عبد المجيد حميد14349101942115208

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيامنه علي شفيق اسماعيل14350141942094010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيطيبه احمد عمران عبد14351101942078092

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.6اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل محمد كاظم حسين14352131942131048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.5زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد حسين علي احمود جاسم14353141941010063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيروز رحيم كاظم أمساعد14354141942094060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.5ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبد الجليل جبار ناصر14355141942091010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.4ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار رشيد توفيق عبد القادر14356141942117056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيلندا محمد محمود غالم14357141942094133

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.3اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيروان عماد يوسف عبد الجبار14358101942115079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرنا عمر سعدي حديد14359101942078045

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.3اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح أزهر هادي محمد صالح14360141942086191

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية690.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم وسام عدنان لفته14361141942103047

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى محمد حميد شرقي14362151941006116

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء علي عبد الحسين عباس14363131942118119

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيرسل ماجد محسن كريف14364261942110015
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيسور الدين كاظم كريم محمد علي14365131942091090

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيعال محمد حسن داود14366131942117190

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى عبد الرزاق اجريو حمود14367151942044113

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقدس رياض عبد هللا مشرار14368111942067160

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد علي قاسم عبيد14369111941020005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حازم حاتم عبد الكاظم14370141941010077

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حسين صالح نعيمه14371141941028118

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى عبد الكريم علي رزوقي14372111941049175

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي هاشم فرج14373111942127055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد شاغي كيطان14374141942072074

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفيصل عمر فيصل محمد14375141941170063

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عبد هللا ثامر عبيد صكر14376111941016107

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل وليد كريم سعيد14377141942074061

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه احمد حمود عبد هللا14378111942072017

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه وليد خالد عبد الحميد14379141942193015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى باقر كريم ياسين14380141942086075

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد احمد قاسم محمد14381111941016051

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسالم سعد سالم حميد14382151941005059

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه علي هاشم علي14383151942053067

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعلي نعمان حامد فرحان14384231941051095

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء عبد العزيز محمد أحمد14385101942101007

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم حميد سهيل خلف14386101942101117

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب عماد فرحان عبد14387101942097030

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار حيدر محمد حسن ياسين14388141942196041

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حاتم سليمان صخي14389141941012039

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيدالل علي عبيد عبد النبي14390131942281024

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه حامد محسن طخاخ14391141942070040

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيياسر منذر نعمان عبد الرحمن14392261941054071

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية كميت للبنينميساناحيائيباقر محمد جاسم دنانه14393281941015002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيأحمد قيصر عبد السجاد محمد حسين14394271941014015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيعباس طه عبدالرحمن حسين14395211941011045

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد االمين رمزي اسماعيل محمد14396261941012105

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيقيصر طالل رشيد مجيد14397211941007061

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية البتراء االهلية للبنينصالح الديناحيائيمؤمل جودت كاظم مرهون14398181941155022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عبد الزهره رحيمه بريبت14399121942098056

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء ماجد حميد مجيد14400121942098046
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد رشيد نبيل محمد رشيد14401191941009266

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيحوراء ستار فاضل جاسم14402181942236038

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيايه حامد معارج حمد14403221942314005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيضياء رياض طالب حميد14404221941051037

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيقاسم محمد جاسم محمد14405231941009090

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء احسان علي نايف14406231942117063

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي عباس عبيد ضيدان14407251941008128

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائياالء احمد حسين علوان14408271942088018

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر محمد كامل جايل14409221941098014

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى حسين طاهر وهاب14410291941003277

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيرضا احمد رضا شلش14411221941058025

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيعال صادق جلوب يوسف14412211942121100

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينوره حازم محمد نعيس14413211942121139

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعلي عبد الستار جبار عبد14414121941020096

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرغد فارس مولود شاكر14415101942115067

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهند فازع ياسين سالم14416101942136052

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف اسماعيل عالوي جايد14417121941026210

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيرضوان ماهر هادي محمود14418121941031077

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.9الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد وائل محمد حسن خلف14419101941002088

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيسيف علي عباس عبد14420121941001034

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمنال صادق فليح علوان14421121942109088

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء يعرب خزعل جليل14422141942094035

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا قحطان محمد وهيب14423101941028051

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.5الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد علي ابراهيم بريسم14424101941002080

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.5اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمينا نبيل علي خان باوه14425131942070223

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد أحمد شاكر عبعوب14426141942094095

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.3ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك علي حمودي هاشم14427141942129007

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيكاظم اشرف كاظم خضير14428131941020119

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.1اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيميار مهند داود سلمان14429101942115201

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيياسر عمار محمد عبد الوهاب14430141941010088

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي احمد طالل فزع14431111941156069

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء طارق عبد الكريم احمد14432131942131055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي واثق حسن عبد علي14433111941007015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد محمد عبد الكاظم كاطع14434141941036003

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسبأ حسين دواي حسن14435141942194097

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار منعم راشد عويد14436141942090083
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائياسماء اكرم راشد ضاحي14437261942126004

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيحسين عالوي فليح عبدالحسن14438241941046010

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيرياض عباس عبد الجواد عبد الكاظم14439241941201017

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيزينب عامر خليل بحر14440211942157025

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حاتم تايه كاظم14441241941003236

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائياحمد حسام احمد حبيب14442211941014006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيندى فارس عبد الستار حسين14443211942097146

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيحسين عدنان سلمان علوان14444211941063021

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمرتضى علي عبد ذياب14445211941014119

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائينورالدين علي مسلم صالح14446211941002154

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيرنين احمد محمد مصطفى14447211942178094

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائياماني رحيم خليف حبيل14448111942102005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيفاطمه محمد يحيى محمد14449181942176141

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي رائد عبد الرزاق حسن14450101941026195

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد خضير عليوي14451141942134080

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي مزهر طالح14452221941367011

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفضه حسين جاسم حسن14453221942393125

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد قاسم خميس هاشم14454221941077129

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمعتز قاسم كشيش ناصر14455221941363111

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيباقر رائد حميد ابحيلج14456221941065006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزينب فرحان كاظم فضل14457231942145065

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيعلي عبدالكريم هاشم محمد14458231941173103

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيفضل حيدر عبد الحسن نصيف14459231941009086

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيغاده حذيفه جاسم محمد صادق14460311942047147

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائياماني صالح خضير علي14461311942047022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمد عبد الصمد شاكر حسن14462311941072090

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيسارة سمير عبود مهدي14463211942099054

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيطيبه شاكر محمود حسن14464211942126044

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيفاطمة قحطان عدنان شهاب14465211942158026

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمقتدى نجم عبد الحسين جواد14466271941001355

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران نزيه احمد مصطفى14467121942106092

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائياماني نصر محمد جواد14468101942120015

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائييمام حسن مدب مجحم14469101942115248

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف ظاهر حامد كيطان14470131941004056

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عبد الرزاق كاظم دخينه14471121942092059

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب محمد غياض جوبان14472101942114034
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيابرار عدي عبد هللا جابر14473121942093001

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف باسم صالح قاسم14474131941005096

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهبه حسين فاضل محمد14475121942090067

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيبشار ظافر محمد محمود14476121941022032

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاديه جمال عبد الدايم احمد14477101942102054

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء علي طالب جاسم14478121942107111

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى قيس ثامر عبد هللا14479131942107122

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمة فارس محمود احمد14480141942134053

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه جعفر عبد االمير حسين14481131942117070

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيليلى حسن موسى كاطع14482131942070195

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية683.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيبراق جهاد سامي صالح14483191942247010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية693.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيالحارث علي خالد غايب14484101941026048

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.1الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم صالح حسن سمير14485101942100097

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام علي عبد الرسول جدوع14486101941013181

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمنيه وضاح جاسم محمد14487111942100003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه حيدر محمود حسن14488101942084011

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسرور هالل جسام ناصر14489211942097073

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية682.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيبنين احمد محمود عبد هللا14490231942095016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.7ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيرضا حسين امين مصطفى14491141941046010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل عادل رشيد حسن14492101942136020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيرشا فايق سلمان علوان14493101942090050

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء صديق فاضل اسعد14494121942100002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر سمير جبار داود14495151942054217

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار شاكر غازي زين14496111942070136

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم زكريا محي عيسى14497101941006001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد سلمان عكاب خضير14498221941040073

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ريسان غضبان محمد14499221941363070

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائينور رعد بستان محمود14500211942134089

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران قصي نافع عبد الرزاق14501101942119071

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيكرار ناصر دحام شامي14502261941010165

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيشعيب سمير صالح سعيد14503111941016054

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيبيداء ماهر محمود نصيف14504211942091043

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسين نصر حسين14505141942112010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها علي خلف ضيغم14506111942105137

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيزهراء عطيه عبد الحسين فارس14507271942147030

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سامي جاسم شنان14508141942078047
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم باسل ناصح بشير14509111942082061

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف خميس حماد فاضل14510141941170024

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية681.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عالء مهدي كريم14511111942082017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيموسى قيس صاحب داود14512121941001090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.3ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام رعد صالح جواد14513141942129019

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا اكرم عبد هللا محمود14514101941002040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رضا حمدان عبد14515131941020130

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك نبيل عبد االمير نعمه14516101942119015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عمار صالح مولود14517101942116056

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيسمر فاروق داود شهاب14518101942118054

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيهاشم سنان عبد الشهيد محمد14519101941019177

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الحميد عالء عباس شهاب14520101941026146

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب يوسف فاضل الفي14521141942107041

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد جبار حيدر حسون14522141942132046

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ماجد كريم جبار14523141941026009

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسمارة عالء كريم جوامير14524141942194108

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفائق قيس نوري عبد الفتاح14525141941021125

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين سلمان حمود جبر14526151942046030

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرسل سالم مهنا الهوهي14527151942046059

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية تبارك للبناتواسطاحيائيبشرى محمد جواد حنتوش14528261942077005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى نهاد سليم عطيوي14529131942091100

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا عيدان نيني مارد14530131942123017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد فؤاد صابر حسين14531131941030104

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيطيبة طالل هاشم سعيد14532211942136067

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيغدير علي جبار عباس14533261942097081

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمريم طه ياسين جباره14534211942097132

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفاطمة نهاد حسين علي14535211942097115

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبان سلمان جبار شمخي14536141942074023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبراق عدنان عبد الستار جبير14537101942136007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد فضل حسن سليمان14538101941208036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0الخارجياتالكرخ االولىاحيائيايه اسماعيل خضر فضيل14539101942401004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية680.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب قاسم عبد الجبار عبد14540101942096042

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.8ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد احمد عدنان احمد14541131941020124

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.4ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد ثامر هادي14542131942087039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.4ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حيدر محمد جواد كاظم14543141942117027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد نوري صبيح عبد الساده14544131941016012

3590 من 404صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينورهان قاسم محمد علي14545131942121173

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.1الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهاجر خالد كاظم جاسم14546101942100123

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروان عايد داود محسن14547141942078041

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيماريا احمد حامد جاسم14548141942077050

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء محسن احمد رحيم14549141942111168

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائينور صباح حسن علي14550261942110045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحيدر سعدون سلمان شاوي14551281941006062

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيمحمد عبدالحميد كاظم عبدهللا14552211941031040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره احمد جاسم وهيب14553111942076096

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه علي عوده جبر14554151942057035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير سالم عايز مجيد14555131942093082

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم صادق عبد الساده محارب14556131942094064

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي عبد الحسين عباس14557131942118225

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيعائشه سمير عبد اللطيف علي14558131942074020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد  كاظم محسن دهش14559151941003056

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعال عادل صبري عباس14560111942067104

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائينور الدين محمد رشيد اسماعيل14561141941021179

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسراء خالد عبد الفتاح داود14562111942078014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشكران عامر عبد هللا حسين14563111942078015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى ثامر فاضل مجيد14564111942149055

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء صالح الدين اشرف حسين14565111942075047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريم عماد خليل كريم14566141942112023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عبد هللا محمد جواد14567141941034005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصباح ابراهيم حسن سهيل14568111941054016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانيه ماهر جميل نظام14569141942086071

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه علي شهاب احمد14570111942070119

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيريام سعد احمد سعد14571181942205033

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيخميسه مهيدي صالح عبد اللطيف14572191942199020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي نعيم شبيب سلمان14573221941003136

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيخلدون سالم موسى كاظم14574231941010032

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمصطفى نصيح قادر محمد14575211941012129

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى اياد مصحب حسن14576131942112033

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيغيث محمد حسن محمد14577291941003200

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيزهراء برهان كاظم كرحوت14578211942293018

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائينبأ عادل محمود زايد14579211942145139

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائياحمد خليل احمد باوي14580211941282008
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائينور عادل جدعان جاسم14581211942102121

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا غالب عبد حسين14582131941005038

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل احمد عبد هللا احمد14583101942101048

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائياالء عبد الرضا زامل حسان14584131942077002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل عدنان خليل احمد14585101942091041

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيسما عالء عبد الشهيد محمد14586101942102044

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية679.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل وليد فاضل علي14587101942112008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.9ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمجتبى فلح كمال رشيد14588131941016089

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.8اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيامير محمد هادي رجاب14589101941026057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.8ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي منهل نوري عزت14590131941016074

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد وسام زياد محمد14591101941048035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء عامر محمود علي14592111942113013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمينا مهدي احمد حسين14593111942113089

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي غالب زيد هبة الدين14594141941007068

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه سالم حمزه مهدي14595131942121117

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.5اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل حسن عبد هللا مبارك14596131942117095

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.4ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائياالء جاسم فائق عباس14597211942148007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي صباح مجيد غالي14598151941020034

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسميه محمد عبد هللا سليمان14599121942230013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى مصطفى غركان صدام14600141942114036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ رعد حميد حمادي14601151942050107

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيزهره اركان عدنان جليل14602211942178108

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان علي حسين ابراهيم14603111942067048

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيقاسم حسين عبد االمير عزيز14604261941010160

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حيدر جليل داود14605141942095065

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائياالء مقداد زكي سدخان14606131942131010

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصديق وليد حسين احمد14607111941156041

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأنمار عماد احمد حمد14608141942105002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبكر محمود حافظ عبد الرزاق14609141941182013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن مؤيد حسين علي14610101941022054

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيإبراهيم عامر محمد حسين14611191941012002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيرهف سالم خلف عواد14612191942146026

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعبد هللا غالب جاسم محمد علي14613271941010090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيحسين حسان عليوي عبيد14614221941051013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حكيم سلمان فجر14615161942165166

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيعلي فليح حسن عبدهللا14616211941044014
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزينب علوان سماوي حافظ14617231942113046

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحسين احسان محمد كاظم14618261941027031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيابراهيم باقر جالب هادي14619291941003001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء محمد ابراهيم بريس14620211942102054

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمنتظر وفي عباس كاظم14621271941151070

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائييوسف اياد عبد الجبار جمعة14622201941005078

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيبنين نهاد عويد فرج14623211942134019

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس عقيل سالم عبد الكريم14624101942116036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيابراهيم عبد الرضا رزوقي مهدي14625131941016002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عدي كامل يعقوب14626101942090009

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدنيا محمد عامر حسن14627101942115054

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحمد يوسف اسماعيل علوان14628111941005023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا حسن جاسم سدخان14629141942112076

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس يحيى فرحان فرج14630131942070140

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس مظهر صادق سبع14631131942072034

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن كريم حسان قصاب14632141941047035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية678.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينور جاسم كريم ياسين14633131942071118

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية656.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيمحمد باقر نعيم عبد االمير عبد الحسين14634221951058014

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية629.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء فيصل عبد العزيز عبد المجيد14635101952076005

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيغفران عواد مسير جياد14636221952169020

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مازن علي حمود14637141951022067

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد صباح ابراهيم حسن14638101951021002

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى قاسم محمد عبد هللا14639191951029024

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيعلي خضير لفتة عبود14640281951011084

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر صباح صاحب شلش14641151951009013

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياسماء سعد محسن عويد14642141952110001

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك صباح ابراهيم كريم14643121952118015

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه وليد شاكر عبد الواحد14644111952067033

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارتطبيقيحسين كريم شكاحي جوالن14645221951020015

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد صالح مهدي عبد االمير14646111951040005

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقياحسان محمد عباس رؤوف14647131951006002

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقياحمد سعد الدين ابراهيم علي14648311951072008

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى ناظم مرود عباد14649141951003041

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقياحمد فليح عليوي عبيد14650221951011006

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيجابر حسن زين العابدين حسين14651251951205019

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم جبار شطب14652281951017084
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قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا سعدي محمد علي14653131951004018

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي فارس فليح حسن14654251951200024

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيجواد عبد الكاظم محمد عبود14655161951033012

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0اعدادية السرور للبناتكربالءتطبيقيمحدثة وهاب احمد آينة14656271952066014

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي مصطفى عبد الحميد14657161951001055

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيطيبه جميل فريح نزال14658141952110026

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامير حيدر شاكر عبد14659111951049017

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين محيسن جباره14660221951070051

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدانيه عبد الرحمن محمد ظاهر14661111952067016

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيعلي زكي منخي هليل14662161951036075

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيامنيه عالء كمال اسماعيل14663101952095005

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين جري ناصر جاسم14664161951094028

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى سعد عبد الحسن عيدان14665251951200035

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم العذراء جاسم محمد عبد الكريم14666131952093051

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء مهدي صالح موسى14667241952107005

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى حسين كامل علي14668141951012034

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم عماد طارق قاسم14669111952070023

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيسالم حسين هالل علوان14670261951027043

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيأمنية عبد الكريم رحيم رضا14671101952091001

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد وليد خالد حمادي14672121951022032

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد قيس سلمان كاصد14673131951038004

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشمس حميد نوار مهبول14674111952073032

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن احمد جاسم فريح14675161951076007

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عبد هللا نصر هللا مالك14676151951011070

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارتطبيقيوارث حسين عبد عبود14677221951079027

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.3ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد الرحمن حكمت حميد نجم14678131951020011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيعلي فاضل جتي سلمان14679131951016016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيرفل طالب خليل توفيق14680131952096007

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيمنتظر عبد الزهره علوان صكر14681281951013040

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيهادي محمد هادي فرحان14682261951014059

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى فلح هاشم محمد14683121951007088

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحسن علي كاظم علوان14684291951003041

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيكوثر خدايار محمد يار بلكة14685151952047045

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيخديجه عبد  حسين علوان14686141952110010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطتطبيقيضفاف يوسف اسمر عبد الحسن14687261952120016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيسرمد دايم صالح مهدي14688211951211005
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية589.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد ماجد هادي شاهين14689111951008055

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقياسامة عمر حميد فندي14690321951010006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيمؤمل نجم عبد خضير14691241951010034

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي حبيب جاسم كاطع14692121951007051

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى عباس معتاد محسن14693191951067056

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب كامل حاجم شبيب14694111952109033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين علي مطر فيلي14695121951026013

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي مشتاق خضير باقر14696161951075063

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيضياء حامد زاير صابط14697281951018042

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيباسم كريم قاسم داخل14698161951060025

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيطه هشام عبد الهادي طه14699121951022014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيسجاد كريم فاضل كريم14700261951014023

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيفليح مهدي عواد عبد هللا14701191951021017

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيأساور احمد عبد هللا فاضل14702131952070001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقينرجس سعد حيدر نام دار14703131952072017

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسيف حميد محمد جاسم14704161951355249

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيمصطفى بلكت فرعون حمد14705291851106029

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين احمد غانم ناجي14706111951005017

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى محمد عوده حافظ14707131951012119

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيعلي خالد مرزة ابراهيم14708231951050014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد اياد شكور عثمان14709201951259242

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم حسين علي14710111951016048

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى سعد عبد المهدي صالح14711131951045039

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيباسم عدنان فاضل عبد الحسين14712271951004004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقينور خالد سالم محمد14713101952102036

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيرضا معد جميل مصبح14714161951022037

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقيانس صبحي سعيد محمد14715191951040010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيعلي احمد جيجان ريسان14716221951069046

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدينا طالب حسن محمد14717141952097006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيحسين كاظم بردان سلمان14718291951016040

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمرتضى محسن مطرود مخيلف14719221951051046

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىتطبيقيهمام جاسم محمد ذياب14720211951058010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحنين احمد فتاح ناجي14721111952076011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيحيدر صادق حسين علي14722101951026040

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمسلم عقيل جعفر فرج14723151951071250

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقينورا حسن علي محمد14724131952095020
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد حسن جواد عبد هللا14725121951026054

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيمرسلين يوسف كاظم فزاع14726271952069040

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي محسن عكاب عبد14727111951006112

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار جعفر حاتم رسن14728141951047075

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية558.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى جمال ياسين عسل14729131951004036

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية558.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهارون الرشيد عمر علي جاسم14730111951026050

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية558.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى فاضل راشد خزعل14731111951049107

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى اياد جبار عبدي14732131951008066

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينتطبيقييوسف داود مسعود عبد القادر14733181951029026

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيمرتضى ماهر كرم عصواد14734281951016157

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيضرغام هاشم عاتي شنون14735111951013033

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيآيه زيدون خلف جاسم14736131952070002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيريهام سلمان شنشول علوان14737131952093021

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد علي حسين عالوي14738141951017079

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيميثاق علي حميد عبد الرضا14739231951186038

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء رعد كريم مراد14740131952119004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عوده حبيس سالم14741161951139028

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايات حسين عبد النبي حسين14742151952056005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبة صالح منسي ابراهيم14743111952070018

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد فوزي محمد احمد14744101951043040

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيحيدر علي عبد الواحد جحيل14745261951007031

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيسرور جاسم فاضل سلمان14746131952107020

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا محمد جاسم محمد14747161951001087

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقياحمد عدنان علي حسين14748131951025001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عماد طارق سدره14749111951005061

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرؤيا رسول سلمان محمود14750111952106006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى جميل مطر محارب14751291951026062

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيباقر موفق احمد خميس14752131951003008

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر زياد فالح جيجان14753111951006120

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين جدعان علي جاسم14754151951011020

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء فاضل حزام محمد14755141952101013

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيايه حيدر مقداد خليل14756131952091004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى ثجيل حسن كمر14757221951053043

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد رعد حمود عيسى14758141951026002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين ماجد جذول عباس14759251951045006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد سالم جبر سلوم14760101951004009
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد اسماعيل خليل عيسى14761131951012005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيغيث محمد مجيد جبر14762101951018019

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيايوب عادل عبد الحميد عباس14763111951033006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد حسن عبد الرضا خليفه14764251951052003

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهشام تكريت ضبع حمد14765111951026051

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقييوسف محمد فهد صالح14766191951043037

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيفاروق رعد سعدون سحاب14767111951156060

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفلطمه علي محمد نعيت14768121952102028

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين فاضل عباس لعيبي14769111951004048

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0ثانوية قلعة صالح للبنينميسانتطبيقيحسين احمد خلف هليل14770281951014007

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيمحمد امين محمد هادي الحج14771191951011057

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه نبيل عبود كاظم14772141952076042

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيحسين خضر محسن شالل14773251951030011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيهمام خضر عباس حسن14774131951010063

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسماعيل علي حسين علي14775111951025005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيمصطفى محمد عباس علوان14776211951026037

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية الوحدة العربية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد باقر حسن عبد الكريم14777171951119001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف فريد عبد هللا داود14778131951020023

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيابراهيم عبد الحسين كاظم غالي14779261951010002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر جاسم خلف كاظم14780141951016118

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد معتز فاضل ياسين14781141951020065

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد رياض سلمان محي14782101951026013

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي يوسف مهدي عبد الرضا14783141951022053

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيهاني شاكر فارس اسماعيل14784161951052052

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين مظهر حسين سلمان14785101951026035

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي غازي صبار اجثير14786141951003022

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا محمود عريبي شمران14787101951013052

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينتطبيقيمحمود عدنان فيحان محمود14788181951029020

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد عالء عبد الحسين عجيل14789121951031006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم حياوي جبر مكوطر14790121952105037

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيمنار محمد عداي ابراهيم14791101952117034

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عدنان محمد ياسر14792111951032042

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمجتبى صباح نوري شطب14793271951004052

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيطه علي حمزه سلمان14794111951005025

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد رسول هاشم حسوني14795281951006133

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيعلي جابر عبد هللا خنياب14796161951036074
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم رافد عبد الرضا حسن14797121952087035

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقياستبرق جاسم بلبوص محمد14798241952102002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقياحمد كريم عبد هللا ضاحي14799271951001011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيصفا احسان ابراهيم معتوق14800161952234040

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد احمد عباس خليف14801141951028058

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعلي حسين كريم جريب14802291951002066

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيهاله عبدالرحيم محمد عبد14803131952087014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحيدر ناصر مكي حلو14804121951030038

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسن مهند كاظم فاضل14805131951010011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيأيهم وضاح صالح محمد14806161951001005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء ضياء محمود حمود14807161952184044

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيطاهر وصفي عباس بري14808161951060088

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيصفا علي حسين حسن14809131952093037

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمود علي جميل عبد الرزاق14810111951010008

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الكريم جواد محسن14811161951049038

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقيمحمد احمد عبد هللا علي14812191951040029

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمروه ماجد كريم محمد14813131952104014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيانور والي علي حميدان14814221951382003

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف الدين فاضل مهدي عبد14815131951023022

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الهادي خالد نجم عبد عون14816121951031068

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد حسين غدير حسين14817151951011006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد صباح محمد كاظم14818111951151003

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف الدين علي هاشم صدام14819131951011020

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىتطبيقيامال محمد فاضل جاسم14820211952015002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيزيد خلف ثامر مايد14821161951075025

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن نايف عبد هللا هزاع14822181951136006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقياحمد عايد مكطوف ادهيم14823261951049004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيطه عبد الرزاق محمد جاسم14824231951009023

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى عالء ابراهيم صادق14825121951032093

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد هللا حسين جويد14826221951300179

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيياسر نبيل عبد االله عبد14827141951021096

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبه علي طه سكران14828111952088006

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد نعمة محيسن مهنه14829101951020155

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتقى سعد طارق علي اغا14830121952118016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية عشتار للبناتبابلتطبيقيزهراء حامد حسين مهدي14831231952125002

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقيمحمد فؤاد جميل عبد الوهاب14832311951004022
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قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر اياد حايف ثويني14833101951011043

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم حميد حسن محمد14834111952103031

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيحسين ابو عبد عبد هللا حسون14835241951168007

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد فوزي محسن علي14836131951022024

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي فارس مسلم طوينه14837161951060131

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيداليا سمير خضر ياسين14838101952116009

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيأسيد صالح هادي حسن14839111951004001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيزيد محمد جاسب عصاد14840281951006059

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيمنار محمد مجيد جبر14841101952102031

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد عبد الرحيم جار هللا رحيم14842131951004004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0الخارجيونميسانتطبيقيحيدر محمد زبون شلتاغ14843281951400014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى ماجد مهدي كاظم14844131952080022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى ابراهيم اسماعيل نعمة14845161951084243

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية575.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف محمد خطار جواد14846131951030020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية575.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطتطبيقيعبد هللا محمد عمود زويد14847261951023016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحسن صبيح فطيسه معال14848161951007028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقياسوان راضي جعفر كامل14849281952051010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الزهرة علي جعفر14850281951151455

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد مصطفى ياسين حيدر14851161951134005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيعلي خير هللا كاظم عبد14852281951012060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى سلطان رومي حسن14853161951083117

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعباس سالم عبد الصاحب علي14854161951022041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيفاطمة الزهراء كامل عبد العالي حسين14855281952090036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم جبار حسين14856281951002069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي سعد جويعد زبون14857141951017045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف عادل مالك عبد الرزاق14858161951085101

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيعالء لطيف كريم شجر14859281951021038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيمحمد صادق سعدون مذكور هاشم14860281951044125

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيمحمود سعد فالح حطيمه14861261951155038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعذراء يعقوب عباس شاكر14862111952082017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية558.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر حازم جواد طالب14863161951075021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيحسين كنعان محمد حسن14864161951052016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيسجاد احمد حاصود جادر14865261951001027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الهادي سمير مكطوف نايف14866161951366012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد رحمان عبد احمد14867121951020032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد مهند نعمة جواد كاظم14868141951027029
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي جميل عبد الجليل غزاي14869221951302049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمجيد ستار جبار عبيد14870161951034116

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىتطبيقينورا مهدي صالح مهدي14871101952112009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيعلي حيدر حسن مطير14872261951155024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيغيث عدنان حسون اسماعيل14873271951001095

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيإبراهيم محمد كريم كاظم14874141951015001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيكرار اركان جوامير عزيز14875131951012085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الحميد محمد سعدون عبد الهادي14876101951021010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عباس هيجل نعمه14877151951005111

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيانوار جبار سلمان عبد المحسن14878161952207006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باقر علي فرزدق قاسم14879161951084205

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي قاسم كريم حسن14880121951030077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حسن رغيف جدوع14881131951018037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيصادق طارش مطر ضيدان14882161951142007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي سامي ابراهيم كاظم14883121951043015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد جاسم علي جاسم14884111951021004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيخالد حامد نايف حيدر14885211951026013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيمرفأ احمد سلمان جاسم14886131952075016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد تحسين محمد عباس14887131951023041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارتطبيقيعامر عبد الرحمن مفلح عبد14888191951052012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن عالء خليل ابراهيم14889121951030017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايات حامد عبد األمير عبيد14890111952218003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا عالء عبد لفته14891141951013060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقيمحمد جبار حميدي صحين14892131951025018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيوضاح عازل غزال حسين14893191951067062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى وعد عبود حسين14894101951019122

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيهادي غيدان حطحوط رسن14895161951002246

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمنذر مصطفى ناجي ذياب14896111951051012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيرحيل حمود علي رحيل14897191951360018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمنتظر محمد كاظم فتنان14898271951001159

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيسجاد مهدي خضر عباس14899221951076019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد حماد مريمش انصيف14900101951205013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيعباس حسين مجيد صالح14901211951026019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد محمد عبد االمام احمد14902161951088004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيأمير علي شنان عطيه14903221951002001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيطه محمود سعيد عليوي14904101951016023
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيبكر جالل كافي شهاب14905101951013018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي خالد مجيد كاظم14906161951063051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقييحيى مهند حقي اسماعيل14907211951003067

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم أفضل ناجي حسن14908141951017002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقينبا قاسم ناصر خير هللا14909101952103027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلتطبيقياسراء محمد عمران حسين14910231952141001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيسدير حسن حسين بربوتي14911271951010040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمهدي حيدر فرحان شاني14912281951006179

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيوائل عفتان عبد الفتاح موسى14913311951009069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيالحسين ثائر جواد عبد الكاظم14914101951019024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيذو الفقار علي صبري كاظم14915141951175009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيعباس مشتاق توفيق كامل14916161951027015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقياحمد اسماعيل شلب راضي14917261951049001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد احمد علي حسين14918111951021080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيمسلم صالح جبار بدن14919281951020043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيسعد جاسم عزيز اخضير14920221951300086

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقينور الهدى حيدر صباح غلوم رضا14921251952062033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين اسعد عبد الرزاق عبد المهدي14922121951025021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقيمرتضى محمد ثغاب محمد14923261951016017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيحسن حميد سوادي علي14924281951001025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيحسين يوسف حمد خماط14925161951050033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىتطبيقيايالف آزاد حسن رضا14926211952092004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقياسماعيل محمد عبد هللا عطية14927281951011015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقياحمد عطية حسين موحان14928281951011011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمحسن عرفان مهدي رشيد14929201951017028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيهالل نجاح عبد الكاظم كمون14930161951309058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي مازن مهدي يوسف14931111951003039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرسل حميد لطيف شنته14932121952094032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حسن زاير جبر14933111951058083

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىتطبيقيحنين محمد قاسم لفته14934131952100006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكرار باسم زغير محمد14935151951013041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيمحمد مصطفى باسم نوري مهوس14936271951036073

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيضحى طالب ياسين صبيح14937231952080029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيجبريل جبار وادي نجم14938111951018016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي محمد سلمان كاظم14939291951025060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى فريد حميد كاظم14940131951008065
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمختار كاظم زباري ماجد14941161951371204

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعثمان وليد علي سعيد14942101951019079

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيأيالف رعد احمد جاسم14943111952070001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيمحمد بزون مرزه غبش14944221951023033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسن محمد عبد زيدان14945281951151141

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقياحمد شهاب احمد حمزه14946231951027001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمهدي قاسم اخواردة ازبين14947281951022117

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياالء واثق جليل هاشم14948141952127001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسام حسن مطلك ناصر14949121951030014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيغدير عوني علي احمد14950251951116028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيسجاد مجيد طالب عيسى14951101951003017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم عقيل ابراهيم كاظم14952101951029001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيحازم محمد عليوي جوزان14953261951049011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى محمد حسين محمد14954221951098041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيباقر رحيم عسكر مولى14955141951019013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيعلي طالب كامل منشد14956161951105023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عاصم عبد هللا محمد14957161951140066

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيزهراء جعفر محمد علي عبد هللا14958231952100016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد هشام عبد الجليل عباس14959141951021082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن قاسم سلمان نافل14960151951001017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمنتظر ميثاق حسن عودة14961131951014055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيرضوان فارس عبد القادر شيت14962171951012045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيحسن صباح حسين شريده14963161951006024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد حسين عبد الرضا جابر14964131951257032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيكاظم طالب محمد ابراهيم14965271951033036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر رحمن مهدي كريم14966241951200018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد الستار عبد الغني خليفة محمود14967131951020012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيزين العابدين حيدر مصطفى باشا14968131951016006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى صالح مهدي صالح14969141951182024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانتطبيقيعالء حسن كاظم يوسف14970281951010009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيعلي خيري دينار زياره14971161951056047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايات عادل جاسم حسن14972141952104002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي نصر شفيع جواد14973141951021056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيخطاب عمر حكمت عبد14974111951008027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد يحيى عبد العظيم جاسم بديوي14975161951140017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمسلم ناجي حمدان عبد14976221951310192
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقياية عباس سهر غيالن14977231952114004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيمؤيد وبدان مفتن برهان14978271951020031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي صالح داخل موسى14979161951363243

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور رحيم رسن حسان14980151952042029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيرضا يوسف مهاوي عبد الحسين14981121951031046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيزين العابدين لفته فضالة شنوب14982291951002048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية673.3ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا اميل فاروق صالح14983111941050009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية663.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عامر علي عبد14984111942074012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية663.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزينب سالم فليح جويلي14985281942059079

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزينب جميل عبد الصاحب جليل14986111942113031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد تقي عبد هللا عباس علي14987141941011103

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيرميم احمد عبد الغني امين14988211942138059

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية658.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل محمد ناطق علي غالب14989131942117099

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيسهير احمد شاكر حبيب14990131942096016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية656.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيكرار خالد جاسم داخل14991221941079022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية656.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيزهراء حمزه خضير محمد14992231942091035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.3اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف محمد عمر عبد هللا14993201941001326

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيبرير عبد هللا لطيف عبد الرضا14994231941067016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم كاظم حسين مهدي14995101942078129

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرؤى عادل شيال زوره14996151942050033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمالك عبد السالم عالوي جاسم14997141942094145

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيكاظم محمد جواد كاظم14998131941020120

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائييسر عمار لطيف حسين14999181942232071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائييمامة فاضل محسن حمزة15000111942105160

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عبد الخالق حاوي عبد15001121941030187

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا مسعود ناجي مسعود15002111941049082

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين علي مظلوم رهيف15003221942175036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيباقر فالح جبر حسين15004131941012030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيرند عباس شنان شدود15005291942088027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين ناظم محمد غناوي15006151942053022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهمام صباح صديق يحيى15007141941042071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيديار جعفر خماط جلو15008261942126020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل ليث فيصل طه15009121942087021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الخالق كاظم راضي15010271941010103

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه علي رياح طارش15011121942089028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم عباس فيصل علي15012151942042091
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد عدنان محمد حسن15013141942079073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد سالم عدنان علي15014121941001067

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيطه مصطفى ناطق سلمان15015131941020063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيشيرين صفاء نوري عبد الجبار15016131942117172

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد حسن صاحب حسن15017271942059059

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد علي محسن محمد15018141941182004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى احمد سوادي هذال15019111941006070

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمود فارس محمود حسن15020141941015051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينه عبد الرحمن خلف ياس15021211942140106

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيرنين هالل عبود عطيه15022101942107019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشهد وليد حسن محمود15023101942100066

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.7اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور عامر عمران حمزه15024271942060337

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيطارق حازم حاكم عبد الكاظم15025271941015021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيهند فراس عبد الخالق منديل15026241942108173

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائياحمد علي اصغر محمد15027271941002012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسين علي جاسم15028121941020112

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيمسرى عمر عالء الدين محمد15029211942148045

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبان سعد قاسم هاشم15030101942131005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعلي خالد خلف فياض15031191941009191

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائياستبرق حسين وهب عليوي15032151942047001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا محمد فاضل محمود15033111942101058

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمي ياسر علي عبد هللا15034111942074067

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد المهدي صباح مهدي حسين15035271941002154

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره بارع جبار كاظم15036101942078073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيهدير عماد عبد الحسين عبد الصاحب15037141942094176

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبيده رعد عزاوي حمود15038181941140028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىاحيائيالحارث رعد حميد مجيد15039101941021004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك نجم عبد هللا حميد15040131942117055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيديانا مصطفى عبد هللا طاهر15041201942398010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيليال ثامر عبد العزيز محمد15042241942120247

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيقيم ماهر جباره هادي15043141942149061

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور رضا كاظم حسن15044121942107254

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0ثانوية مهد للبنيننينوىاحيائياشرف صدقي عبد هللا سليمان15045171941102004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيعمار احمد حسين محمد15046211941031034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.3الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمحمد رافد مجيد لفته15047111941045031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمرتضى محمد ذهب عباس15048131941037103
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيغدير كريم سرحان ساجت15049221942185089

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر ناطق فوزي حسن15050101941020142

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيسراج باسم فتيخان ردعان15051191941060010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيميس رعد حسين علي15052131942073081

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيعلي يوسف قمر حسين15053211941031033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائييوسف طالب مناتي شاني15054151941001135

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيعلي حيدر عبد الرزاق محمد15055231941040032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيطيبه محمد حسن محمد جواد محمد15056271942056249

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا وعد عزاوي حمود15057181941140027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.2االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيايهم ليث صالح عبود15058131941010027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.2ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره منذر عبد الخالق جاسم15059141942129032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيغيد سعد عبد المجيد حمد15060101942107037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبد الحمزه علي محمد15061141942069041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسين علي راشد15062141942080037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان عادل فيصل عبد15063141942134006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيصفا آدريس عبد هللا فيصل15064271942056245

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيتبارك مثال حكمت علي15065311942047047

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه ماجد سعدي حميد15066101942097016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيساره وليد عبد الكريم مجيد15067211942140115

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعلياء حيدر عبد العظيم حميد15068121942086027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا سعد جبار محمود15069131941031042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى اسعد نعيم رشيد15070141942149078

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى علي نعيم محمد15071151942060015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره حسن علي حسن15072121942118063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان محمد جبار سعيد15073101941014039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيجيهان حيدر احمد جاسم15074131942100029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرند خالد مجيد عباس15075141942111100

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد خالد طعمة عبد هللا15076101941015041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعقيل عادل محمد عبد15077191941019061

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار اسماعيل شنيف عاشور15078131941003061

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه عقيل ناجي راشد15079101942078110

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيكوثر ناظم هاشم كاظم15080131952118053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيهمام علي حميد غضبان15081101951003043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيعادل رياض جدران عبد عون15082271951112009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيذو الفقار كاطع جار هللا سطام15083141951171005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمصطفى جعفر صادق حسن15084271951001141
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الحميد عبد الرضا اسماعيل15085161951048025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيسجاد محمد حسن جميل15086231951027015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى سعد جهاد كاظم15087131951012104

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيحنين كريم حاجم رومي15088231952186001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيمهدي حسن لطيف هميم15089231951169022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيبدر ناصر نوري عبد القادر15090161951140020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم محمد علي كعيد15091131951018002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيسجاد احمد عبد مهوس15092221951002020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيامير حمود كاطع فهد15093151951071029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية575.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيليث جاسم كاظم شرقي15094141951017063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر عباس رزاق دشر15095161951034150

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية573.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي حسن عيدان كاظم15096151951071147

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء جبار محمود صالح15097121952107009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشروق فاضل عبد الرضا فاضل15098141952077021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيزين العابدين عباس فاضل علي15099121951032026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيسجاد هاشم عنيد حسان15100281951013012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقياسامة رائد سعدي جاسم15101131951005012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقييعقوب حامد حسين علي15102231951031046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسيف مهند رمزي مد هللا15103141951021036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيعلي عباس فاضل فواز15104271951009032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر ماجد محمد حمزه15105251941031630

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر خالد طريد كردي15106181941151079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبلسم حسين عنيد جابر15107141942109009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية641.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسجى محمد صالح كاظم جواد15108271942060218

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية640.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدينا سعيد سلمان عبد هللا15109141942074058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية640.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيميسم حسين جعفر عبدهللا15110181942176159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية636.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيرشا محمد سامي جاسم15111211942140075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية634.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيبراق محمد مسير شاهين15112291942076007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية633.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايه وحيد يعكوب يوسف15113231942271066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية629.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكمال اكرم شالل محمد15114111941016094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.4ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ وائل كنعان عليوي15115111942067138

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عبد العباس حاتم ارزيج15116121941030216

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد جليل شنشول طاهر15117151941071245

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيفنار ضرار خضر فعل15118261942083081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياسالم سالم محسن صيهود15119221942113011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمجتبى احمد عالوي حسين15120161941075213
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيدانا ستار جبار حمدي15121211941011040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيانهار رحيم محمد حيدر15122151942046019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيزيد هادي جدوع فرحان15123191941114026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد حسين جاسم محمد15124151941005120

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسن هشام اكرم بالسم15125141941019015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيايمن حسين نجم كاظم15126101941205015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيرافد عثمان ابراهيم عزاوي15127121941002015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينبأ محمد عبد الفتاح حسن15128101942100116

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب سرمد قاسم علوان15129111942103045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمصطفى رياض عوده طليل15130261941010214

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيرقيه نامس عبد االمير قاسم15131271942086011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيفيصل نايف هالل سعود15132221941019106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيكرار حيدر رزاق جليل15133231941009095

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيوالء عالء حسين علي15134101942119104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيهمسه هيثم خلف بطي15135101942077098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.1ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعلي كاظم رحيم حسين15136271941029027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيريم رائد سعدون خطاب15137101942115086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عامر عطيه علوان15138111942070126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلجين اسامه عبد الخالق حسين15139141942112062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيريام نبيل جمعة جبير15140191942133026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عمار محمد علي سلمان15141161941075180

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيبالل صالح مهدي جراح15142231941021020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى حيدر صاحب حميد15143111942101014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيتقى علي رشك حبيب15144281942059035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا جليل علي مخور15145131941012084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى جليل عبد الرضا مكي15146121941026171

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا صباح حسن خميس15147101941020105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيشعيب محمود فرحان عناد15148111941021027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيالحكم منير دايخ فارس15149261941011012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمقتدى قاسم عبد المهدي هاشم15150131941023060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.7الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسنين رسول حسن15151111941045018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيامير علي عبد الرضا مهدي15152131941011010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف جواد فياض دلف15153111941032097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد صالح مهدي15154161941075227

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد علي شواش اليذ15155101941017009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزينب حسين عبد الستار مجيد15156211942102060
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى رياض عبد الصاحب محمد علي15157131942070237

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيرحاب مظفر عبداللطيف علي15158181942176062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير علي حسين مفتن15159121942089074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك مازن علي عبد15160121942089018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيايمان سمير نوري محمود15161101942078008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد محمد مهدي صالح15162161941140028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمهيمن عبد الحسين جابر عبيد15163281941001139

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيياسر ستار علي هني15164211941282103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمرتضى محمد عابدين حسن15165161941075279

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيامير مصطفى صالح مهدي15166101941019040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد ماهر محمد علي15167191941009284

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكامران مازن يوسف مراد15168121941201053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الحميد احمد سليم عبد الحميد15169101941020079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي حازم عبد الحسين رحيمه15170221941002151

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا برهان صادق عبد الرزاق15171101941014036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى احمد عبد هللا سمير15172161941126028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد خضر عباس حسين15173101941013134

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف مثنى صاحب شاكر15174101941026324

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيسما عمر عبد الرحمن محمد15175101942101080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرواء سعيد حسين عاصي15176151942080054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء كريم بدن مرشد15177261942096062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار رياض عبد الحميد جميل15178141942086226

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيامير عبد هللا سعدون رشيد15179131941022013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيعماد علي عباس حميد15180101941155021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر حسن علي15181221941058072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي ابراهيم علي جاسم15182271941154071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا مؤيد جواد عبد الرسول15183161941075132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي رضا نزار ربيع نعمه15184161941075162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيزيد قاسم نوري جاسم15185161941139018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيتبارك تحسين علي محمد15186241942106034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي ناهد محمد نعمه15187281941001082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيحوراء طالب خليل ابراهيم15188271942063046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر محمد ياسين طه15189141941022080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين حميد هوبي عبد هللا15190141941179007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء احمد داخل كاطع15191261942132055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائياحمد علي حسن داود15192221941033011
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حسين علي احمد15193121941014033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي احمد جاسم محمد15194151941001063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك هيثم محمد حسين عبد االمير15195101942115030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين فراس جواد كاظم15196161941131019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيمها ساهي عبد زيد حسان15197261942087122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيعلي احمد طعمه علي15198271941013060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر صباح حسن شويل15199111941006025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرواء عباس فاضل عوده15200141942072057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا علي سلمان حريب15201141941016071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيزهراء عزيز فرحان أسماعيل15202261942091011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير حسني خزعل حسون15203111941048006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.8الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمرتضى محمد عبد المحسن فيصل15204101941002089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمنتظر سلمان حسين موسى15205131941016113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينميساناحيائيموسى الكاظم عالء اسماعيل عبد الرضا15206281941030013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي احمد علوان حمزة15207121941031119

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي فؤاد محسن محمد15208271941005168

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيرقيه صاحب جواد حسون15209271942057069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر غسان حميد حسن15210131941051037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيرحمة ابراهيم خلف مطر15211191942246035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمينا عباس جمال محمد15212131942100113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حسين علوان محيي15213121941026101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل ناصر حسن حليم15214241941003224

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد جاسم محمد علي15215131941037003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي ضياء رشك سيد15216111941020072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي سعد مزهر حسن15217101941026197

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الرحمن قاسم امين سلمان15218141941170029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد جعفر صادق فرج15219101941028068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحيدر علي داود علي15220101941028036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيمسلم حسين عودة محيسن15221221941099055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين محمد نوري عبد الحسين15222111941024012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه ناصر لذيذ صكر15223111942076122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه فرات طارق علوان15224101942102002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي صباح طالب عوده15225141941173030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك قيس جواد مجيد15226101942105010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيباقر سلمان عبيد حمود15227261941027013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي كامل مطشر جابر15228151941018037
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي عبد الكاظم علوان حتحوت15229131941002093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمنتظر حازم محمد محسن15230221941002284

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية الرحمن األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن خالد عبدالحميد نوري15231111941035005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى باسم حسين ابو حنون15232131941250068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياصيل اشرف جاسم محمد15233131941016013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائييوسف منذر عبد الحسن خضير15234161941075326

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيأبو الحسن احمد سهيل نجم15235161941085001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمؤمل ناصر ضبع كعيد15236281941001090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمحمد زيدان حلواص جحالي15237231941055044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيوفراء عبد الحسن وهام جبار15238281942052127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد جواد عبد الكاظم حوتي15239141942070075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلينه شاكر محمود ابريص15240111942065154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى خالد حميد علي15241101941041109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعلي سعد كريم عبد عون15242231941006105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه عماد خالد اسماعيل15243101942090082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيزين العابدين صالح مهدي خشان15244291941002068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حسين عبد هللا كاظم15245101941026192

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل خالد علي سيالن15246161941357049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمود احمد محمود راضي15247131941020140

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء حيدر عبد الودود مهدي15248141942076020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين عدنان حسين محسن15249271941014061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد حسن هاني جاسم15250161941140005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية كل العراق االهلية للبنينبابلاحيائيعلي محمد لفته عباس15251231941075017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء نجم حمدان جاسم15252151942044088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي كاظم سلمان سرحان15253251941044241

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمحمد جاسم جمال مصطفى15254211941052085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عدنان هاشم محمد15255111942070060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيحسين علي عبيد كاظم15256231941001039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس سالم رشيد خليل15257151941006055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد اكرم جابر شاكر15258101941013007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه مؤيد قاسم حسين15259221942421066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك احمد كريم عبود15260261942132023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائياحمد سمير شهاب احمد15261281941001010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعلي السجاد حامد عالوي حسن15262111941045017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهيا نجم عبد تويه15263141942134174

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب ايسر كاظم محمد15264271942056182
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمقتدى احمد ناصر بدن15265281941009079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيعباس مهدي نور موسى15266261941208018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيحسين مالك كويم عبد الرضا15267281941032012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي محمد حسين علي15268231941020257

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عبد شمخي عالي15269131942118240

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حسين علي غني15270111942074053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيسمر فراس عبد االمير علوان15271131942071063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد علي ناجي سعيد15272121941013005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد خالد عباس علي15273121941007003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس عبد الكريم ثجيل مرهج15274221941098081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين علي نجم عبد هللا15275101941045003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى ناجي مهدي هادي15276271941154118

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيمصطفى علي شكور حمد15277201941009084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيالمجتبى حيدر حمزه كريم15278231941009011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد سلمان صالح15279221941093040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي أياد محمد رضا داوود15280101941019097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.8ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك جعفر نظام ستار15281141942117013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.2ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيزيد شاهين جواد حسين15282111941010015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء مؤيد حسين طعيمه15283221942125118

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد داود عبد الكريم عبد الرزاق15284111941058128

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيكرار حسين حميد محمد15285221941067090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيريام عادل رحمان فرج15286291942085061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي المرتضى محمد عبد حسين15287131941012091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيايات فاضل عباس حمد15288221942135020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة منذر عبد االمير عبد الحسين15289101942102057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور عبد االمير كاظم لفته15290121942094281

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيالحسن عبد الكريم عون جواد15291121941031022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جليل منخي سلمان15292241941010127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد ظافر شاكر سلمان15293111941058007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حيدر محمد سلمان15294101941019137

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين صفاء عبيد كاظم15295101941018013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد المهدي نجاح جياد كاظم15296261941001157

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمحمد الصادق عباس حنظل محمد15297281941001098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق فيصل محمد علي15298111942070008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيتقى احمد زكي كزار15299281942066010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد نمير شاكر طعمه15300161941084010
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن احمد قاسم محمد15301141941021035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.8ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد رياض محسن حبيب15302151941012061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعمار ياسر عبد الجبار مطلك15303101941026218

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائينجم رياض نجم عبود15304111941004108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الحميد احمد حميد شالل15305101941026145

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيجعفر فاضل عبيد عليوي15306281941011008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد منير صبحي ابراهيم15307101941025002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى أحمد ثامر حنون15308111942109078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد القادر نورس جسام حمادي15309191941009157

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حسين صخي عودة15310141941047165

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه قاسم عليوي متعب15311151942080053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين مطشر شبوط15312221951054032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمؤمل جواد كاظم منصور15313281951006114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيصالح حمدي محمود حمدي15314161951085042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقيضرغام حسن عنجور شمام15315131951034016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد علي مشكل عبد هللا15316161951311009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عدنان مزاحم ياسين15317161951365125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيطالل باقر كامل ماجد15318161951038070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جاسم نايف عبد هللا15319161951084209

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي حسين علي رسول15320131951023030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجاسم شهيد مزهر جاسم15321161951038025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقياسامة قصي عبد الحسين عبد الزهرة15322161951094008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيزين العابدين معاذ خلف مهدي15323101951042009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسلمان احمد محمد سعيد سلمان15324161951140046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي مهدي فضالة عطية15325291951003124

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيمنتظر جاسم محمد مفتن15326281951013039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف قيس يوسف سلمان15327101951019131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر علي تركي جمعة15328141951047032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه هشام محمد حسن15329101952118021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيحسين عالء ناظم عباس15330161951042013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقييوسف احمد خضير حسين15331181951002104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد صبحي جمعه غضبان15332151951005110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه عالء عبد المجيد عبد الحسن15333131952091035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيمحمد نعمان قاسم كاظم15334281951020036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عمار عبد الحسين داود15335161951140093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيفهد فراس عبد االله هوبي15336101951020132
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قارتطبيقيحوراء علي حسين عليوي15337221952178007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين عالء حسين عاصي15338101951205038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيعبد هللا احمد عباس حسين15339311951009032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمجتبى محمد داغر جبر15340281951032037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمسلم عقيل عبد االمير داود15341161951094113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيباقر محمد عبد الحسين محمد15342151951006004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر فراس عصام مسعود15343111951049042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيغفران عطيه لفته محارب15344151952058023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيمؤمل جعفر صادق محمد15345211951067024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين كريم عودة عبيد15346161951108020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي فيصل هارون جادر15347141951003023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الرضا احمد راضي15348161951049102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد سامي كاظم جاسم15349131951031003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى منقذ غازي لفته15350151951002073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيحسين حازم عبد العزيز مهودر15351161951309013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعقيل ماجد عبد اللطيف فرعون15352161951309025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا عمار عبد هللا فليح15353111951049064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيرضا حسن هادي كاظم15354271951015035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقينور صباح نوري عبد الكريم15355161952238048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحيدر محمد عطوان علي15356281951151236

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىتطبيقيجنان باسم هاشم جاسم15357131952086008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطتطبيقينور الهدى وليد جمعه صالح15358261952126036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيعباس صباح حسين شريده15359161951006060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عالء عبد الحسين علك15360161951363193

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيضحى حميد نايف عبيد15361221952427052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيحسين عايد مريح خليل15362231951033015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزيد وليد خالد محمد سعيد15363141951009032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمؤمل عامر بابير خازي15364131951250085

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعلي ازهر غازي عويد15365221951021050

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد مجيد حميد خلف15366131952117026

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر خليل ابراهيم كاظم15367131951003017

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد ازهر غازي عويد15368221951307002

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيليلى حسين خلف سعد15369141952095022

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايالف حازم محمد حسين15370151952045007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسنين سالم عبد الرزاق خضر15371121951031026

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيكاظم صالح عبد العالي مناحي15372221951363041
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قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزيد علي عطية بدن15373141951021026

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب حسين علي باقر15374131952070019

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد قيس عبد االمير عبد الكريم15375111951017037

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيمحمد طالب حمد خلف15376191951011060

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقياسحاق حسين عودة كريم15377281951002007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمحمد الباقر شاكر عبد عوده15378221951028059

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلتطبيقيرفل خالد عبد الرحمن حياوي15379231952094007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارتطبيقيحوراء نعيم هاشم خلف15380221952109003

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي بشير محيسن كاظم15381111951017025

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم زياد وحيد كاظم15382131952099021

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيكاظم احمد عيسى صحن15383271951009037

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف عالء عبد الحسن قاسم15384161951084106

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهدى عبد مناف عبد الكاظم راضي15385111952105055

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء لواء نعمه كاظم15386131952118034

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عماد عباس سعيد15387141951183012

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقيليث اياد الزم محمد15388131951034022

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيغدير نبيل مجيد عبود15389101952086010

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيأيمن فراس مجيد كريم15390101951019017

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقياسراء ريسان عدنان عبد هللا15391211952103002

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور سعد محسن جبارة15392111952114036

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيكرار ضياء حسين علي15393101951014078

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحارث حيدر خليف خماس15394111951021020

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيموسى حسن عبد الباري طاهر15395161951026096

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد العزيز وليد عبد العزيز خليل15396101951014055

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي موسى كاظم شراد15397151951017043

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيايالف فاضل جاسب ناشور15398221952103007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن حميد جاسم حسن15399101951019032

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي عبد الزهره رحيمه بريبت15400121951007054

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ علي فاضل خلف15401141952102034

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرفل اسعد ربيج خليفه15402141952140019

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيعلي باسم عبد الهادي درب15403121951020023

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيمهيمن صادق بابير خازي15404131951016021

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيجمال كريم رزاق خفيف15405221951096008

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيرغد اسعد حنظل عبد هللا15406131952095006

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0الخارجيونالكرخ االولىتطبيقيعبدهللا وضاح عادل توفيق15407101951400012

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقيام البنين ميثم طالب حاشوش15408221952151004
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قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسعد محمد هاشم حبيب15409141951043005

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عقيل مالك جوالن15410161951078017

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيمودة حسنين ماجد رحيم15411101952116041

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي ناصر حسين عبيد15412221951099029

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيقتيبة عبد الواحد محسن عبد15413101951022041

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمصطفى صالح زامل عطوان15414281951009109

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيزينب رباح عبد القادر حسن15415211952157015

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فالح عبد الستار رشيد15416131942117125

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد عادل عبد ياسين15417101942137045

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياسراء خالد ابو جاسم عبد15418241942121012

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيدانيه حيدر حسن حسين15419241942121100

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عماد عزيز علي15420141942094142

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيمرام عبد السالم علي كريم15421101942093020

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية641.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه سلمان حمزه مطر15422141941019055

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية640.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيميس رضوان محمد رضوان15423131942100112

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية639.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ضياء جاسم محمد15424141942114015

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية639.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى وجدي حسين حمد15425101942221082

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية638.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات عدنان جبر فليح15426141942194009

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية636.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيتبارك عبد الباسط عدنان مهدي15427211942103015

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية635.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن فالح جياد صالح15428121941007032

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية635.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآية سعد حلو كاظم15429151942055014

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية635.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيلبنى علي حسين لفته15430271942056312

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره حميد حسين غالي15431151942051094

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية630.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد احمد عبد الصاحب عبود15432131941010058

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية629.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيتماره حيدر صباح محمد15433251942170083

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيبراء اسعد شهاب حسين15434271942055029

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيساره قاسم عبود جاسم15435131942098094

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه عادل جليل كريم15436111942109069

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي فؤاد عدنان علي15437121941030136

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرند كاظم جواد ياسر15438101942102034

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيارشد رشيد مجيد حبيب15439211941064005

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير محمد اكرم محسن15440141941042008

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن مجيد برع شالل15441191941009143

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى مازن ياسين جمعة15442141942117033

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجواهر رائد مبشر غزال15443141942114006

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيباقر جليل حاتم عبود15444131941012027
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قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيفرح فاضل كاظم داود15445211942291075

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عودة والي ماضي15446141942132033

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي يوسف عواد ياس15447141941011086

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسين مطشر كاطع15448141942225032

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس هيثم عبد الجبار رشيد15449101942091059

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاله حسين علي كريم15450121942107262

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم ثامر جالل حسين15451121941020002

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائييقين حسين عالوي جسام15452101942101160

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه احمد كاظم حداوي15453221942135143

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن كريم ابراهيم محمد15454181941140021

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيهشام عباس اجريدي لفته15455151941015108

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينه سمير حسين جمعه15456141942086200

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار خليل ذياب خلف15457141942067102

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار عزمي موسى كاكي15458111942065166

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور جمال كاظم محمد15459111942105149

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيبكر مصطفى عبد السالم عبد15460191941011050

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفاضل عباس فاضل عبد15461141941007058

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب مرتضى كامل جواد15462141942149033

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد احمد حسين حمدان15463131941005060

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه زهير محمد عبدالكريم15464131942100090

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبسمه ضياء زوين محمد15465141942099014

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم وسام عز الدين حميد15466131942284033

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائييونس زياد احمد محمد15467121941020143

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحسان احمد عبد الرضا عبد االمير15468141941005003

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد طه محمد جاسم15469101941026244

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيزينب منير عمر فدعم15470181942208017

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى حسين محمد كاظم15471111942073057

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيازهار عصام فخري شاكر15472101942095002

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد صباح حسن مصراع15473131941012008

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى جمال شفيق عبد15474101941036019

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.3االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عبد الكريم ناصر اسعد15475131941010174

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلبنى علي شكر محمود15476121942231098

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح عادل أحمد كريم15477101942124003

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ثائر عدنان هاشم15478141942112034

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيحوراء حسين علي صحن15479101942096021

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسام علي عبداالله ساقي15480211941002025
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قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائينور نصير علي عبد الوهاب15481291942065086

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيعلي رائد حسن وشيح15482241941018062

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي طه عباس قاسم15483121941002029

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عائد عبد الحسين صالح15484141942073121

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك غالب شغيدل عبيد15485141942111217

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى علي عدنان محمد15486131942117154

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار ستار حسين علي15487111942106066

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي احمد محمود احمد15488141941170040

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.5الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا نعمان سلمان ياس15489101941028052

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيطه رعد نايف علي15490191941360017

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن هادي شالل عالوي15491151941013019

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رائد عبد الرزاق حسن15492101941026240

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيايه اياد غازي صالح15493131942117034

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد زهاء الدين سالم نعمه15494121941026147

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم نزهان خالد محمد سعيد15495181942230062

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء رافل زاهد عبد الحسن15496121942090003

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيرغد بشير خليل عبد الغفور15497101942116022

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيعمر بالل طالب عبد الرحمن15498191941316018

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسرى حاكم رحمن عباس15499241942081056

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى علي حسن عالوي15500141941022112

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد منصور علي حسين15501141941022111

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسيف طالب شاطي داخل15502151941003034

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيوالء احمد بديوي خلف15503101942116068

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء نبيل هاشم كريم15504131942121068

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى قاسم فاخر فنجان15505151942046186

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيوسن وسام كاظم جالب15506241942121343

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيتبارك رضا اسماعيل كريم15507261942108032

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيرانيا احمد جاسم حسين15508191942369101

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيمعتز تركي فرهود فرحان15509221941274032

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم رعد هاشم حسين15510131941024002

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمؤمل قتيبة جاسم حمزة15511121941001056

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران عبد المنعم ناصر ساجت15512221942203073

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن محمود صالح عبدهللا15513181941020046

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور محمد عمر سالم15514121942117061

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء يحيى رشك ساجت15515151942055037

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد محمود سكران جواد15516111941049056

3590 من 431صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزبيده محمد حسن عزيز15517141942194066

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيفرقان مشرق نصيف سعود15518211942136083

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر محمد عبد العزيز جعفر15519141941007012

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم حسين طالب حاتم15520131952071036

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيمريم رائد حسن صيهود15521161952231032

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم حسين علي سلوم15522141952098012

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقييوسف حسنين عبد الرضا يونس15523281951001179

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيحمزه حسين عبدالواحد محمد15524211951002017

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيرند ثامر قدوري علي15525101952139005

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيحسن سالم فرج حاجم15526161951036020

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيمريم ستار جبار يحيى15527271952091055

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي كامل هاشم زبون15528161951075062

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى عبد السالم محمد عيدان15529131951031056

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيحسن نوري عبد اللطيف حمد15530161951031010

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا أسامة ناجح ناصر15531131951020014

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية العباس للبنينكربالءتطبيقيسجاد حسين خضير عباس15532271951043005

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين نجم حلحوت مشاري15533161951084093

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر علي ياسر محمد15534141951022080

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيهاشم سعد كريم منصور15535141951015042

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الودود هاشم رشيد صالح15536111951019040

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء مهند محمد اسماعيل15537131952070007

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهمسة هيثم كامل عبد الحسين15538141952101025

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارتطبيقيمأمون احمد حمود عبد15539191951010020

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنبارتطبيقيامير صباح عبيد سويد15540191951111003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى فالح مهدي جبر15541151951001087

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيايسر سالم خلف سلمان15542141951016017

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامير صادق جعفر فزع15543111951004024

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين جاسم محمد عبد ربه15544221951373042

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيعباس عدي سعدون محسن15545131951002022

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية المجتهدون للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين شهيد رحيم عليوي15546221951362008

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيمؤمل مشتاق حسين عمشان15547231951164039

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمسلم محمد عبد هللا حسن15548261951049055

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيطيبه نبيل مجبل رضا15549241952115023

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد احمد محمد15550221951002039

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقييسر ضياء جعفر عبد الخالق15551141952112020

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد بالسم حسين عنكوش15552141951016089
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قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىتطبيقيحسين قاسم عبد موزان15553131951213004

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم احمد عبد علي15554111952110039

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن كريم تقي عبد هللا15555141951034003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم صبحي عبد الحسن منصور15556131952107036

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمرتضى ثامر حسين حمزه15557231951251285

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقييحيى ابراهيم هاشم عالوي15558141951016123

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب رياض وحيد عبد السادة15559131952107014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء حسن سليمان ياسين15560111952130005

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيسجاد كاظم عباس ابراهيم15561271951034014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيعلي جواد جابر جواد15562231951050013

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد ثامر عبد الكريم جبار15563111951049090

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتماره محمود عوده كريدي15564111952079004

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمضر عيسى حسن صالح15565111951025052

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيليلى بهاء هاشم محمد15566131952091041

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرنس فراس احمد عبد15567111952105020

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيالق صابر محمد جاسم15568121952094009

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيضحى مثنى محمود حسين15569131952096014

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد ايوب مدحت رؤوف15570141951018085

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية المجتهدون للبنينذي قارتطبيقيحسين عبد االمير عبد الحسن كزار15571221951362004

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد الجبار احمد محمود جاسم15572131951004013

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد رضا صباح شاوي مراد علي15573121951025060

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين سلمان حسن الزم15574121951007021

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمهيمن حازم كريم لعيبي15575291951003192

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسنين عباس غني عبد الحسين15576121951025018

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيمحمد جالل احمد وسمي15577261951205056

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر ماهر قيس داود15578111951005020

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين فرحان محيسن15579221951029045

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيعذراء عدنان قاسم لعيبي15580151952053009

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيسارة مهند عبد العظيم ناصر15581101952091018

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقينور الهدى قيس سوادي مهنى15582271952064077

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد سعد كاظم عباس15583111951021007

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي اكرم كاظم عبد الكريم15584111951041012

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقيزهراء عباس سلمان عمران15585231952093007

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقينور الهدى سعد كاظم محمد15586271952064076

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد عبد الزهره متعب هزبر15587271951152058

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيامنه ساجت عبد الجليل وناس15588141952132002
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قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه جالل طالب محمد15589131952070028

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيغفران زهير عبد كريم15590121952117018

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيحيدر قاسم جاسم مصطفى15591221951363019

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا عبيد حسين جسام15592141951012021

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيايالف احمد صالح مهدي15593131952104001

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيزهراء حسين زغير مجدي15594281952190033

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين فاضل بخيت جبر15595151951004006

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي سامر كاظم كريم15596101951061008

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى محمد مطلق حمد15597151951004024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية662.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة جبر علي ناصر15598131942094054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية662.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائياروى محمود سالم صالح15599101942120010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية661.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر محمد محمود محمد15600111942105128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية660.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي ابو طالب بدر عبد هللا15601161941140043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرحمه محمد جاسم محمد15602151942050035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية654.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى احمد علي هاشم15603131942103038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية654.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ربيع عبد الحسين حميدي15604221942203042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية652.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيبدور ضياء موسى عمران15605131942093021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية651.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد مهيمن احمد محمد15606141942094099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية650.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان مشتاق احمد علي15607101942091013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية645.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه ابراهيم اكريم نعمه15608151942045065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية645.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيبتول حسين محمد حمدي15609181942236023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين احمد موسى الماس15610141942095076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عباس مزهر منصور15611101942107041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية642.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيايات ماجد محمد جبار15612131942104003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية641.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سعد جليل ابراهيم15613131942070094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية641.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيندى ناظم صديق احمد15614121942020113

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية640.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء علي عبود اسماعيل15615141942138015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية639.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات طعمه خنجر علك15616151942080015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية639.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد زامل برهان كاظم15617151941011007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا عمار محمد صالح15618121942082025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيسعديه خزعل حسين عبد15619131942107076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي قاسم محمد زغير15620141941021114

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين هادي عريبي علل15621131942086010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية635.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد الباقر هيثم بنوان حسين15622151941011141

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية635.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم نعمه ثجيل والي15623151942051144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائينور كريم هاني نجم15624131942098160
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب صالح كاظم منكر15625141942105028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزمن فالح مانع قمندار15626151942058025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى مازن احمد حميدي15627141941021167

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيسنان سعد علي عبدالواحد15628131941005030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية632.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ عامر مجيد سعيد15629131942103055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عماد حسين تعيب15630131941030040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه لطيف سلمان جحيل15631101942096008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سهيل حيدر نعمه15632131942107046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سالم عليوي عبود15633151942047063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائييسر محمد مظهر محمود15634131942117286

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران عدنان نجدي جياد15635141942220054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمنار عدنان عبيد حنون15636261942108117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية629.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيديار عبدالفتاح عبد خضير15637131942101022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية628.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهالة كاظم احمد عبيد15638121942098113

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية628.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيامير داود سلمان داود15639131941006012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد فرحان عطوان15640131942094041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ حيدر عبد الجبار شرهان15641131942092047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيداليا زيد ناجي علوان15642141942149018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية626.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيعوالي مجيد دوجل فزع15643211942153053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية626.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد عبد االمير هادي15644131942070185

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية626.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى محمد علي فارس15645151942042108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حسن رشيد عبد15646141942149065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد بشير زايد خلف15647141941012037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبان عالء حسين علي15648141942111038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائياميرة ناظم حميد جابر15649151942052010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايفان احمد محمد صفر15650151942045009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء عدنان جبر خلف15651141942069028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية623.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا كاظم شنيشل حمود15652121941032048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية623.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايه فياض عبد خضير15653131942070036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية623.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء وليد مهدي جبار15654121942112119

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر عطا حسين فريح15655141941018174

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعمر حسين عايد صايل15656191941001077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى كاظم نافع حمزه15657151941013078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره محمد عبدالرزاق حسين15658131942073045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأسراء عباس فرج منشد15659121942105007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائينور صالح حسن صحن15660131942281101
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايه حسين عبد الرزاق كاظم15661131942070034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم كريم عدل فارس15662131942098142

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمنتظر سلمان كاطع جحيل15663281941006164

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعائشة مهدي جاسم عوج15664141942142023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه عواد صالح محمود15665111942067061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيهناء محمد عداي غائب15666131942123033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيرانية ناظم حردان مطلق15667121942020037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن ناظم حسن محمد15668121941026049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى سالم جميل عبد15669141941048097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسرى ناصر حسين حمد15670151942054152

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهبه علي ستار حسن15671151942054303

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل ناظم جوحي سلمان15672131942093046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان صبيح الفي حسن15673141942090011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيه محمد خميس فياض15674101942129009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيابرار معمر اسماعيل دباش15675121942107008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي امجد عبد الساده كاظم15676131941002059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسحر عبد المجيد عبد الرسول نجف علي15677151942054151

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء مصطفى قاسم مسلم15678141942111068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيغدير محمد سيف هللا جمعه15679211942153054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفواطم علي مجيد جاسم15680141942110159

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن داود محمود محمد15681111941203120

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزبيده فراس كاظم حسين15682131942091062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار سعدي صادق جاسم15683121941031150

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جمال جاسم داود15684141941018136

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عيسى عمران موسى15685131942118122

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك فاضل عبد داود15686101942077018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه فاضل جالل علي15687131942077018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه فراس فيصل عبد الكريم15688101942089046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير نبيل طارق كامل15689131942116032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد سهيل ناجي حسن15690131941030007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه نوري صباح عباس15691131942081020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيغدير حامد رشيد عبد الحميد15692121942109071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيشدن قيس علي عبد هللا15693131942086055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس فراس حسين مشجل15694151942060013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد مطرود كرمش15695141942110092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيرفاه عبد الرزاق رحمان جميل15696131942093047
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدير احمد سعيد احمد15697141942080092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين لفته تايه حيدر15698141941019031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء وهاب احمد محمد15699151942047080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائينازك سمير مزهر خليل15700151942053074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عيد خلف صالح15701101941009037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي محمد عبد هللا15702131942094039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيعلي عبد النبي كاظم سرحان15703261941155031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل عالء حسين عبد الحمزه15704111942120023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه محسن كريم جبر15705141942145192

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات محمد حسوني مهدي15706141942110018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جابر كرسوع شاوي15707141942225066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.9اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيالزهراء ليث محمد حسين محمد رضا15708131942070026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي فرحان هاشم غانم15709131941012104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيباقر كاظم علي عبود15710101941019042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيرانيا ثامر محمد علي خسرو15711141942071018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي خليف حسين15712131941030037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره حسين عبود شبل15713121942105112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير حسن خلف غافل15714151942052042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرفل احمد صالح مهدي15715121942107083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.7إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد علي خميس15716141941016092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيداليا وسام خضير عباس15717131942121035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام جمال رحيم صالح15718111942064031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك ثامر عبد جلعوط15719141942135009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور رعد خزعل محمود15720141942140147

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن عبد الزهره عسكر حبيب15721111941206008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ سعيد عبد احمد15722131942120021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائينجالء نوري حسن داود15723101942114062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم هادي هجر هاشم15724131942098145

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيأنعام مكرم جبير جاسم15725111942113002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه فوأد فتاح خليل15726131942117180

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسلسبيل احمد جاسم محمد15727131942121093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه حسين حيدر نعمة15728121942123001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور محمد رضا صاحب موسى15729131942118283

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد جالل عودة درويش15730121941206006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس عبد الرحمن موسى حسين15731151942048120

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبارك احمد شكر محمود15732101942078018
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد ابراهيم عيسى15733111942108054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا طه عباس عليوي15734141941183010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك عدنان عنبر كاظم15735141942105056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابرار صادق علي صيوان15736141942134005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه طالب حسين كريدي15737111942080048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسماء علي نجم جبار15738131942070131

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.6االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد صالح بيرام كرم15739131941010011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيأحمد رياض احمد سرحان15740191941104001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائييوسف شالش حمادي جواد15741191941009350

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب نور الدين حيدر فليح15742151942058051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب خالد سهر محي15743131942083006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيالحسين اسماعيل خليل خلف15744121941031023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر سامي كاطع عالوي15745151941004018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ عباس عطيه كاظم15746151942080151

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الكريم ثائر عبد الكريم نصيف15747101941026156

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك اركان عدنان حميد15748101942118100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامنه توفيق كريم جبر15749121942107018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيانفال طالب عبد الحسن طليب15750121942107021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبا عبد حمود الزم15751151942054269

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر محمد لفته عباس15752151942051135

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك مكي عبد عبود15753131942078012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعبد هللا جبار نجم حميد15754271941008063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي عبد الحسن حمود15755151942056046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء سعد كاظم جواد15756121942107012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل حسن عاشور سهيل15757101942095028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور علي زكي عبد15758151942046193

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيهاله عدي حاتم حسين15759111942167015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه نصير حاتم حسن15760131942126040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس عدي مجيد عيسى15761131942092048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عايد شهيد حمزه15762111941020089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزيد محسن جاسم علي15763121941025046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروج عبد الناصر خضير عاشور15764121942089086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب ياسين طاهر حسين15765131942104030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيشذى اسامه عزيز كريم15766131942086056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور فليح حسن راضي15767121942094285

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عالء حسين ناصر15768141941017071
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر علي ناصر ثاني15769131941002040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفيان احمد محمد صفر15770151942045072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة فارس عبد هللا حاتم15771151942062007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عالء عبدالحسين ناصر15772131942099026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى محمد عبد الحسين علوان15773101942096045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامنه حميد فرحان مطر15774121942096008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيزينب سمير رحيم ثاجب15775261942116033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عباس فاضل عبد الحسين15776131941032005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيسرور مهدي حسن داود15777131942132022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي بالسم حسن15778151942046101

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء ليث عباس علي15779141942107024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس عبد هللا جبار شبوط15780151942040108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيباقر محمد كاظم عبد الحسن15781131941037023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيورود قاسم محمد نشمي15782151942046201

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزبيده باسم نافع جاسم15783101942119038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب قاسم عباس سبع15784131942071056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعيسى احمد جبار هاوي15785141941036033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حارث حامد عبد الجبار15786141942081020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيسكينه بهاء حسن محمود15787131942281066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر عمار مسعود محمد15788141942225149

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد يحيى واشي سكران15789141941047149

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد حمزة جاسم غانم15790121941032039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك جليل علي الياس15791131942129004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد اسماعيل خليل جواد15792121941022118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد هادي حسن علي15793121941013030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينه سعدون عناد ساجت15794121942091032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا احمد كاظم خلف15795131941017033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم براء جبار هاشم15796131942070201

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر صباح احمد صالح15797121941022104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه جبر جلوب صبر15798131942107095

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحوراء فراس جمعه راضي15799271942056108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيحسين عالء حسين عطيه15800211941038017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينديالىاحيائيحسن محمد نجيب ابراهيم15801211941280003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عبد الرسول بدن سلطان15802141942225111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات احمد عبد حاتم15803151942080012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسحر حسن عبد الزهره حبيب15804151942051102
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد وليد محمد منير عبد المالك15805121941005030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيامير جبار فاخر مطر15806151941004003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد طاهر حسين طاهر15807141941023023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صباح عواد حمود15808151942056038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى ثامر كريم علوان15809151942046130

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائينور صابر بابير خازي15810151942057048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبلسم عادل مطشر رزاق15811151942054031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد سعد طه جاسم15812111942077040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى ليث سالم حبيتر15813141942117059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه عبد الستار عبد الكريم شهاب15814131942117022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيياسمين ضاري خميس عويد15815101942111060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد الرزاق طه أحمد15816101941014061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائياطياف حميد غالب داغر15817121942112013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغاده عقيل اسماعيل عليوي15818141942070096

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائياديان عمار عادل اسماعيل15819131942117011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمها جميل كامل حنتوش15820141942072144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم انور بدر عساف15821121942110089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير علي حسين خليف15822141941173010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائينذير جمال مخلف رجب15823191941067063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمود داود سليمان15824141942095038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرنا حامد مهدي صالح15825141942127013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه كاظم خلف زبين15826151942054209

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغاده فالح خلف شاهر15827121942102054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا كاظم رحيم عصمان15828101941008039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى علي فالح هندي15829141942073088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيتبارك حميد عبد الجبار مرعي15830121942020019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء فائق يد هللا مراد15831131942092013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيسكينه رياض عبد حمادي15832131942106040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم مشتاق جاسم محمد15833131942107110

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبشائر وليد مهدي جبار15834121942112035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيسجى عباس حسين خلف15835121942020065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير حيدر مهدي رضا15836121841032007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيوجيه صبار جاسم محمد15837191941014081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيسميه محمد علوان حميد15838211942226015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه ماجد سلمان عبدالرحمن15839131942099039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه نعمان فيصل فرحان15840141942143020
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار بشار سعيد جاسم15841131941045033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيموج عجيل صيوان شطنان15842151942050106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيمها محمد عكله داود15843131942118254

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيا احمد نجيب رشيد15844131942117086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء سامي عيدان مكطوف15845141942108044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.6اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير علي جسام سوادي15846121942118077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد احمد ابراهيم وسمي15847101941020155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل محمد جمال جاسم15848141942145071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمينا علي نعمان هادي15849121942132014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيماريانا جورج موسى خمو15850141942225116

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سعد حسين علي15851141942110073

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى شهاب احمد حسن15852151941011176

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرانيه هادي عبد الزهره حمزه15853121942118034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى مجيد قاسم محمد15854141942110037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى نجم عبد حسين15855151942046188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر نعمه شكر محمود15856121942103030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل شامل خلوق يحيى15857141942142012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى تاغي زيدان محمد15858141942121028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائينورهان عباس نعمه عبد الحسن15859101942079035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه حسن حمود مريود15860141942140051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى جوامير الياس عيدان15861151941011174

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبلسم منذر عوده الزم15862151942054032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينور اركان جميل عبد الحسن15863131942071113

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين رحيم صبر جبينه15864141941003021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه سيد عيسى علي15865151942047133

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعبد هللا حيدر سلمان عباس15866261941038087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعثمان جمال غني نايف15867111941004058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد ثائر جواد كاظم15868131941030095

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب سالم ياسين جادر15869151942040060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعالء حسن كاطع مرجان15870151941071170

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره طيف محمد حامد15871131942079017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ سالم عبيد سلوم15872111942080139

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائياحمد سالم خلف عبيد15873191941066004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيمنار مجيد محسن مطير15874221942154085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ضياء حميد عباس15875121942114034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه جمال حاتم حسين15876111942167011

3590 من 441صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا كاظم علي حسن15877141941005013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب جاسم محمد كاظم15878151942050048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس يعرب كامل تايه15879131942101044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين عالء جاسم محمد15880121941031059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيصبا صباح كريم نجم15881151942041047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد فؤاد عبد هللا خالد15882131941030105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيجعفر عماد حامد عبد االمير15883271941034018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه نعيم بيد هللا حسين15884141942145078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه احمد عبد الكاظم سند15885141942067091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ شهاب احمد عبد الرحمن15886131942097033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى فاضل سهيل عبد علي15887121941032086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صدام محمد محسن15888151942046074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء هادي مطلب عليج15889141942225035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيزمن صباح علي مفتن15890131942099022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحيم سامر رشيد عبد العزيز15891131941022033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى مناضل عبد الحسين رشم15892151942054289

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد كريم جاسم كاظم15893141941182036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.3ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد ياسين فؤاد احمد15894141941046039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد كاظم حمود15895141942072152

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرواء مدحت محمد نصيف15896141942102027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن ليث الطيف زيدان15897111941032018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير علي مجيد عالوي15898151942046138

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا ماجد حميد كاظم15899151941001062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيعلي زياد خلف عبد الرضا15900131941025028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحذيفه جاسم محمد ناصر15901121941020042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حسين عبد هللا احمد15902151942047058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى عبد الرحيم عبد الحسين عبد الهادي15903101941001014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيصديق وليد عبد خضر15904191941014028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبالل محمود حميد عبد15905111941005017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حميد شغات علي15906141942140128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد علي كاظم جبر15907111941020091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر فراس حسن جاسم15908121941201073

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه محمد عبد الرحيم ابراهيم15909131942091126

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك حسين وحيد سيد15910151942080028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيامجد فؤاد عبد هللا خالد15911131941030016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعماد الدين مروان جبار حسن15912151941015073
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار عبد الرحيم خزعل رحيم15913131942071103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتارة سليم حنون عطيه15914141942125003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيعائشه عدي سبتي محمد15915101942100073

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيهمام صباح محمد خلف15916321941060068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح عبد الودود عبد العزيز عبد القادر15917141942105048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى علي عبد الحسين سلمان15918131942118058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حيدر رشيد حميد15919111941200031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيايهاب احمد جاسم حميدي15920111941055009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيميالد خالد خلف مارد15921131942118257

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيياسر حسن ناصر قاسم15922151941011190

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايثار عباس فاضل طبوك15923151942042011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينور غسان محمد حسين15924131942070240

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيأيه عدي زكي شعبان15925131942100017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد عباس محمد عبد الحسين15926261941012116

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيعلي حميد ذياب حسن15927181941278008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيابراهيم كريم حسين حمد15928191941041001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيمحمد احمد عبد هللا مطر15929191941316023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ثامر فوزي حمد15930111941012030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء هاشم سيد لعيبي15931151942048067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيراجين عدنان زيدان فرحان15932151942048036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا حسين علي حماده15933121941025056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيعالء طارق حسين علي15934101941035022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبراء علي خريبط جوده15935151942050018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسالم سامي جبار مرزوك15936141942114001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين كريم رسن محسن15937151942080181

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهبه هللا زهير حسين عبيد15938151942044199

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حسين اسماعيل خفيف15939131942118134

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيانوار عمر حسين علي15940131942098021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عمر محمد شهاب15941141941011120

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيساره احمد كاظم خلف15942211942178116

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرهف محمد عبد كاظم15943141942069032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشروق اسعد مزهر حسن15944121942115008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.3ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عامر طاهر محمود15945131941020081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الديناحيائيمعاذ محمد حسين محمد15946181941361027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيطيبه نهاد عبد الكريم شعالن15947191942370167

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى ضياء خليل حمدان15948131942093119
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد جواد كاظم عجيل15949151942047108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر كاظم حمود علي15950111941049185

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف حازم كليانه حنا15951141941021187

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء احمد شاكر محمد15952111942108046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيهيام حاتم ناجي محيسن15953261942108140

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي جاسم كاظم حسن15954111941041020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيسارة صفاء احمد حمد15955191942188055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء احمد هاشم طالب15956121942105049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيكاظم حميد كاظم حسون15957211941211007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار علي شنان نعيم15958121941005025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور صفاء رشيد احمد15959121942101045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حميد حسان حمد15960101941020159

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب قاضي دافي شمران15961131942093066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائينور علي ناجي هادي15962101942107053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجود ماجد ياسر حسين15963141942070069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياالء صادق حنون عبد الرضا15964151942045005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء خالد زامل بجاي15965111942108047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء خالد ناصر محمد15966151942055091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء نعمه ياسين فارس15967151942056040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ عادل جاسم مريسن15968131942091139

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيقسور احمد رمضان هويرف15969281941009044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول رعد عوده الزم15970151942050017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد احمد حامد صادق15971131941016090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد عادل سلمان حسين15972131941016010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد علي محمد عباس15973101941028080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيفرح سجاد كريم عبدالصاحب15974181942275069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر امير جواد كاظم15975231941255024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمحمد ياسين جواد جادر15976231941034072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى قاسم خلف سيد15977151942051101

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء كريم عبد هللا عواد15978151942048031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمنتظر محمود كامل مخلف15979101941041103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عماد ياسين عبد هللا15980141941017036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى سعد نجم عبد هللا15981111942085039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب رحيم ناهي طرفه15982121942113016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد سالم علي غني15983131942126033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيساره خالد يوسف مهدي15984131942117149
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايالف نجاح احمد محمد15985131942070033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء عمار عبد حسن15986131942101002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيحمود عبيد غافل سوادي15987261941048017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيام البنين حميد موحان طراد15988261942250028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحيدر كاظم عبد محي15989281941006064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين صالح حسيب علي15990111942071025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدنيا حمزة طلب ساير15991111942126022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمار حسن حسين يوسف15992111941020078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيبارق رعد شاكر محمود15993101941011024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيجنات علي احمد عباس15994181942176048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيهند عماد مصلح مصطفى15995211942157042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنيه احمد راضي عكلو15996141942120003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياسراء وليد وحيد جاسم15997131942121004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن سعد حمزه ناصر15998131941002020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسحر احمد عزيز جاسم15999101942115125

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم ماجد عبد الملك عباس16000121942102073

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء صدام الزم عطية16001121942112103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء اسامه عبد الخالق مهدي16002141942100053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0الخارجياتالديوانيةاحيائيشهد غالب جفات نحير16003241942401035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةالسليمانيةاحيائيعبد الودود سعد حمود سلمان16004321941047005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيسهر ياس خضير مسعود16005211942148033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيناصر ثويني حمود شاهين16006211941008099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيبلسم بشار عبد اللطيف عبد الرزاق16007141942094025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيعلي خالد خلف محمد16008221941095016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى حربي عوده خضير16009141941018157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.7اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حيدر جواد كاظم16010131942117134

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنان عباس منعم محسن16011141942073033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران عالء علي حسين16012131942118207

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء احمد غضبان مطشر16013131942093050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائياالء حسين علي ناجي16014131942110005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائينسيم سعد عبدهللا ججي16015171941069023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره نذير ابراهيم عبد الرسول16016121942105118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيايه قاسم قحطان جميل16017101942119009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه ماجد حميد قوجان16018101942091073

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد الباقر ستار كامل عطي16019141941208177

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورا هيثم سهيل سعيد16020111942118019
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد رحم حربي ناهي16021141941003080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حامد صيوان خشيت16022151942040053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين هاشم كرم عيال16023111941003012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائياملين داود سليم عباس16024131942071006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب مرتضى موزان ابو الليل16025151942051087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيصبا محمد علي حرز16026261942251021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمها صبحي صادق محمد16027141942134145

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد جاسم سعيد16028141942099084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي مجيد مزهر16029141942080021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد صالح مهدي قادر16030141941027047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه قاسم احرابه كشيش16031141942146035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيحنين حامد رشيد سالم16032131942401006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء قاسم حايف عالوي16033141942112012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد فاضل حسين16034121942089081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيايمن حازم محمد نجم16035101941026062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.8ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد سلمان سعد16036141941046041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.6االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمهدي امير عدنان عبد االمير16037131941010186

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.6اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء ليث مجيد حسن16038131942070014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائياملين علي محسن حسن16039131942107008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء سالم جواد علوان16040121942118047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيجهينه عدنان عبد الستار ارحيم16041101942120033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عبد الرزاق جبار رحيل16042131941045050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم احمد عبد محمد16043141941170001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيلينه واثق عبد الكريم شريف16044111942113072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيدانية علي عزت موسى16045131942130013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمد حسين طالب16046111942105078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطاحيائيرحاب سلمان حواس حمود16047261942138005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيميامي طارق صدام خلف16048151942047152

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور جبار حيدر عزيز16049151942061024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيديانا نوزاد مرتضى محمد16050151942047048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار محمد عجيل روكان16051151942058083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبة علي جاسم محمد علي16052131942091102

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزينب صبري هاشم كاظم16053281942059082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائييوسف جواد كاظم فرحان16054261941001211

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينبأ محمد عليوي ناصر16055241942121308

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد عبد الجبار علي16056141942105064
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم خير هللا جمال عبد الوهاب16057141942078097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى مزهر عبد الحسن قاسم16058141942194183

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمد مهدي صالح16059141942069009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عباس مجيد اسماعيل16060141941022102

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين عماد عيسى كمر16061141942072032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه مقداد صالح عاكف16062101942098027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيالق حيدر حسن جودة16063221942143019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد حسين علي16064131942107065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيالعباس هادي عباس محمد16065101941011018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك بشير جاسم لعيبي16066121942105034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين هاشم عجيل ناصر16067141941042018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيرشيد مقداد رشيد نعمان16068101941026113

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد صادق لفته زغير16069151941005005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى ثامر حسن حسون16070121942105215

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء حميد مجيد طه16071101942107007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عمار نجاح محي16072131941003028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى طاهر عيسى محسن16073271941001338

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمهج حسين اسماعيل حسين16074131942100108

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء علي جاسم محمد16075151942055052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء رسن عبد هللا سنيد16076151942040037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حكيم مهدي جبر16077141942070058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عباس حمد حمود16078111942109072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماح ماجد جبار حرفش16079111942080098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيليث حكمت صبار محمود16080191941282012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينورس حسين ايوب حسن16081121942091055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك مطر كاظم خلف16082101942111014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيابراهيم محمد صلبي حمد16083191941114003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه رحيم عيسى كريم16084221942141186

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى عباس فاضل محل16085151941017074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء علي عمر شبل16086141942086105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه رامي طارق عبد اللطيف16087101942086057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهشام عالوي حسين مهدي16088111941187030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياالء علوان زبون سلمان16089261942120014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيقبس رحيم هاشم محمد16090131942118230

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل حازم عبد الزهره ذخر16091141942145068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيشفاء طارق طعمه صادق16092101942107031
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.3ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عدي جودي محمد16093131941020133

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيهدى حسين خليل مهدي16094211942109085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيابتسامه علي حسين مطر16095151942054008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقصه حسين علي حسين16096121942090054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ علي حسن عبود16097151942041065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيساره حيدر حميد مجيد16098261942080118

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيات حميد رشم عريب16099141942108003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبالل سمير حمزه شالل16100111941018030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبارق حاتم كريم جبار16101111941008012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد ايهاب عبدالجبار ميزرا حسين16102131941256012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن ماجد رحم انعيمه16103151951071052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء ابراهيم حامد بريهي16104131952106007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىتطبيقيايالف كامه ران عبد هللا قادر16105211952290004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد حسين عبد علي عيسى16106141951050010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيعائشه طه محمد علي سعيد16107131952070029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيسيف الدين اسماعيل خليل ابراهيم16108211951272061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء رائد نعيم كريم16109151952046013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيرانيا باسم جاسم عاصي16110131952118023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيشعيب عارف كامل حنشل16111191951011031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه هيثم رحيم طاهر16112131952093041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0الخارجياتالرصافة االولىتطبيقيسجى محمد حسون مطير16113131952401016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيبهيه احمد علي ناصر16114131952101002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد عصام حميد محمد16115131951014004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه قاسم محمد علي16116131952071032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطتطبيقينور رائد فيصل قيطان16117261952079009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد علي عناد عجيل16118151951013023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا عباس بناوي علي16119141951050017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد قاسم محمد جابر16120121951013029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفريال علي منحر كاظم16121151952048032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعباس هليل دبشي عطيه16122231951051029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية506.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقيمنتظر فارس عباس سلمان16123131951025026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حيدر رشاد قاسم16124121951025052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء حسين علي علي16125151952047021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء خالد كامل زياد16126121952094035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حسين ثامر طارش16127131951024040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه الرحمن ستار جبار عيسى16128131952104010
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0الخارجياتالرصافة االولىتطبيقيهيفين تحسين عالء شعبان16129131952401035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيتبارك علي عجيل حمود16130151952058006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي صدام حسين لفته16131131951012071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ عمار حافظ سعود16132131952104015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي محمد علي حسين16133131951014031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيغدير سالم ارحيمه عليوي16134131952104011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد مهند عباس خضير16135131951015006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيَمن محمد رفعت ناجي شاكر16136141952068034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقياحمد قاسم شخناب الزم16137281951101002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهدي محمد مهدي صالح16138131951012127

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيبنين علي جواد كاظم16139121952094015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفرح محمد بهلول جاسم16140141952076043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيسعد يبر جاسم سعود16141221951029021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيشهد علي فارس كاظم16142151952056026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمصطفى خضير عباس صوب هللا16143281951001150

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارتطبيقيمصطفى حميد عوده لطيف16144221851082024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك عادل سالم حريجة16145161952161030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار احمد محسن عوده16146141951026035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهاجر سمير شعبان رحيم16147141952106024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي فؤاد باقر عبد االمير16148131951001049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيوعد عبدالعظيم سعد فارس16149131851045049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب عماد الدين كريم عبد16150131952070022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيسارة ضياء اسماعيل عبد16151211952098035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعادل شعالن هندي دواس16152221951300097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه مهدي صالح حسوني16153141952121019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا عمار ليث محمد16154101951020097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيمحمد فرحان نجدي محمد16155281951018071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكاظم جواد كاظم منصور16156141951047074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف سجاد علي معتوك16157101951006037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيعباس عجيل زغير عناد16158221951314050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر اسعد عبد الحسين حيدر16159161951089023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيبتول جبار بردى علي16160281952090007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيذو الفقار كريم كاظم مربط16161281951012034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية637.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيرفل احمد عبد الرزاق محمد16162191942383074

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيايوب لقمان راضي محسن16163131941010028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين لطيف ثامر جبر16164151941005042
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صالح حميد عيسى16165151942046075

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينسرين شاكر ماجد عمران16166131942117262

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيطارق خالد شاكر محمود16167231941011042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد نعيم دليل شالل16168141941018156

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين يحيى غليم خلوف16169141941011026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم صبري امين فتاح16170151942050103

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن خضير مزيان محمد16171131941012040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىاحيائيعبدهللا عقيل وهيب علي16172211941028025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا سعد حميد جواد16173101941026163

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين علي جعفر16174141941016086

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد زيدان محارب16175141942070062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء شاكر جواد كاظم16176261942143025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيعمر ضياء عبد حسين16177211941022041

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رضا محمد رضا محمد16178131941023044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي كاطع حنطه16179121941031060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيرحمان كاظم حطاب باشغ16180151941071107

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد يحيى نصيف جاسم16181131941002098

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك مؤيد مخلف احمد16182101942091098

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعبير لؤي محمود سعيد16183121942231081

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحسين سرحان سالم علي16184121941170006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي حسين جمعة فتح هللا16185201941001159

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسعاد عمار حسن مهدي16186121942117028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين اسماعيل حسين عليوي16187101941009018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيمؤمل مهدي صالح حسين16188291941025059

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتقى عدنان عبد الجبار حسين16189231942125029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيآمنه ماجد حميد حسين16190131942072002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبروج ضياء حبيب محمد16191121942101010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيمهند علي خالد سلمان16192131941011061

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيرند ضياء كاظم فرج16193131942104019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين طالب معارج ثعلب16194141942105010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد عبد علي صباح عواد16195141941028042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسين عالوي حسين16196141941183003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى مؤيد حاتم محمد16197141942099080

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.4ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي جاسم محمد وهيب16198131941051033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيندى حسن سلمان بريس16199101942110084

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه صابر ثجيل شراد16200141942108022
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره عامر محمد زيدان16201131942108032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزهراء قاسم جواد قاسم16202101942078065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا بركان فخري ناجي16203111941008028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء ماجد محمد حسين عبد المجيد16204111942116011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء جمعه نعيثل جبر16205121942231030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدانيه سامي زامل حسن16206151942048034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ عامر جواد كاظم16207131942072051

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد حميد خلف خليفة16208191941007009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات وحيد حسن حميدي16209151942056008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعزيز باسم عزيز صالح16210271941005131

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد سالم كامل مرزا16211141941048087

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عالء حسن محمد16212131941031028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائياحمد طه هندي حمود16213191941011015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد عبد الجبار محمود اسحاق16214101941028011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه صائب احمد حطاب16215131942101079

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعباس سعد كريم كاظم16216121941043018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيالبتول صفاء فاضل عبد الكريم16217121942118004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيساره سعد عطوان حسين16218101942076026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس احمد سليم صالح16219101942136030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الملك عباس فاضل محمود16220111941156062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف احمد جمعه ابراهيم16221121941205053

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيحسين سعد محمد مزهر16222261941012037

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء نزهان حمزه عباس16223141942109040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا محمد علي ناصر علي16224111941040017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائيرغده رشيد اسماعيل عباس16225131942102008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيعلي احمد رزوقي حسين16226281941012035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيامين احمد هاشم محسن16227251941014009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآيه صالح عبد علي نادر16228151942054007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيعلي ضياء عيسى حسين16229261941044029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيغزوان رزاق علوان خلف16230101941022086

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء هادي خلف رحمه16231151942040015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين علي حميد شمخي16232141941028036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيحسين احمد عبد شالل16233211941052027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حسين علي رشيد16234101941043064

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسمر محمد مجيد احمد16235151942080094

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعقيل سامي تايه خضير16236141941208122
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيحسين صالح مصطاف اسماعيل16237101941155010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور ضياء حسين موله16238141942110186

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا اسعد خلف احمد16239131941018065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا عمران فاضل علي16240141941179012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد هادي عنايه كريم16241141941008052

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائياحمد علي جبار حسن16242261941012012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء خالد خليل محمد16243141942070052

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم صفاء صادق هادي16244101942090109

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينه وليد محمد احمد16245101942115211

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه حازم عبد عون مناتي16246151942048087

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء صفاء صبحي كاظم16247111942105004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها يعرب خليفه محمد16248111942068096

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا راضي سلمان مثنى16249141942070106

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحمزة سعد حسين حسون16250141941182025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيحامد محمد كاظم عبيد16251231941031032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيسجاد صباح عوده عبد16252141941203065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائياالء عباس حسين علك16253261942092006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجابر هادي سرحان كاطع16254111941058022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء نجيب رشيد لعيبي16255121942095034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الكسائي للبنينواسطاحيائيمرتضى علي عواد عليوي16256261941037022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد هاتو عبد16257121942105096

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى حاتم فرج ضيدان16258111941058144

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريام صباح سالم حسون16259121942098096

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيقاسم ضياء سعيد فرحان16260261941014072

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيديان سعد علي حمادي16261131942072015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين علوان عبود16262251941150207

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيكوثر محمد مكطوف عباس16263261942096119

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائينادية حسين عالوي عباس16264231942131065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء عباس حسن علي16265101942107023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجعفر محمد جواد كاظم16266121941030039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم ضياء سالم كاظم16267251942096359

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء ستار محمود مشالي16268141942095022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى حكيم جلوب كاظم16269111942070077

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالسجاد اياد احمد محمد16270141941008016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب آزاد كريم محمد16271131942118129

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيطاهر سعدي جاسم حمود16272191941041018
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد هللا مالح محمود16273141942194074

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيأطياف احمد محمد حمودي16274211942178005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيمحمد عباس موسى عباس16275211941026040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيقتيبة ثائر هادي صالح16276101941016058

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتصالح الدينتطبيقيماريا فاروق مهدي صالح16277181952157016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين علي خزعل جواد16278121951206028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيموسى مشتاق صاحب هادي16279141951030050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء عباس احمد صالح16280121952094037

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيغصون ناصر غانم عبيد16281151952058022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقياسعد صالح قوري كريم16282291951100014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمصطفى فالح حسن نزال16283271951013132

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسيف مسلم جهف حسن16284141951017028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرفل ابراهيم علي فزع16285141952072018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيغيث حميد محمد حسين16286131951004030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى محمد علي كاظم16287141951047106

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا حميد جايد نزال16288221951017032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطتطبيقيكوثر وليد عبود مطر16289261952120017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين صباح اغا جان علي16290131951019004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عبد الرزاق محمد مظهور16291111951006013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف وسام عيسى عمران16292131951014060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمصطفى نوري قند حسين16293271951002169

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد ماهر عبد اللطيف ابراهيم16294141951027060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد الحسين مكلف علي16295281951006144

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقينور احمد سليمان اسماعيل16296191952178035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيمحمد قاسم محسن عبد السادة16297261951014051

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيمنتظر حسين علي محمد16298251951011053

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمهدي عصام محمد هادي عباس16299141951052015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيمخلص ممدوح حسين يوسف16300101951014087

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية النهضة للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين عبد اللطيف مرشوش علوان16301221951049011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس عبدالرحمن عبداالمير عبدالخالق16302121921047081

كلية القانون/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيزينب متعب رشيد جاسم16303131922104025

كلية القانون/الجامعة المستنصرية591.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين خير هللا غضبان دخيل16304141921024052

كلية القانون/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبينبأ محمد مهدي عصاد16305131922095036

كلية القانون/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيعلي خميس حسين محمد16306101921152006

كلية القانون/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيوديان محمد خلف عبد16307141922100104

كلية القانون/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيجمانه محمد خضير فياض16308131922091022
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبد االمير مشايخ محمد16309141921028142

كلية القانون/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيسجاد حسن علوان حسين16310131921034050

كلية القانون/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير حسين عبد الساده فنجان16311151922049064

كلية القانون/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن نعيم رسن هاشم16312151921001023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد محمد ياس خضير16313111922067035

كلية القانون/الجامعة المستنصرية588.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىادبيفدك منير قاسم داود16314131922115016

كلية القانون/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيدينا علي جوحي علي16315141922093028

كلية القانون/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عمر فاضل عبد16316131922101040

كلية القانون/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيتبارك عباس ناصر عباس16317101922076008

كلية القانون/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جبار ضباب حسين16318131922092033

كلية القانون/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيرحمه باسم عبد هللا فياض16319101922109040

كلية القانون/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيزهراء فاضل جبار عبود16320131922100025

كلية القانون/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبياية جبار ابراهيم اسماعيل16321121922082007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية587.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء احمد محمد محمود16322141922104017

كلية القانون/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيزينب باسم مجرن زيدان16323131922111050

كلية القانون/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيطيبه جبار جواد كاظم16324131922086060

كلية القانون/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىادبياسالم اسعد ابراهيم علوان16325131922124001

كلية القانون/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيزهراء خالد حسين ثويني16326101922095031

كلية القانون/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم بالل يحيى عبد هللا16327111922084097

كلية القانون/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد طالب احبيل حلو16328151921013079

كلية القانون/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جوده حمود درج16329151922040053

كلية القانون/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ماجد عبد الكريم هللا داد16330141922144029

كلية القانون/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبياية اياد احمد ناصر16331101922120008

كلية القانون/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبينبأ نزار قاسم سليم16332131922070078

كلية القانون/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيهديل دريد مجيد حميد16333141922099089

كلية القانون/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيزينب عالء حسين علي16334101922107025

كلية القانون/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف علي وساك عبد هللا16335141921003073

كلية القانون/الجامعة المستنصرية580.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيغدير عبد الكريم علوان عبد الحسين16336131922130029

كلية القانون/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيطيبه علي ناصر فرج16337131922077043

كلية القانون/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيمحمود يحيى عبد الجبار عباس16338101921004022

كلية القانون/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيطيبه يوسف لفته عوده16339131922095027

كلية القانون/الجامعة المستنصرية578.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيرامي زياد حارس بهنام16340141921025015

كلية القانون/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيريام حسين خلف عطا هللا16341141922079047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيسجى علي غايب عبد الساده16342131922126024

كلية القانون/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزهراء باسم كاظم غضيب16343131922106029

كلية القانون/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيشهد صفاء جليل عبد الرحيم16344131922098115
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيأيه جاسم خلف حسين16345151922041007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيافنان خليل عباس عبد هللا16346111922067002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى جميل  علي باوه16347151922047126

كلية القانون/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين عبد االمير كريم كاظم16348111922060008

كلية القانون/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيمريم احمد صالح عبيد16349101922110099

كلية القانون/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف علي شاكر محمود16350111921057042

كلية القانون/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيضفاف مجيد صادق كاظم16351151922048092

كلية القانون/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبينبأ عامر كاظم جريد16352131922074056

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد ناصر هارون شاكر16353111921027113

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عمار عبد السيد موسى16354131921042096

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء عمر عباس خنجر16355141922066010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد القادر عبد علوان16356141922069027

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيحسين جاسم محمد حسين16357101921155036

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى صالح حنظل مظلوم16358141922115054

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيشمس عبد االمير ناجي مشكور16359121922112081

كلية القانون/الجامعة المستنصرية573.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار حسين علي حميد16360111922137047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيهديل كاطع حسين حتيف16361151922050120

كلية القانون/الجامعة المستنصرية572.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عدنان ابراهيم عبد16362131922090003

كلية القانون/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيسامر عماد مجيد مبارك16363131921031016

كلية القانون/الجامعة المستنصرية572.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين محمد عباس علي16364111922060009

كلية القانون/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيكاظم طالب سلمان خلف16365121921009191

كلية القانون/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيلبنى تحسين كاظم حياوي16366151922047111

كلية القانون/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيآمنه قاسم علوان حسون16367131922071001

كلية القانون/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد الكاظم راضي حسون16368141921003006

كلية القانون/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه زياد كاظم ساهي16369121922134130

كلية القانون/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيجاسم علي سهيل جبر16370111921057011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى كمال فليح عبيد16371151922045081

كلية القانون/الجامعة المستنصرية570.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيمينا فاضل عباس فرحان16372101922107041

كلية القانون/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيفرح محمد راضي عوده16373151922051103

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي عبد الكاظم هامل16374141922110069

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبياحمد خليل محمود طالع16375101921001002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير علي عكله فرج16376151922055067

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزمن وحيد جمعه ثويني16377151922050037

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمة محمد لفته حميد16378121922102089

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيتقى صباح داود صالح16379101922107008

كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد خالد عبادة عبود16380111921052074
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عقيل زكي لفتة16381111921015074

كلية القانون/الجامعة المستنصرية568.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيهبه حسين عبد الجبار حسن16382101922091047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيروان صالح عبد المهدي محمد16383131922070030

كلية القانون/الجامعة المستنصرية568.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيمريم ماجد فيصل علي16384131922079052

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حسين نعمه خميس16385121921003055

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيسراب طالل عودة عنفوص16386121922100022

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى كاظم نرجس فنطيل16387141922136079

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار عباس نعيم عليوي16388121922102101

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عالء ميرزا اغا محمد16389151922048103

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى جعفر صباح جعفر16390121922231028

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء اركان خالد ابراهيم16391131922101037

كلية القانون/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيهبه محمد حسن حمودي16392131922074062

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيماريا عبد الرحمن جوير حسن16393111922068061

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيساره قصي خليل حسين16394111922073043

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين مجيد عزيز16395141922077031

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين سامي فرج فازع16396141921174021

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبياوراس سعد مجذاب جاسم16397141922115004

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسن راعي خلف16398151921001086

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيانعام مظفر مال هللا طوقان16399101922090006

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيميالد بشار حامد صفوك16400151922051111

كلية القانون/الجامعة المستنصرية601.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيمصطفى عدنان عبيد محمد16401101941155029

كلية القانون/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن محمد حسن ميشه16402131941012045

كلية القانون/الجامعة المستنصرية597.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيعادل تحسين فرحان علي16403331941001055

كلية القانون/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح سعد عذيب عبد الحسن16404131942078045

كلية القانون/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي محيسن عبد16405131941022022

كلية القانون/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حامد غضبان مطشر16406131942093100

كلية القانون/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد كاظم علوان خلف16407141941042057

كلية القانون/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعلي حامد علي ابراهيم16408121941170018

كلية القانون/الجامعة المستنصرية590.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعائشة احمد نجم حسن16409141942224049

كلية القانون/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياميره عامر احمد علوان16410111942120003

كلية القانون/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينور محمد عبود كاظم16411131942093126

كلية القانون/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم فخري ابراهيم خليل16412101941014007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن ضياء حسن جليل16413121941030045

كلية القانون/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء ابراهيم رسول خضير16414131942118099

كلية القانون/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي عبد الواحد عبد الرزاق16415111942114105

كلية القانون/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جاسم عبد االمير داود16416141942109026
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيطه ياسين طه محمد16417131941045027

كلية القانون/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمينه نوفل محمود عبد الجبار16418101942117105

كلية القانون/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى ناصر دهام حزيم16419151942055126

كلية القانون/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا محمد هاشم حسين16420141941029039

كلية القانون/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيرسل عباس موسى عواجه16421131952118024

كلية القانون/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد فالح احمد عجيل16422141951001046

كلية القانون/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي احمد رضا عباس16423101951003027

كلية القانون/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمريم سامي عامر كاظم16424151952050010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين شوقي احمد محمود16425131951003015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد احمد قاسم صالح16426131921001094

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء قاسم رحيم صالح16427151922040063

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبياحمد سالم محمد حسين16428131921001008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم رياض عبد العباس حسن16429141922111062

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيمنار زهير عادل عيدان16430131922132046

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيفاطمه حسن حنش علي16431261922091056

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيليلى عباس حسين عليوي16432231922078026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى محمد مجيد سلمان16433121922104024

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيعباس هادي غنيمه حريج16434261921176036

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير عدي عبد الكريم منشد16435121922090054

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيعبد الجواد كاظم كريم كاظم16436211921220005

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء محمد هامان موسى16437151922049019

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيزينب حسين عبد الرضا ضبين16438141922071022

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبينبأ محمد ابراهيم حسين16439101922114024

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيغفران هادي حسين كاظم16440121922104028

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبينازك فاضل حسن محمد16441131922084030

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبينرجس عبد الحسين قاسم حمد16442101922076045

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي جاسم عبد كشاف16443121921034095

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء حميد زيد عواد16444121922102048

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيأمير حسنين كمال حريجه16445271921049001

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى شاكر حميد عذيب16446151922058091

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمريم مازن عبد الرزاق قاسم16447101922106027

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى حميد فاضل موسى16448111922077043

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيامال فاضل صالح مهدي16449141922108008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيحنان علي حسين حمادي16450101922110030

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيظالل خاطف عبد القادر عيفان16451131922073081

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد نبيل معلو طوكان16452141921174007
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيهدى جالل علوان سعد16453131922079061

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيساره محمد خيري عبود16454131922072019

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه فوزي خطاب كامل16455121922134133

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد حارث ياسين خلف16456111921007067

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيزينب عقيل عبد الزهره صالح16457101922117027

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيرحمه محمد حسن حيدر16458111922070037

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب احمد عبد الرضا زعيج16459121922099041

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين رحيم حسين رحيل16460151921018018

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عادل مصطفى محمد16461121922110015

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيالمجتبى حسن موسى عبيد16462101921025005

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صباح ثامر عباس16463141921037253

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيغفران حيدر عكاب شراد16464151922047098

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عماد جميل جاسم16465111922137012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0الخارجيونكربالءادبيسيف علي حسين ناجي16466271921400021

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيحسين جاسب محمد بلكت16467131921031009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب هيثم فاضل راضي16468121922118029

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبييقين جاسم شنهص نجم16469141922075222

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير سمير صادق مهدي16470141922093063

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية الحسين المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيايمن نعيم محسن ابراهيم16471111921208007

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيالرا مهدي عوده غياض16472151922046059

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين طاهر خلف16473151921009121

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى منير غازي كمر16474141921030077

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيغدير يوسف خضر عباس16475131922070056

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيكاظم هادي جوده كاظم16476121921048092

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيامير جعفر صادق مجيد16477131921023009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىادبيكميل محمد عباس سلمان16478211921016025

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيغدير علي سكران محمد16479211922100037

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين عقيل حسن احمد16480141922108014

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار جاسب خليبص عطشان16481151922051109

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيهاجر علي نعمه مطلك16482121922090080

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزينب ضياء عبد الكريم غائب16483131922093065

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سمير عبد االله صالح16484111922105036

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه أمين حميد ثويني16485111922085003

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب بشير خلف خنجر16486121922125068

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس دريد جواد فليح16487111921057050

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ جبار مطشر كصب16488111922105072
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبياس خليل محمد هويش16489121921019003

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيحسام ياس خضر فيحان16490111921034014

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيأم البنين حسين مزبان شباط16491151922042002

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك ظافر عبد الرزاق عبد الكريم16492111922100006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى موحان مخيف عباس16493111922067030

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب سالم علي عبد16494121922089032

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه سالم اسماعيل مراح16495141922124022

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي صابر محمد16496141921030071

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى رحيم راشد جبر16497151922054112

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعبد المحسن كريم محمود عمران16498101921009038

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيساالر هشام كامل بيرام16499131921012050

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عدي داخل حسن16500131922076027

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبينبا كامل صبيح عجيل16501131922107130

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي محمد هاشم جابر16502151921013068

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمريم خالد محمود علوان16503111922150034

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيادهام حردان اسعد حمزة16504101921009016

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى جليل ثجيل جحيل16505141922075130

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا رائد يعقوب مفرود16506141921030046

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعلي كاظم فاضل كاظم16507211921077081

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عدنان عبد هللا حمود16508141922102056

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرحمن عباس احمد فتاح16509131921015027

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيغيث فؤاد اسماعيل عاشور16510141921001025

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سالم حسن صالح16511141921019006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبينور علي ميثم احمد عبود16512121921047185

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيعمر حسين جواد كاظم16513131921006069

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعلي هيثم شهيد فضاله16514101921027075

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةادبيضحى رائد عبود مصطفى16515121922084016

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيداليا ابراهيم عريبي داود16516101922116004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيآينور مكرم صبحي شوكت16517101922090001

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل ناصر علي محمد16518111922133014

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ستار جبار خماس16519151921003066

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عالء احمد شاكر16520111921156010

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيغصون عوده فندي منشد16521111922089096

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه صباح مهدي اكرم16522101922133064

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار اياد منديل ساجت16523111922060037

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين رحمن حاتم زيدان16524121921008014
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية557.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران عبدالكريم محمد عبد16525131942112044

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية556.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمجتبى حسنين رياض عباس16526131941016087

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية552.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيتبارك قاسم خضير عباس16527231942126025

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد مثنى حميد جليب16528101941043006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين علي مزبان حافظ16529151942080026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية الغدير االهليةللبنينالرصافة الثالثةاحيائيصادق يحيى رشك حسن16530151941019009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية545.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد كريم مسير مزبان16531151941071130

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك علي حميد عباس16532101942117133

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين علي عبد الرزاق هادي16533101941020057

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية544.2ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا ابراهيم عبد الزهره عبد هللا16534111941010022

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعذراء غزوان عيدان حسن16535121942093043

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة طارق علي خضر16536111942075089

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزين العابدين حيدر عدنان امين16537121941030089

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيسال موفق محمد حمودي16538101942097038

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية540.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن اسعد عبد هادي16539101941002032

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحيدر منير هادي كاظم16540231941020124

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء جواد كاظم حسين16541111942215063

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل حامد قاسم محمد علي16542131942080008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء احمد فالح حسن16543141942100037

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيفريال يونس عبد الودود يونس16544101942116048

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي سلمان روضان خانكه16545131951008038

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيابا الحسن غيدان جاسم هاشم16546121851030001

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية479.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمود سعد لقمان طعان16547141951020068

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغسق مظهر عبد الجبار حميد16548111952217033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية586.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن غافل دريب غانم16549141921050007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية577.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيوائل هادي حميد مدب16550211921230024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية577.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي سالم حسن يونس16551151921013062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء سالم هاشم مهدي16552151922047094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيكوثر فاضل خالد طاهر16553131922122044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عبد الواحد جاسم مايع16554151922049047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه عبد الرزاق مطر عكله16555141922144059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية االحسان المختلطةديالىادبيمصطفى نوري سعيد محمد16556211921265004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيبراءة حمود حاتم حمود16557211922182005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك هاشم جاسم جالي16558141922074030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيايه هادي حسن علي16559151922048017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبينورس علي حسين مويز16560121922125132
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيابراهيم صباح ياسين ابراهيم16561121921018001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين رحيم جبر دهام16562151922047023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل عيسى عبود عبيس16563151921007192

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد موسى عبد هللا حسن16564121921003034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيحوراء  موسى بطيخ حاجي16565141922401032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسين ميثم حطاب راضي16566131921012044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيوسام حسون كاظم حساني16567141921050048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جاسم محمد مسير16568141921015058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين حيدر كاظم جاسم16569121921048026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيزينب علي عداي نيشان16570131922092042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن عباس فاخر عكله16571151921003013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيمحمد مظهر نعمان عباس16572211921083034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمحمد صادق صالح حمد16573261921013157

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي محمد حطيحيط آبنيه16574131921026067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد علي غافل16575121922112065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية546.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ وليد محمد شلكام16576141922072115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيامير علي عبد محمد علي16577131921012024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيريم عصام محمد علي ابراهيم16578121922091012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية545.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبينبأ علي غالي وميان16579131922123038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى عماد حسين محمد16580121922127107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيسامر علي عبود ردام16581211921025017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبياحمد مؤيد جبار رحمه16582131921045006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيباقر زهير علي عبد الحسين16583131921045013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزينب ثائر جاسم علي16584131922106042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبيريام علي فاضل فرج16585141922146014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء جاسم حاجم شبيل16586151922048093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية543.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيغفران حمد شهاب حمد16587211922182021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيمريم فاضل مجيد زغير16588131922070072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه كنعان عزيم اكبر16589151922047105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيهاجر خماس حيدر حافظ16590151922046071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيعلي محمد خزعل كاطع16591131921011070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيبهاء محمود حسن علي16592211921028002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا احمد عذافه جبر16593141922081025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيطيبه كمال لطيف جاسم16594131922107088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى صالح سريح كطفان16595121921011050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية539.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك عصام ابراهيم محمد16596141922097008
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبياساور كريم الزم خاجي16597141922065002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحسين قاسم فرحان موحان16598261921016006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم حامد عبد هللا علي16599141922122025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيرويده زهير نور الدين محمود16600141922133027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيسماء محمد عجاج حسين16601141922074090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبينور مهدي شريف عباس16602151922051120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيمحمد انور حمد سلوم16603261921156035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبياحمد عودة خلف جاسم16604131921013002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيانور عبد القادر غافل عبد هللا16605151921008017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمروة هادي كاظم عذارة16606121922134140

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيحسن محمد ابراهيم جاسم16607281921018015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبينازك المالئكه زياد خلف حاتم16608131922106088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعقيل موسى عبيد عبد هللا16609261921156027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين عبد الستار مجيد عواجه16610141922127019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيالنا سراج الدين محمد احمد16611131922070065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين صالح هادي طعمة16612151921009035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبينور عدنان محسن سلمان16613141922133095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيسرى قاسم مهدي حسين16614131922078025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه الزهراء ثامر محمد احمد16615121922112099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس جعفر عوده حسين16616141922076125

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبياية نجاح جاسم طارش16617141922070011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين سعود ناجي زو16618141921028035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعبد الباري اديب جميل داود16619261921156020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار حسين ياسين جاسم16620151921010061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمحمد مضر عبد الكريم عبد الرزاق16621101921013046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيساره طالب معن محمد16622141922115053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ناهد عصام فاضل16623141922099075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيعباس حسن عباس مجيد16624131921030027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك عماد جلوب حسن16625151922055014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس خالد مجيد احمد16626141921027059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيسالر احمد سعدون كاظم16627111922076087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبيمصطفى حميد فهد سعيد16628211921032031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ علي فاضل علي16629121922080024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير شهاب محمد موسى16630151922049065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد محمد رحيم نعمة16631111921003003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حمزه محسن عيسى16632131922118066
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيياسين علي صبار عبد هللا16633141921036114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء مالك جبر ضيغم16634121922134074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه احمد حسن محمد16635101922097029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبينوح محمد ابراهيم حسون16636131921019052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيتبارك سليم مايح محمد16637131922107023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد سعيد هاشم نصر هللا16638131921012097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين محمود لفته صيوان16639151922044006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيشهد صبحي كاظم جواد16640211922098034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيشهالء رحيم شرهان ملكي16641151922045087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد فريد عبد االله تقي16642131921045085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد ربيع محمد فلحي16643131921045080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرياحين سعد كاظم حسوني16644131922098061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء رياض احمد ونان16645131922093053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيمنتظر فليح علوان هاوي16646261921024030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيسجى فاروق عبد الكريم حميد16647131922071049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيامنه محمد هاشم كاظم16648151922048011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبينور عامر كامل هادي16649121922090076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرحمن علي عبد علي جالب16650141921012034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبييوسف شاكر محمود علوان16651211921081046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي مظفر غيدان حسن16652121921024015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبياية صادق محمود نجرس16653121922089005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين العيبي سعدون16654131921027019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن علي شالي خنجر16655101921008076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء قاسم نعمه عبد16656151922048060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيسجاد جمعه كريم شالكه16657131921003028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى ناطق مدلول محمد16658111922133022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيضحى ابراهيم خليل اسماعيل16659131922073074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيشيرين فالح حسن منصور16660151922050071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيدعاء صبار ذياب نزال16661261922072013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيصبا صالح هاشم صالح16662141922074096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى مازن هادي صالح16663141921015085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد مهدي قدوري16664141922102050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيسيف علي راضي مزبان16665121921034084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىادبيشيرين عادل شهاب احمد16666211922173009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك عمار يوسف ناصر16667111922070088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبييوسف حامد طه محمد16668131921001121
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيسرى خضر مهدي فاضل16669131922076016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى حسين حسن علوان16670151921005111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى محمد حميد عبيد16671111922099033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيوالء حسين علي ناصر16672231921022070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيرضا غالب نعمه ياسر16673121921044033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيمعتز صالح مهدي صخي16674261921026065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن عايز شنوف علي16675141921032009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيندى زكي زيدان خلف16676141922095075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين رسول عباس فاضل16677141921031018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد جمال فهد رجا16678121921035002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيآيه علي احمد علي16679121922125004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد العزيز جاسم محمد جاسم16680111921012037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيرسل علي  محمد علي16681111922401030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيساره مناضل عبد الواحد عبد الرحمن16682131922073060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيزينب ماجد ابراهيم علي16683131922092044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيورود علي حسين علوان16684131922106103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيانفال علي سلوم جواد16685111922089008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعلي عمر كريم عمر16686101921027073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيايه طه عواد محمد16687141922139009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الرحمن هيثم خميس فنر16688121921044043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسين عبيد حسين16689141922133033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد مراد حسين16690141922074081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم علي عوده حسين16691141922070083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيسليمه حسين ناصر حسين16692121922110035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين قصي انصيف جاسم16693121922102028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه قيس عبد الواحد مطر16694111922070100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيضحى احمد حسن علوان16695101922095046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد لؤي كامل يونس16696131921012106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيحمزه غالب كريم حسين16697261921151005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيمحمد المنتظر عزيز مكصد محمود16698261921026055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد خضير عباس نصيف16699111921051003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيايه امير ابراهيم عيسى16700121922091003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل شوكت محمود عبد الرزاق16701141922111017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه فوزي محيسن عليوي16702141922111019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد زغير دحام16703141921012070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيحسين وليد حسين علي16704261921026014
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيرابعه ابراهيم عبد العزيز بيرم خان16705131922100015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيفالح حسن علي فرحان16706121921170034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيوسام محمد مهدي سباهي16707261921044059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيحوراء محمد حسين كاظم16708131922104014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعبد هللا حسين علي عباس16709211921038056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيمثنى حمدي زغير عبود16710261921026054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيايه رعد محمد اسماعيل16711141922100008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيعابده عدنان هادي احمد16712111922102045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه الزهراء محمد موهي وريوش16713141922076086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي زكريا محي الدين ولي16714141921030052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين حناني لعيبي16715141921045031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه الزهراء محمد علي فريح16716111922072078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك عباس محمد بردي16717151922045017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيمحمد صفاء خلف عبد هللا16718131921019046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيحسين محمد حسن كشيش16719131921025013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيليث سعد سعدون عطيه16720131921042082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء تحسين حربي سلمان16721151922040051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيموسى عالوي محسن رسن16722151921005130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيمحمد حسن كامل خضير16723261921151016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء كامل غانم غريش16724111922076093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي اسد داود سلمان16725111921017042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم حيدر محمود حسين16726111922078030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيعائشه اياد خليل رجا16727141922191049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبياديان هالل صباح شريف16728141922097002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء نعمه هاشم نعمه16729141922115043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى سنان يحيى جسام16730141922122019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار ثامر محمد سكران16731121922092049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيدعاء فاضل حمدان بديوي16732131922103022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمحمد سمير فرحان حنون16733261921013156

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبييوسف مهند خليل اسماعيل16734131921031046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبينور عبد االمير علي مدلول16735101922133074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد جاسم محمد16736111922070051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس جمعه جوحي مريهج16737151922053071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه حمزه حسين عباس16738111922085038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد احمد عواد ياس16739141922067075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيرفل قيس جبار كتاب16740131922103030
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر ليلو عطيه سفيح16741141921049012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيفيصل غازي فيصل علوان16742141921061083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيعبد هللا حسين علي عبد الحسين16743211921060005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسن مطشر فهد16744131922103037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيايه مصطفى صبيح مهدي16745111922401019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيعلي عايد هاشم برغش16746261921041041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى علي هاشم رسن16747151921005108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين ماجد محسن زاوي16748151921001042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيعلياء مهند مجيد حميد16749111922089092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية العفاف للبناتواسطادبيزهراء سهيل مطر حسين16750261922141006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبينور محمد عبيد داود16751111922069037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيحسين نوح هادي عون16752131921023025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيصبيحة أرهيف خضير غالي16753141922113024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي صاحب سلمان صياد16754111921057064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيهديل شمس الدين حسن سلمان16755141922079132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيبدر ضياء بدر جسام16756141921176023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جبار مهاوي حمود16757141921030048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيخضير جميل عبد سالم16758121921035006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيوالء لطيف خليل ابراهيم16759121922100042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى اسماعيل جليل علي16760131921029054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيبراء عدنان عبد هللا خالطي16761131922092010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيدعاء سامي عكار داخل16762131922071026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيزهراء احمد مصطفى احمد16763101922099018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيحسن حيدر عبد الحسين عباس16764131921023017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيصادق حسين حسون جبر16765131921024062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحمزه عدنان نجدي جياد16766141921037094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء محمد رضيوي اسمر16767141922088020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه سعد عزيز سلوم16768141922098015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيوسناء ضياء جاسم حسن16769111922083058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيايه رائد سعدي عبد هللا16770121922102014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيغفران ابراهيم جبار ياس16771111922401068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حميد سالم سعيد16772131922122019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيهشام باسم محمد حبيب16773221921090078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيغفران باسم موسى ابراهيم16774131922096015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عالء كاظم عليوي16775131922074044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيرند اسامه محي مهدي16776101922117020
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطادبيطالب هادي ناصر حسين16777261921205047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب طه كاظم هادي16778111922061027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيصفا صباح عبد فليح16779111922094053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعلي احمد جليل حميد16780261921026037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحارث سعد محمود عبود16781111921059016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيمهجة كاظم جابر مذكور16782121922092050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمصطفى عباس عبدالعزيز جواد16783211941002138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائييسر احمد ضياء هاشم16784131942072059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين عليوي حسين16785141941013048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد هادي لطيف لعيبي16786131941030110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي عالوي حيدر16787151942049019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور امير رشيد مذكور16788151942040114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائينور اليقين حسين ناصر عبد الكاظم16789101942114065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد حاتم عبد احمد16790181941140006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه صالح حاكم شالكه16791131942092056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر رضا محمد16792271941001232

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قاراحيائيايه احمد حسن جاسم16793221942118005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدينا ميثم عبيس عطيوي16794121942091012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيكوثر حميد سعد ديوان16795131942401035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين فرحان جاسم سلمان16796151942052065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد ميثم حاتم كريم16797121941030199

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينور احمد غضبان مطشر16798131942093117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيلينه احمد محمد محمود16799131942087044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيخالد جمال رحيم احمد16800211941011039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حسين حمادي جاسم16801111942065092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء احمد علي عيسى16802151942048048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغاده قاسم شاكر عبد الصاحب16803141942112053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيمالك مكي طعمه محسن16804131942118248

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عماد جواد عبد عون16805101941038001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي فراس صالح عبد16806141941170055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيفاطمة ليث حسين جواد16807231942125083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرهام علي حسن فرج16808141942093020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب رياض جاسب حاشي16809141942065019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمؤمل سعد صبري عبدالخالق16810261941044038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا فيصل فوزي مصطفى16811101941020109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيرنجو دلشاد رفيق احمد16812211941011041
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيابا تراب حسن جليل شمخي16813271941001002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس حكيم حسين زويد16814141941208110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514.0ثانوية المغيرة للبنينديالىاحيائيماهر عطا احمد يوسف16815211941051023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجليله ماهر علي سلمان16816141942149012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس عبد الرزاق عاشور جعاز16817141941049034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي نجم عبد علوان16818141941047107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا حميد مصلح جاسم16819191941009166

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيبرهان الدين جمعة فزع علي16820191941009064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره عباس فاضل كاظم16821141942133051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى علي صدام عبد 16822151942046131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيسالي ايوب محمد اغا16823211942092070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي يحيى علي حسن16824131941014028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد ناظم محمد مسلم16825151942080103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب مثنى جبار عبد16826131942105030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عبد الحسين مرهون غايب16827131941017041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيضياء الدين ماهر حمدي سيد16828141941017049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينديالىاحيائيعبدالمهيمن احمد عبداالمير شراد16829211941276017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه فاضل احمد موسى16830111942108082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد نوري قصي نوري حسين16831121941015016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينهى فاضل سلمان مرزه16832271942056379

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله عادل عبد الساده كاظم16833141942145189

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيرباب فالح حسن محمد16834131942281031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدانية ثامر بابير خازي16835111942076039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى هيثم جبار مطر16836141941027056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح صاعب كاظم عباس16837111942076147

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء جاسم زيدان خلف16838151942044039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار عبد الواحد سلمان حسين16839151941006083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأسراء اركان علي حسين16840111942126001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيشهد جودت كاظم حسين16841261942108088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه عبد الرحمن نجم عبد هللا16842141942138003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا صفاء حميد محمد16843141941030028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه حميد سعد ديوان16844131942098058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيليث قاسم جهاد حسن16845151941007113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيعذراء شاكر مجيد خميس16846261942091019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقمر صاحب محمد عباس16847111942080122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ مقدام جميل حسون16848151942054267
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيفاطمه رفيق مرتضى علوان16849211942109066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيجوان نجم نوري حمه باقي16850131942118064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيعلي نزال ناجي نزال16851221941072074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية الفرات االهليه للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنيا علي ريكان لعيبي16852111942134017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء دريس خضير عباس16853111942075046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى علي كاظم حسن16854121941031190

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه احمد كريم سعدون16855131942071125

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوئام جمعة مهينو حواس16856141942068050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر قحطان عبد العظيم كاظم16857131941011028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر باسم جبار كاطع16858141941008037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيرؤيا اياد عدنان عبد اللطيف16859131942107032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك سعد ابراهيم قاسم16860151942044032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى ثامر محمود علي16861111941203238

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتغريد مصطفى هاشم جاسم16862141942140027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتقوه هاشم محمد عرار16863151942053018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية كعب بن زهير المختلطةديالىاحيائيحميد جعفر محسن سبع16864211941353003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء علي جثير جاسم16865121942112108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه احمد عطا هللا مشكور16866141942143016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيميار احمد عباس بوزرك16867101942117096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء عبد الكاظم كيطان درب16868141942133002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد رسول عبود رسن16869121941026146

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن شهاب احمد حسين16870101941022051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائينور ياسر عادل عبد هللا16871101942120140

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمؤمل علي جبار بهار16872131941010133

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد باقر محمد محسن16873131941252075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء ناجي تعبان مهدي16874141942133064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر حيدر عبد طاهر16875141942140151

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيلبنى باسم كاظم عبد الحسين16876141942085016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمسرى عبد االمير راضي حمادي16877151942047147

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسماء حكمت حاتم حوشي16878151942048006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن علي جمعه حافظ16879121941007030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيكاظم علي مجذاب محمد16880231941005144

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحيدر عبد الكاظم عبد الزهرة تومان16881291941153118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائينورالهدى عباس محسن جاسم16882211942293042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد لطيف صاحب شبيب16883151941007015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيابو الحسن علي طالب دعيم16884221941033004
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمصدق علي حسين فرهود16885221941001101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايالف عصام ستار عبد الحسن16886151942041009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيسراء منير حسين علي16887101942119053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهاجر جبار زاير حسين16888151942056086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي مجيد صحن عيسى16889121941007141

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينسرين عالء عبد حسين16890121942094268

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد غازي فليح16891121942105080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عادل عبد اللطيف علي16892101942079004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى ثائر عبد الرحمن توفيق16893101941023024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي صالح كاظم ساجت16894111941049096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزه محمد رسول علوب16895131941030044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن باقر عبد الوهاب عبد الكريم16896131941023015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن جاسم كنبار سعد16897151941071042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير محمد جعفر جبر16898131942071077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمجتبى حسن سند ناصر16899261941038128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عبد السالم عبد هللا حسين16900111942106075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي بدر علي حمود16901141941015031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام عبد الرزاق  هاشم محمد16902141942140057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان اسماعيل زغير عبد الخضر16903111942114042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف هيثم هادي حسين16904131941037114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي موفق عبد الرسول عبد الحسن16905141941058012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيميس مأمون جبار احمد16906101942107049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد احمد حميد رضا16907121941032071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد رياض علي جبار16908121941031170

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عادل عباس محسن16909131942098045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء حسن فالح فهد16910131942093022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية النجاة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى فيصل امين توفيق16911131941047009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةاحيائينهايه عداي يعقوب يوسف16912121942120011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب سالم محمد حسن16913131942118138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه جودت شياع جاسم16914111942060004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس نهاد فاضل حسن16915141942123004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصابرين عباس فاضل عليوي16916111942079054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينة فائز شهاب حمد16917111942064044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان حازم حنش شرهان16918141942072002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيتبارك كامل هايت صالح16919211942174005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد كاظم حمود عبد الحسن16920141941022109
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين رحمن كريم نعمة16921221942139024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن عصام كريم محمد16922131941008038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه مازن حسن عبد الرزاق16923101942098026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقمر سعدي لعيبي كاظم16924121942094238

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين عالء صانت حلحول16925121941007049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء منشد غانم مشكور16926151942047078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم ثائر جواد محمد16927151942056076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر نضال حرجان محمد جواد16928131941005022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايمان ميثم عبيس عطيوي16929121942091005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيايه عباس حسن عرار16930101942105005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيبرهان ميثم كريم علي16931271841011009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمهيمن عباس فاضل عبد علي16932111941003034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار لؤي كاظم هادي16933111942091062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر رعد عبد حمود16934141941208246

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيغيث باهر جبار كاظم16935131941029049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى عبد الحسن محمود مرعيد16936261941050051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ منعم عبد االمير حسن16937141942099075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عامر خلف محمد16938141941048064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي عمران عبد16939141942077077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيفاروق ثامر عباس عصفور16940121941014025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيعبد الرحمن حازم شهيد مسلم16941271941036056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد احمد عبد اللطيف معروف16942141941200052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن حاتم محمد علي16943131941017032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف الدين طه وليد طه16944131941010065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين ضياء صالح ناجي16945121942100008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه سمير ستار عبد الجبار16946121942100035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى كريم عبد الصاحب حسن16947101942220033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محسن مهدي محسن16948131941003057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيوالء سعد رميض عياش16949101942111058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى سمير سلمان محيسن16950131942104013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى رعد عجالن حوشان16951131941031071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايناس ناظم حسين خماس16952111942069006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه احمد كاظم فالح16953131942097020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيقاسم مصطفى جواد كاظم16954271941001227

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيسحر انور علي عبد هللا16955261942132107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفاروق لؤي محمود جالب16956111941029035

3590 من 471صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام ضياء منصور شمس16957111942066022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين كريم شرهان خلف16958101941015016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيسرى محمد حسن هويرف16959231942122029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيحسين محان عبد فرمان16960141941203049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيه موفق عبد الوهاب محمد16961121942095001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل كريم مديد حمد16962121942095023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد سمير عبد الرحمن احمد16963121941031171

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيامتنان بدر جسام محمد16964121942109012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه حازم مرتضى داود16965101942114018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن عبد الحميد كاظم داود16966131941004023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريام عدنان حمدي ابراهيم16967121942093020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي زبون رسن16968151942080078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيامير جواد كاظم موزان16969131941012024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنان محسن غثيث عطيه16970111942121017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيزين العابدين علي عبد علوان16971151941020019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيايه يوسف عبدالرضا خلف16972131942106008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة فؤاد محسن علوان16973111942110093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم سلمان جلوب محسن16974151942049068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمهدي عباس جليل ابراهيم16975151941006125

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير صفاء محمود محمد16976131942086067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عالء مجيد حيدر16977131942086039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد عادل حسن حميد16978131942097018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينور عبدالرزاق عدنان محمد16979131942087057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد جاسم محمد مصارع16980231941254035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيعبد الوهاب ستار جابر صبري16981211941026025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبدهللا قيس زعالن حسين16982211941005090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حاتم فاضل حسن16983241942110036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائياحمد ابراهيم حميد عذب16984211941052005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جاسم جبار قاسم16985141941030051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكاظم عبد الزهره ماهود خفي16986141941019092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى عمر سالم فاضل16987111942072132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه ستار جبار خلف16988111942215012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور احمد بريسم ضاحي16989111942101060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيتقى كيالن صبحي عزت16990141942071013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد محمد نوفل خضير16991101941042011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعثمان نهاد عمر محمد16992191941001073
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى سعدون عبود هاشم16993141941003097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا الرصافة االولىاحيائيصبا عبد الناصر مجيد سلمان16994131942224005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0كييف-مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانياالرصافة االولىاحيائيعلي عبد صالح نصيف16995131941228003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين ناظم ياسين عبد هللا16996101942117024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيغسق حسين فرحان دويج16997101942118078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمنن نصير سالم جعفر16998101942117094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيدنيا سامي علوان محمود16999101942089017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائياالء فرقد صادق جعفر17000131942096002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك عادل ناصر حسين17001151942051021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي عبد الكاظم حسن علي17002151941007084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا حيدر عبد االله خميس17003141941020034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسمى سالم خلف علي17004141942080055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم فالح حسن غالم17005141942086213

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيخديجه عالء عبد فياض17006111942110034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف وليد سلمان صالح17007111942101005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء عادل مهدي صالح17008111942073025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد عبد العالي داخل شاهر17009221941093007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء عقيل حسن حمود17010221942204043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسرمد ماجد ابراهيم جاسم17011141941022042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيحسين عباس رشيد عبيس17012231941011026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعلي مقداد عبدعلي عباس17013211941002098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيهيمن محمد مجيد محمد17014241941010155

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد يوسف اسماعيل لعيبي17015131941002045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه ثامر محمد علي17016101942102031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عبد المجيد عباس محمد17017101942076001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيه جاسم فاضل جاسم17018101942117030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا محمد حسن علوان17019111941049081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى جمال خشان محمد17020111942062050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه ابراهيم علي سلمان17021141942140101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره عبد الوهاب عبد الرزاق علي17022131942100068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه تحسين فرج جامل17023131942118194

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائينور ماهر عبدالعزيز رؤوف17024131942104061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى علي كريم حسين17025131942070122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرور حسن سليم عبيد17026141942099042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه ضياء عبد الكريم خلف17027141942072021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد احمد علوان محمود17028141941027024
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيليث صباح حسن كاظم17029141941047120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه سمير صاحب الزم17030131942281074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي جعفر علي عباس17031231941031092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.7زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعبد الرؤوف أنور احمد صبار17032141941010043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمنتهى محمد رضا عبد االمير17033111942113086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحكمت نجيب حكمت عبد الوهاب17034101941026101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعمرو عمر ياسين طه17035101941019115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر احمد محمد علي محمد17036131941006026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائينجم الحسين مسلم فاضل مجيد17037131941011064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي اكرم حميد علك17038131941030075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك جاسم محسن حمد17039101942134004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه محمد عبد الكاظم عبد الحسين17040101942134007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيقمر عدنان ناصر موسى17041101942123051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء قاسم برهان حمودي17042121942110033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين ربيع ندى فرحان17043101942110020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيثواب عثمان تمير  حمادي17044101942079008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد جميل حنون مسلم17045131941014035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء هادي عبد الحسن حسين17046151942055009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه اسماعيل موسى خضير17047121942112023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىاحيائيأحمد حميد جرو محوز17048131941027001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه فالح هندي صبر17049111942071086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيعبدهللا عبدالمطلب شاكر محمود17050211941065075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب اياد ابراهيم رسول17051111942064040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعاليه سعد جواد كاظم17052141942077042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى حيدر عبد شراد17053111942082040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد قاسم عبدهللا عواد17054111941016109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسام محمد خليل ابراهيم17055101941020048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعثمان علي عبد الحسين صالح17056121941014021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمرتضى وائل محمد قنبر17057231941009121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقوى مصعب عبده سيد احمد17058141942068009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسيل عباس مهدي جاسم17059121942095006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيآمنة جميل كريم جياد17060101942110004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيحوراء محمد علي سالم عبد هللا17061261942109035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصديق محمد صبري شهاب17062111941018065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعالء محمد سالم عطية17063111941020062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصباح انور ناجي محمد جواد17064111942066035
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد علي جمعة قاسم17065151941010050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر صالح حميد صالح17066121942123024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرسل عماد حسين نعمه17067151942047051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه قاسم طاهر وهاب17068141942134105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى اسعد كاظم محمود17069141942149045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ثائر عباس عبد هللا17070141942072077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائينور خالد جاسم حمودي17071101942098023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيحمزة قتيبه حمزة عباس17072271941133012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتميم احمد حسين علي17073141942093010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد ايوب هادي حسين17074121941031006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0الخارجياتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء وليد هاشم محسن17075121942401019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا اثيل عبد حسين17076131941012083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ حميد اسماعيل حسن17077101942111047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهديل احمد رشيد عبد اللطيف17078121942231117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عباس عبد عباس17079121942122011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيذكريات عامر مشاري خليف17080151942051037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عالء كامل جاسم17081131942111021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيناجي ثامر ناجي محيسن17082261941012145

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيعالء سعد رحيم كاظم17083261941044026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى رعد خضير زرزور17084141942067024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء فائز حسن هادي17085111942105063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك عبد الحسن قاسم محمد17086111942080132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد زياد طارق بكر17087131942091096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مسير كاظم الزم17088101941008068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيليث محمد لفته عباس17089111941033030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغسق عماد علي حسين17090121942105148

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيباقر زيد مجيد محمد17091231941061005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيغاده ماجد حميد عبد17092101942089032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى علي سالم طه17093151942080172

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي ضياء حسن حسين17094131941031055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى باسم جاسم ثامر17095151941071294

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس فالح حسن نحو17096131942095014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حسين حسن خلف17097111941005092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم صباح شكر حمود17098141941008004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعثمان ضياء جاسم محمد17099141941023033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب حسين عاتي جباره17100151942049042
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقبس قيس صبيح خلف17101121942110088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيشمس عبد الكريم نجم عبد الكريم17102321942020051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيابراهيم ياسين محمود غزال17103261941012002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد جاسم محمد جاسم17104101941019132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد كريم سعيد كمبور17105151951008052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر عدنان طوكان محيسن17106141951028029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين علي عيسى علي17107131951017011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيحسين حافظ علي ناصر17108221951037009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف سعد جاسم حسين17109131951012058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيروناك عبد الرحيم قاسم محمود17110141952140020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينرجس كريم صابر نبهان17111151952044048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيميثم عصام جليل حسين17112211951002061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكرار عادل خلف هاشم17113151951007070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياوس رائد عدنان عبد القادر17114121951031013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيموسى عباس جعفر علي17115131951014057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء اديب نوري حمه باقي17116131952078003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسين كاطع فليح17117141951009053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد خالد توفيق جمشير17118131951250045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيمنتظر عبد العباس جاسم عبود17119211951029031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد قاسم فيصل عبود17120141951022066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد سمير فاضل محمد17121151851009048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيامنية عبد المحسن فاضل عباس17122111952124001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره محمد علي عبد17123141952105017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرباب علي اوسط يونس محمد17124141952127003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمار محمد كريم احمد17125141951173020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي هاني مسلم صالح17126111951009058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب منير صابر خليف17127121952094044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي عزيز محسن عبد الرسول17128121951030075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه ناجي حاجم صكر17129121952089020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد االعلى مرتضى محمد جار هللا17130221951318012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء مجيد حميد حافظ17131151952058017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين عبد الرزاق حمزه ابراهيم17132101951013113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن ليث اسد خضير17133111951033012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسد هللا قحطان عدنان مسلم17134111951041003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياالء الزهراء ياسين خضير قاطع17135141952194001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا خليل حنش سلمان17136141951171008
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآية مثنى عدنان باقر17137141952078002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيزيد نبيل نجاح فرج17138251951012049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد حسن عودة يونس17139141951175011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهاشم عماد هاشم محمود17140111951013072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء نظير طالب محسن17141141952106004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارتطبيقياحمد مازن جبار علي17142221951020006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير سعد عبيد علي17143121951007005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمرتضى سعد هادي عبيد17144261951049054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآفنان طالل محمد حسين17145141952100002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الزهراء ناجي حسين علي17146141952070036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشيماء ناصر زوير محسن17147141952135012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيغدير حيدر خماس رزوقي17148131952093043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسين موفق فيصل حسن17149111951049117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيفواز عماد راغب محسن17150101951029031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىتطبيقيعلي عمر ليث محمد17151131951242007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيحمزة صباح جبار العيبي17152131951014017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الهادي المسائية للبنينصالح الدينتطبيقييوسف نبراس حربون حردان17153181951350063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسلطان حامد سلطان علي17154111951026019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية قرطبة للبناتبابلتطبيقيوجدان خضر عطا هللا ياسين17155231952126026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطتطبيقيهدى عمار جواد كاظم17156261952111009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الهمسات االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين احمد غازي عباس17157141951055002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعمار محمد شهيب عبد17158281951151500

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا علي سلمان حسين17159101951205088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسيف ميثم عبيس عطيوي17160121951025036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسيف علي محسن ناجي17161281951151331

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية العامل للبنينبابلتطبيقيحسن صباح سلمان راهي17162231951026004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى حسين حمود خزعل17163111951018075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية الهمسات االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار مازن عبد الحسين عزيز17164141951055007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد صادق سعدون عناد17165111951006143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسلطان فرقد عبد السالم عبد الوهاب17166111951004052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عماد عيدان بريسم17167141951179009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيسجاد عبد النور عبد الرضا عبد17168281951015013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن علي فيصل الزم17169151951005024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد حسنين حميد مجيد17170101951019105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيحيدر موفق خضير عباس17171101951026042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيحسين عقيل كريم ناجي17172261951012005
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيليث اياد غانم كامل17173141951023090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيخضر جعفر عالوي خضير17174141951201121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى سامي كامل مطر17175141951026047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس فاضل عباس علي17176141951179014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عباس محسن عباس17177141951002022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية459.0الخارجيونالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا مهدي عبود مشكور17178131951400022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيايه محمد رضا صالح17179101952109013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتطبيقينور الهدى ثائر حسن داود17180101952076021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقياالء اطعيم ياسر زوير17181221952170003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية ال الرسول االهلية للبنينميسانتطبيقيمرتضى علي محمد عيسى17182281951034014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمالك حيدر عبود جعفر17183131952093054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل علي عباس كاظم17184111952106007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمقداد محمد سهم حسين17185111951020082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن رياض حسن سلومي17186111951005028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزيد احمد كاظم عزيز17187141951020028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار عصام عبد الرسول ابراهيم17188121951030085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد مهند يعرب ضايف17189121951032004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد علي حسين زاير حاجم17190121951025068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الحميد اسماعيل جاسم حمادي17191111851021053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد جواد عبد الكاظم مشيهد17192141851017099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي معتز اسماعيل خليل17193141951009056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الزهرة موزان حسن17194161951098002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيصادق فراس صادق حميد17195111951018029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي فالح حسن بالسم17196141951027047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهبه عباس ثجيل عيسى17197141952068042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد رعد مطرود ميالن17198141951036019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ضرغم عبد اللطيف جاسم17199161951010029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد صدام اجبير تعيب17200151951071232

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي حسن عيسى محمد17201121951030067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيقاسم صدام عبد علي17202151951006027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم العذراء محمد صبيح الزم17203101952116040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي صباح عوده خضير17204141951018065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي صباح جري محسن17205161951365120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالحسن احمد عبد الجبار عبد العزيز17206141951052004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيادريس كريم ساجت محسن17207141951201040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعادل علي كريم لطيف17208111951049055
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمؤمل عباس قاسم طارش17209151851004018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيعالء لطيف كامل بشار17210131951030029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد احمد محمد جعفر17211131951006040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزين العابدين جواد عبد الكاظم حمد17212141851018046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن صفاء حسن حسين17213111851020006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمجتبى حسن شاكر علي17214151951011060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء محمد عبد االمير عباس17215111952142010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيصفاء سماح شياع عوده17216111951025016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتقا سليم عبد علي غافل17217111952215056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الوهاب بسام عبد الجبار سلمان17218141951400029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا مجبل عبد هللا سلمان17219181951140008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي الرصافة االولىتطبيقيفاطمه رائد محمد حسن كاظم17220131952205013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمنار محمد سعدون احمد زكي17221141952104018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيصادق مزهر حاشوش شناوه17222131951045022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيايسر سفيان زبار جوهان17223191951021003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية641.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عطا عبد سلمان17224151921018092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيجعفر حسين عبد مضهضب17225151921013013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيوديان جياد جوده وحيد17226111922084123

كلية التربية/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيزينب علي خضير احمد17227101922109057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية575.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه فاضل جميل صباح17228151922055032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم فاضل جاسب محسن17229141922069048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى علي رحيم جاسم17230141922108070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية563.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيياسمين جميل عيسى صكر17231131922122060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم فالح حسن تالي17232141922110131

كلية التربية/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سعد طارش يونس17233141921037192

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عدي مهدي جبار17234151922049039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيزينب قاسم علي عماره17235131922084013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبينور احمد عبود جاسم17236131922098174

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عالء جواد كاظم17237141922074059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى غناوي مطشر عطيه17238151921007232

كلية التربية/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد ستار كامل مرزا17239141921048005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيعلي منتظر علي عباس17240101921022048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين انوار عطية زاير17241141921038045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبياميمة محمد عباس مزهر17242101922107004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية549.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيدانيه سليم مظلوم كريم17243111922104027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية549.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيآيه عباس علي حريز17244121922113002
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين فتاح سلوم داود17245121922087010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيريام عباس عريبي حبوب17246131922107052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عادل عريبي حيدر17247151922044046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى حيدر حسين جابر17248141922099081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه هاشم محمد زغير17249151922051102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبينور الهدى فيصل دينار حمادي17250101922109112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينذي قارادبيحسن علي سفيح محمد17251221921075001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيرنا احمد جبار حسن17252121922093012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبييقين حكمت عباس محمد علي17253121922127116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي مالك خضير داود17254111921001046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيهاجر حليم سلمان جبر17255231922192006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبينور محمد عبد الرضا عويد17256141922124056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيفاضل احمد خميس مجيد17257261921173035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيسعدي خميس عيفان احمد17258191921078018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيزهراء حسن فاضل سمين17259211922109013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب باسم قاسم محمد17260121922110030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيحسين عمار خضير عباس17261131921002033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فرحان نجم عبد17262141922075096

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد مشتاق طالب محمد17263121921036002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيحنين محمد عباس سعيد17264131922080014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي شمخي كاظم رضا17265141921028138

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيختام حمد عمير علي17266141922113012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء نوري صالح حمدان17267121922090028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيمريم طاهر محمود عبد الرزاق17268131922119032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حمزه محمد عبد17269141921031063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبياسيا خليل جالل ولي17270211922179009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى علي حسن حنتوش17271151922048091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى قاسم جعفر خليفة17272131922103089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل محمد علي جابر17273151922041022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه سالم باشط شهيب17274131922094062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينوره نهاد شاكر غاوي17275141922071062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيمحمد كريم علي حماد17276261921156038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبينبأ طالب عبد جاسم17277101922113086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيشمس عبد االمير نعمه مطر17278131922086056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيمريم وليد عبد الواحد جبار17279131922111083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر عيدان عليوي فهد17280141921024301

3590 من 480صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء سامي مندوب اخليف17281141922075051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيموسى فاضل طاهر جبار17282141921205150

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعمر فؤاد نصيف عفش17283261921156030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمنال صباح عناد كاظم17284261922126090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيشهد قاسم محمد خلف17285131922111064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم علي فرحان مطشر17286151922049079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيعهد فاضل مشحوت ناصر17287151922052021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم حبيب خلف كاظم17288141922108062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي حسين عودة17289141922133037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار علي حسين محمد17290141922099078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي ثائر مطلك سلمان17291151921005062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيأفراح محمد ناصر حسين17292141922066001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيعلي رياض شنان حسين17293251921044016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيشهد عقيل محمود حسين17294231922128046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء شفيق عبد الحسين مطشر17295141922144022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتكتم كريم قاسم راضي17296151922040027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيمصطفى عدنان عطا حسين17297101921159018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيعبد هللا زيد كاظم عبعوب17298211921083022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير عبد الرحمن محسن مهاوي17299151922047097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيجاسم محمد نايف سليم17300141921003013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه ثامر فرهود محل17301121922087036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيتماره عادل علي فياض17302141922110032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل حمزه زيدان جعفر17303141922067043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيغدير كاظم عبد خالطي17304131922107094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر مجيد جاسم حاجم17305151921008160

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيسجى علي حسين جبار17306131922107071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيمريم ياس خضير محمد17307101922109105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيناديه كاظم فرحان شعيب17308141922092049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية الفالح للبنينذي قارادبيمنتظر سمير عبد الرضا مريشد17309221921256027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيزينب يونس يوسف ناصر17310131922123019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيايناس خضير عباس ياسين17311111922076013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محيبس شلتاغ ازغير17312141922108058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد قاسم حسين ناصر17313141921008104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء ابراهيم اكريم نعمه17314151922045024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيرسول فاضل جياد حسين17315111921156035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيميسرة عبد السالم رشيد حميد17316111922109079
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبياحمد فيصل دينار حمادي17317101921009012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمقتدى سامي حميد خلف17318141921031081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيساره محمد خضير عباس17319141922070056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيرباب حسين علي اكبر واري17320121922125046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عامر خزعل محمد17321131922091081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيزينب جبار اطرير شغاتي17322271922106015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سالم صبيح نشعان17323141921003098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيوديان كاظم جواد كاظم17324101922109122

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيرسل محمد كاظم عليوي17325261922091028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمريم صبيح نوري كريم17326131922092076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيميسم صالح فرج نحو17327151922047118

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف شعالن سدران مخور17328141921050016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيكريم رشيد محيسن خليف17329141921050034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيدينا مهدي عبد علوان17330151922051033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيبشار ياسين ابراهيم محمد17331191921066007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيلبنى سمير ياس حسن17332131922172012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبينور حيدر حسون عقيل17333131922086077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيجمانه جبار عبد المحسن جبار17334141922101011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبينور خالد محمد خواف17335151922080058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبييحيى حافظ حسن عبد هللا17336111921025061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات رحمان داود كاطع17337151922058010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيضياء حميد جوده صخي17338221921082010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيبراء ماجد محيل جبر17339151922051015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جبار شامي صالح17340141922069016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عادل عالوي جابر17341141922134043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي سرمد شاكر كريم17342121921048077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية الفرسان المختلطةواسطادبيعلي حيدر محمد محي17343261921158022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك عبد الكريم عبد الرزاق محسن17344151922049014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيزينب جاسم جبر علي17345261922111025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر باسم قاسم حسين17346141921030084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب زهير عباس نجم17347121922127061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عنيد خليف فيحان17348141921012047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبينور مؤيد باقر حمزة17349121922127108

كلية التربية/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيسراب سالم مطر جسام17350141922092026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه جاسم زغير خلف17351121922113027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل فاضل فليح حسين17352151922047034
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيغدير احمد مانع عواد17353131922122036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيتقى باسم عبد الرزاق وهاب17354101922105009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيمريم اسماعيل كاظم عبد الساده17355131922078042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا مجول عبد هللا داود17356111921151035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزينب محمد كاظم صيوان17357131922107066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبياسراء حسن عوده حسين17358131922070006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيتقى رياض فاخر جبر17359151922055017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيمنتهى جبار منشد ابنيان17360131922078045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيضحى محمد معروف احمد17361101922076033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحسين علي سهيل فرج17362101921200032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر فرحان عبد صبيح17363141921029032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبينور صباح فهد خضير17364141922075210

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء احمد قاسم صالح17365141922075082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيعباس منير ذفال مهيديل17366121921176019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه باسم حسن مجيد17367111922071058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين عبد الكاظم احمد صالح17368121922112029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فراس هاشم لفتة17369141922076047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمعصومه حسن ميس عوده17370141922088055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى رعد هاشم حسين17371141922070058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيالبتول عالوي ناصر حسين17372151922040008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء غسان كاظم حمود17373151922047027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حيدر عمران نوروز17374151921002158

كلية التربية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جاسم شفيق عالوي17375141921003091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيحارث صالح تركي دانوك17376101921055008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيمحمد محمود خضير عباس17377131921171021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسين علي اسماعيل عبد 17378251921122045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد فؤاد عجمي علي17379151922058058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيعلي حميد عبد الحسين عبيس17380231921005028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيتبارك سعد جمعه ريس17381131922072007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن حاتم احمد حمد17382101921032020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى محمد عبد الرحيم صادق17383151921010090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيياسر حامد ساكت منصور17384101921041065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء فاضل جاسم حسن17385151922044036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبينورس سالم محمد مطلك17386141922070097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيبشرى غازي سالم راشد17387141922073014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء ليث حميد سلمان17388141922065014
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبياسراء هادي حسن عيفان17389211922125003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب وسام هامل زغير17390121922098056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيعباس رعد مهدي لهواك17391111921157018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ عبد الرضا جبر نعمه17392151922046065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيعلياء فؤاد كاظم سدره17393151922046051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيفايز سالم شطب دحل17394101921055032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء بشار عباس جبر17395141922115033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيعمر سعدون عبد هللا سعود17396101921055030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين رافع جلوب جاسم17397111922086008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرباب حميد هلول داغر17398151922040038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيزينب سالم غازي علوان17399131922080036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيزهراء ابراهيم كاظم ياسر17400261922108018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ ستار شعالن عجيل17401141922110143

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيتبارك هاشم صالح جواد17402131922075004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس محمد جاسم حنوش17403141921032030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيمصطفى عادل مويزي حسن17404231921178051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعمر محمد خلف فاضل17405101921041051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيساره سالم جاسم محمد17406141922099047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيفاطمه حميد عجمي علي17407121922174011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىادبيرحمه كاظم موسى صادق17408131922281014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيمحمد طارق ناجي فرحان17409191921011027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمدجواد عدي حاتم عبدالكريم17410121921047159

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى محمد عبد الرضا كاظم17411151921018127

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيجيهان شاكر عبد هللا مسربت17412261922091019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل احمد حنظل حربي17413111922133012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية ام الكتاب للبناتواسطادبيآيات كاظم عويد سهيل17414261922140002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحسن علي تركي غالم17415261921047039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء حسين علي عطية17416121922110027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيعلياء سالم عبد نوام17417141922108049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه كامل نادر خضر17418141922095090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء احمد خلف سلطان17419141922110039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيمحمد مصلح خلف مخيبر17420191921066037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبييقين وافر حسين علي17421151922048131

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك علي جامل هاشم17422151922054018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيساره محمد كاظم هالل17423141922110099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيريام حيدر هاشم حسن17424131922103033
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيامير خالد جبار حسين17425251921122011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيزهراء صادق سعيد جبر17426141922071020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم فاضل كريم علي17427121922098075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيغفران جاسم جبر محمد17428151922058066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير حيدر جاسم محمد17429141922077047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيزهراء احمد كاظم محمد17430261922072016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيامين هللا احمد عبد العالي كسار17431131921045012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد فليح عبد الحسن عطشان17432141921050015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمنار احمد محمد سالم17433131922092080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى يعقوب احسين عالوي17434141922065028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر احمد دحام عذيب17435151921002052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر عدنان عبيد نايم17436141921024036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيديانا حميد شاطي طعان17437141922092014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى محمد ساجت عبد17438141922110110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك محمد عبد الحسين موسى17439141922115013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنتهى رحمان ماضي محسن17440141922223050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء علوان حمزة دايخ17441111922095029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى قحطان سعدي مظلوم17442111921053091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيامير كريم زغير حسين17443241921161002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم كريم الزم لفته17444151922052022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيبتول بشير حسين فليح17445151922052004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عبد الكاظم فرج محمود17446151922051051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمرتضى جواد كاظم عيدان17447271921030056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيثامر حسين علي ناصر17448261921173006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حيدر عبد النبي حيدر17449141921031047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيحسن فيصل عايد مزهر17450261921151002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حسين فرهود محمد17451141922110004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيزينب احمد محسن حميد17452211922160024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء جاسب خضير مهذول17453121922112054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد احمد عيسى سلمان17454141922111039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبيعماد فالح صبري عبد17455191921034006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبينرجس باسم حسن قاسم17456101922096064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيمنار وسام مهدي رشيد17457131922086070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيلؤي خالد حسين عبيد17458111921001051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسن علي حسن محمد17459131921012034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0الخارجياتالكرخ الثالثةادبيحوراء علي كاظم حسن17460121922401012
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فيصل غازي عبد الحسن17461141922068018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبياحمد ماهر خضير محيسن17462261921156005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد عبد حسن معرب17463151921007098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد حسن محمد حسين17464121921029005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ضياء جعفر حسين17465131922093091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيخلود عالوي عبد الحسين محمد17466261922138005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم رحيم يسر وين جنت17467141922083023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية ام الكتاب للبناتواسطادبيبنين محمد صباح كريم17468261922140008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عادل حسن جعفر17469151922048102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيعبير نجم محمد باشاغه17470151922055066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبينصيف جاسم عرمش ساحل17471221921082026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيمحمد عبد الستار غايب رشيد17472191921050022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيميالد سعد فرحان صالح17473131922071086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0الخارجيونالرصافة االولىادبيمحمد حميد احمد عاتي17474131921400026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه احمد خليل جليل17475131922118124

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ محمد جعفر جاسم17476151922053070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيحسنين جواد عبادة ناصر17477231921014014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيزهراء حميد جودة جسام17478231922119029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبياثير محسن حسوني مطر17479121921034004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عباس هاشم علي17480121922089056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيقيصر باسم حرب بهار17481121921018048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيتبارك عبد الحافظ عبد هللا عبد17482211922179020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي سرحان جري17483141922109031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب فيصل كاظم شجر17484141922073061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حيدر عبد هللا حمود17485141922074067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيلؤي عمار عجمي مجبل17486111921150059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عبد الزهرة عبد سلمان17487131921007043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيمنتظر عبد الهادي خضير حسن17488131921025057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى عمران فرمان محمد17489141922134075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك حسين هاشم جتير17490121922099014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعبد هللا عباس خضير عبد الزهره17491251921025058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم هاني صاحب نعمه17492141922144051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيمريم علي حسين علوان17493131922111082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عامر فيصل ارزوقي17494241941010064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية616.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر كاطع عبد متعب17495111942129028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية613.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قاراحيائيناصر قاسم عبد الحسين حافظ17496221941275029
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية609.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائياحمد مصطفى نمر رشاك17497221941092006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية604.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حسين طعيمه ناهي17498241941012086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيجعفر حسين عالوي طارش17499241941012013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيياسين طه خضير كاظم17500231941020422

كلية التربية/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائينوري صباح حسن شبوط17501221941098172

كلية التربية/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحسين حاكم طعمه فرحان17502241941012020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيضيء مولود محمد عبد17503211942137101

كلية التربية/الجامعة المستنصرية585.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حسين عريبي تقي17504131942122026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائياية محسن نصيف كاظم17505211942172008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي خليل خلف زغير17506221941363069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيمحمد فاضل محمد جاسم17507211941263018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عامر متعب حسن17508101941055046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيالف حسون رويح حجيل17509121942112005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرقيه كريم عجيل حسين17510221942141092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه جمال عبد هللا محسن17511141942067081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية575.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيجواد هديب حسين شبوط17512221941099008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة تحسين علي مطر17513151942042083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى حسن مولى محمد17514131942118166

كلية التربية/الجامعة المستنصرية573.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينبراس حميد حسين خليل17515101942095077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عزيز عالوي عبود17516151942044103

كلية التربية/الجامعة المستنصرية568.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايالف عصام هاشم هالل17517141942107008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيندى حسين عبيد محمد17518131942106069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيامير مهدي رحيم صالح17519271941009016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيسجاد مالك عبيد محمد17520231941192013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى ستار فرج عليوي17521151941018050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيستار جبير عبد سوادي17522241941200024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية564.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيعبدالودود احمد علوان عيدان17523211941059026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية563.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيقاسم محمد عبد الحسن مجباس17524251941150250

كلية التربية/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائييوسف حسام شنان جبر17525241941015158

كلية التربية/الجامعة المستنصرية562.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيام البنين عبد الرسول عباس مطلك17526141942112003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمرتضى فاضل عباس حميد17527261941014100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيعلي السجاد كمال محمود خلف17528211941248017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيآيات فاخر عدوان محمد17529261942072001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قاراحيائيطالب عباس عبد الحسين حافظ17530221941275017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينه باسم فاخر فنجان17531151942046110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عباس محمد جابر17532131942122042
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد سعد حامد غانم17533151941020047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيكرار حيدر كامل عبود17534241941010112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية557.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء حميد سلمان علي17535141942149003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية557.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيزينب قيس جديع شافي17536191942141007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهشام علي شهاب احمد17537141941004028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد رياض عاصي ثاني17538221941301003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيليث نوري عبد زيد عباده17539251941208028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد صادق حامد جاسم محمد17540271941014203

كلية التربية/الجامعة المستنصرية555.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيطه عبد الحسن عبد هللا فليح17541221941092026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيعماد حسين علي عطيه17542221941023045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيفاطمه شامل محسون سالم17543261942112034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد عبود حنون نعمه17544151941017062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد لطيف صاحب شبيب17545151942055081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيحسن المجتبى امجد رشيد حميد17546211941025003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد المهيمن نجم احمد حمادي17547121941022093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية حطين للبنينبابلاحيائيعلي عباس صاحب عبد الحسن17548231941023021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية549.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سمير نجم عبد هللا17549141942097050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى احمد عبد محمود17550101942109055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين حسن موسى17551241941203167

كلية التربية/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيسيف الدين حسن جابر منصور17552221941023026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية546.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةاحيائياسعد بنو حسين عطيب17553241941051001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر علي هادي صالح17554151942045074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرسول بسام اكرم عبد الحسين17555111941049048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيامين خليل اسماعيل ابراهيم17556231941161003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيزهراء عباس كتاب رحيم17557261942126032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيدانيال حميد شكير محمود17558211941272072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور يوسف موسى يوسف17559111942077072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين حسن نوري عبد الوهاب17560111942091013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائياماني مظهر كريم شعيب17561111942086009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيحيدر عدنان عبد هللا جودة17562221941021033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0االهلية للبنين (ع)ثانوية العقيلة زينب بابلاحيائيحسن محسن جاسم حسن17563231941070004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيعباس محمود حسين مراح17564261941014053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عكش عكله ناهي17565241942149047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى سجاد عبد العظيم عبد الحسين17566251941152056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائينور مثنى طه خضير17567131942086097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد جاسم محمد17568131942070101
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد الحسن نجيب جعفر17569251941044013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر جواد نعمه حسن17570151942047139

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيتقى احمد جواد كاظم17571231942094015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد شاكر نعمة خويط17572151941071255

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى سعدون حسن كاطع17573141941171016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه سالم حمود حمد17574141942073106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى رياض مصلح كاظم17575111941032083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيموسى عبد هللا حسن خزي17576241941015155

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيعباس محسن هدام حميدي17577231941192016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عصام محسن محمد17578121941020124

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى احمد زبون منجل17579131941012155

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي صالح مطلب عزوز17580251941208024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينبا جاسم محمد ناصر17581221942323302

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم منتصر سامي عباس17582101942099024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغسق عبد الحسين علي شراد17583251942096276

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى مشتاق طالب كاطع17584141942109037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيمرتضى عزيز رزاق عزيز17585251941211027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية روناكي للبنينالسليمانيةاحيائيعبد المنعم محمد عبد المنعم ابراهيم17586321941048007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد بكر حسن ابراهيم17587111941026052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء قاسم فرحان يوسف17588141942086106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي هيثم صبيح كاظم17589151941071211

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيرسول فالح حسن حميدي17590261941155017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيمهدي صالح مهدي غيدان17591211941039046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيزيد رعد حمود وسمي17592101941020061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية الزخرف المختلطةالكرخ االولىاحيائيمحمد شاكر محمود احمد17593101941154015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عادل هاشم عبد17594121941030215

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره مجيد حسن اسماعيل17595101942108044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد سعد جاسم احمد17596131941010009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك طارق لطيف كريم17597261942120047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد هه لكه وت محمد محمدرحيم17598111941019002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب قحطان شغاتي مشاري17599131942131067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عبد الحسن عبد االمير عسر17600121942121011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفل احمد هالل حسين17601111942083021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عيسى حسوني نعمه17602141941028072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائينزار عدنان عبيد حسن17603271941009165

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيحسنين اسماعيل كطوف دبعون17604261941034009
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0الخارجيونالديوانيةاحيائيامير مهلهل وناس حسون17605241941400008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيرعد سعد جعفر عبد17606251941001117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر هادي حسن حميد17607221941098052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه ابراهيم خليل ابراهيم17608101942119063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمهدي محمد خوين مجهم17609221941098171

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيمريم يحيى منصور حسين17610141942401050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيعذراء زيدان عويز غالي17611261942173005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الباسط حاتم علوان عافص17612141941018077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحميد علي حسين عبد17613231941054049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعباس فاضل عبد الشهيد هادي17614231941252080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء جليل علي الياس17615131942129006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفردوس فؤاد كريم محمود17616141942139021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جبار عاصي فريح17617151942051055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير عثمان كريم جاسم17618111941156018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرنا قاسم شبيب سلطان17619141942114013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره حميد عبد االمير محمد17620101942221034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائينوره حميد مجيد شجاع17621211942231029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء صالح علي سليمان17622211942102046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيلمياء محمود عايد عواد17623101942129022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه فاضل عباس ابراهيم17624101942111002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيديار فارس جمعه مشكور17625121941025043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيايات حامد شكر محمود17626191942224008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيعبد الرحمن عبد الرزاق كاظم مري17627221941092029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيحسين هالل والي تخينه17628221941027018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيزيد رياض كريم حمود17629231941010035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيسجى محي ابراهيم عزاوي17630261942120148

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأيه رعد عزيز حمود17631141942067006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرسل حسين داخل خليف17632151942051041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي جبار هادي صكبان17633241941015084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورس احمد صالح حسين17634111942139018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيخديجة ياسين عبد المجيد كريم17635111942133023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبيداء عبيد خضير سلوم17636111942129011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيساره حامد جعفر منشد17637251942170249

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائينور صالح عبد المهدي خلف17638271942080046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد علي محمد فريح17639131941017004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول محمد عبد الرضا مراح17640151942048018
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد علي ثامر مهدي17641121941005002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيابراهيم مهدي حبيب محمد17642181941141001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائياسماعيل علي لطيف ابراهيم17643101941016012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيحسين علي حسن عباس17644191941041015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيعباس باشي سرحان ظاهر17645221941027025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيانوار سعدي عبد الرحمن خضير17646231942125012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيمينا يوسف علي نصيف17647231942094062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد خضير عباس17648131941026002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائياثير سالم دويج عادي17649231942090002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سالم عبد الرحيم محمد سعيد17650251941031469

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا قاسم كريم خميس17651121941022089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحارث محمد عطية فياض17652121941020041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيعثمان ياسين احمد حسن17653191941041023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيعباس فاضل خضير حسين17654181941141064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي منذر حمدي17655131942099035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيغدير مهدي صيهود مهدي17656261942120179

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيآلق يحيى حنون حسين17657131942076001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيداليا فيصل علي محمود17658111942133024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيرقية قاسم محمد احمد17659101942110030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائياسراء خالد هنيدي عبود17660241942096006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمحمدغيداق عبدالسالم عبدالرحمن هياس17661211941022058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزينب علي حسين محيسن17662261942083050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء شهاب احمد شاهين17663141942095016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى محمد سالم جندر17664151941001124

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي يوسف حسن فارس17665151941071212

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزهراء حيدر حميد كاظم17666271942079050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم صفاء ضياء باقر17667131942086082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء سالم عباس نعمان17668231942134023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيبشائر عدنان نايف مانع17669231942094009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيمريم جبار سعود عبيد17670231942178023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرواسطاحيائيعلي خالد عساف جبر17671261941029009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر عامر وليد عبد الرحمن17672121942106127

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى كاظم علي منعثر17673141942133013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيآيه جواد مصحب شالل17674141942401008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عزيز علي سريح17675101941010002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييونس كريم جميل حسن17676111941008062
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.6اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه محمد جواد كاظم17677131942117074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار محمد مجيحل بوهه17678151942054256

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبراء ستار عبد بريدي17679151942058008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيكوثر اعويز موازي طعيمه17680221942172084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائييقين جمعه عواد عبد17681101942109111

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد عائد داود سلومي17682231941013075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيرباب علي حسين رمضان17683241942111037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد سليم عباس جابر17684151941018019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبد الباسط عبد الجليل ابراهيم17685111942072111

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف جامل مجيد ضفير17686141941048040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهويدة حميد خلف صالح17687111942133073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائياسراء سعد مدلول محسن17688251942095003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيهشام محمد خضير حمودي17689121941014043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى مؤيد حامد فرحان17690141942145197

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيعباس راضي جليل كاظم17691271941024048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيتبارك خليل ابراهيم خاير17692211942231006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيودق ياسين صالح ياسين17693111942072140

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيهاني ابراهيم علي عبد الرضا17694251941049043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحمزة علي نصيف جاسم17695291941003097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائيهادي عمران حمادي عبد علي17696251941113029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيحسين فاضل جهود عريبي17697241941018036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحيدر عادل عبيد ابراهيم17698231941009046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار راسم محمد خضر17699251941045100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهجران ناصر جندي كاطع17700111942085077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائينبراس عضيد سكران علي17701131942111091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ابراهيم كامل ابراهيم17702111942100026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائياسماء حاتم ظاهر عبيد17703261942110003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه جاسم محمد لطيف17704121942107194

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيغيث علي جابر جاسم17705101941019117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيمريم عبد الحسين كاظم عبيد17706231942133016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيرسل غانم خضير عباس17707231942111036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيميقات عبد مسلم كريم عبد17708271942056353

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين اركان ابراهيم محسن17709251941205060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهالة محمود بدر شالل17710101942126007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه احمد جلوب ياسين17711121942114048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى سعد حسين عليوي17712151941008048
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة فيصل غازي جرجيس17713111942066041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى سعد نجم عبد هللا17714111942085044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد حسين فجاج17715111941020107

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد طالب حسب هللا حسين17716141941174001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر مهدي صالح كاظم17717141941029012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيزيد راجح حمزه علوان17718231941038026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائيعبد العزيز ماهر يونس نوفل17719111941042025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيوليد سالم جاسم محيل17720231941059083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيريم صالح فهد الحج17721101942095030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمصطفى عدنان مرزه حمزه17722231941002257

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه وليد ابراهيم داود17723131942117222

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائياثير عباس سياب علوان17724231941181001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيهدير طالب عبد الحسين علي17725101942120145

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيجنان جاسم نعمه جلغف17726231942125032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه حبيب نعمه عبد هللا17727131942086030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن علي عبد الكاظم ظاهر17728121941007031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى هالل علي حسين17729141941018168

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد ناهض محمد عبود17730251941045127

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد علي حسين نعمه17731151941071017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيمنتظر مهدي فاخر فزيع17732261941049043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيايات كاظم جابر خربيط17733261942112005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةاحيائيرعد رضا خضر عباس17734241941051010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد سلمان مجيد17735131942106032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام جمال ابراهيم محمد17736111942082028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه الدر يقظان محمد خريبط17737131942095020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم محمد جبار ضهاب17738111942064079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الهادي شعيوط دخيل17739221941036251

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن ثامر جبار عباس17740141941019024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عقيل مجيد عباس17741151942052049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة جبار عبد هللا جوده17742151942052047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه زياد طارق مهدي17743131942073034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيماريا احمد جاسم حمادي17744101942101113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيجنات طه حمود حمادي17745101942090032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيهمام علي قاسم جبر17746121941005044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى عامر محمود مخلف17747131942112040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيمؤمل عدنان هادي مايد17748261941034036
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي صباح حسين خضير17749141941048062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجنات كريم دراج مناحي17750141942074043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية مأرب المختلطهديالىاحيائيغفران سالم كريم حسن17751211941041011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمصطفى صالح كريم حمد17752231941173158

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمنتظر غالب خلف علي17753221941033137

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيحذيفه عبد الرحمن موسى حمد17754191941066035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيهبة زامل عباس مال هللا17755111942158010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمريم كريم كاظم حسين17756111942113082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد جاسم شنشل شلش17757151941071116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء مهدي جاسم رحمة17758151942058040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيحسنين محمد فاهم محمد17759241941016025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي فاروق نايف عباس17760121941026115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائياحمد حسين راشد حمود17761231941257006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية البشائر للبنينبابلاحيائيوالء هادي هاشم مراح17762231941028039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائياساور عبد الرحمن محمود محمد17763111942070006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي بهاء حميد صالح17764141941019071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى جواد كظيم متعب17765241941001294

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيغيث عبادي والي دعبول17766241941016088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىاحيائيصهيب قيس محمود وردي17767211941037009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيكوثر وهاب عبد مرهش17768101942155018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه كريم هميل جدوع17769111942083010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسيل سعد زامل منشد17770151942080008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد صادق علي حسن زبون17771131941011051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيدعاء ستار جبار عبيس17772241942134052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب عالء جليل مجيد17773241942108099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفاضل حسن علي موسى17774141941011091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عزيز جبار سلمان17775141942102056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عادل جاسم عذيب17776141942110173

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيخالد احمد شمران ريحان17777191941094008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينه حسين جباري محيبس17778151942051092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه علي عبيد وسمي17779141942149057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد ساهر محمد17780241941001194

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيوديان كاظم راشد جبر17781241942103125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيزهراء صادر احمد ضمد17782261942092034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمحمد عيدان ضبع كاظم17783231941051120

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيطيب عماد كاظم عبود17784271942160144
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف ابراهيم محمد فياض17785111942067020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا محمد جاسم حميد17786121941022092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيحيدر عادل عطيه حاجم17787271941030013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعال قاسم عبداالمير عبود17788121942088011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد نعيم علي جبر17789141941029059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيذو الفقار علي نصيف جاسم17790111941017012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محسن خلف محمد17791141941048069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء حميد كامل عامر17792141942146003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه فاضل جاسم عباس17793131942129020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه محمد ياسين خضير17794121942231010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيساجد رحيم علي معيدي17795111941151019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه عقيل حسن علي17796131942091104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء كاظم محمد صباح17797111842089014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد جابر ناصر حسين17798221941036234

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائييوسف عبد الهادي عبد عبد هللا17799191941009351

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيطيبه جاسم محمد سعد17800231942122032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيرسل هادي مسلم بدر17801251942111029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسنين علي هاشم جواد17802271941001074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر مهدي حسن رسن17803111941020113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه مرتضى فياض عبد17804141942134062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد كريم هادي عبيد17805251941031331

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيام البنين حسن فرحان علي17806231942082004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأفنان عبد القادر حسين عبد القادر17807141942098001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم عباس جاسم سعد17808151942055108

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم عبد المجيد علي حسين17809131942100103

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه اياد عبد داود17810141942079093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيمرتضى فالح فارس عبدالرزاق17811181951006061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيرحمن مراد كاظم دعيم17812221951036033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىتطبيقيسجاد علي عباس حسن17813211951025009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية566.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعلي قحطان رزاق سلمان17814221951036069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيحيدر حمزة نوري عطشان17815221951036030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيسجاد مطير حرين رويهي17816261951155014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيعباس زيدان شبيب كردي17817261951209070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيعلي شهيد جاسم ماهود17818221951042050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عباس هاشم جلوب17819151951011068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيعباس نعمة جليل نعمة17820221951233010
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد صالح عبد هللا عارف17821111952074030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيكوثر ابراهيم فليح حسن17822131952091040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطتطبيقيمريم وسام حميد خميس17823261952139011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمهدي صباح جعيز اينيح17824151851008057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيأسماء هالل حسين غثوان17825111952082001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعباس عدنان كشموط حميدي17826271951150100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمحمد عقيل نور كوين17827221951051042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيموسى غالب ملوح شير17828221951374092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر ناصر حسين كاظم17829221951077081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارتطبيقيعمران جاسب بجاي راضي17830221951318013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيجعفر حيدر دايخ عيدان17831231951224005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمة جاسم محمد رحيمه17832151952058025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيمهدي فاضل محمد علي17833211951029032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد حسن شري غيالن17834221951308025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيسجى رحمن شمران صخي17835231952198003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايه ماجد جمعه سعيد17836151952053002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيستار جبار عبد الرضا خافور17837221951019011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمؤيد حسين علي حسين17838221951046056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيامير عالء عبد عون علي17839271951152007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيحسن أحمد سدخان مشعل17840221951016006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد يونس محمد كاظم17841221951358011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية حيفا للبناتبابلتطبيقيمريم سامي كامل عجرم17842231952122017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصالح عباس فلحي عطيوي17843141951201158

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيسيف ماهر محسن كزار17844221951098018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حسين لفته حسون17845241951028021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقيحسين نوري حسين عبد17846211951262007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيانتظار سعد علي زيدان17847211952094002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر جبار حسوني عجه17848221951031044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةتطبيقيحسين عباس فرحان كريم17849241951160004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيوسام هاشم محمد عبود17850231951190016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقياحمد حسن محمود مطر17851261951016001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيسجى علي كاظم باقر17852281952068039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي عدنان كاظم17853241951016034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى صالح مهدي زغير17854221951021086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسارة جعفر يعقوب حميد17855141952121013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيرنا عبدالكريم علي سلمان17856231952181003
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيحسن جبار قاسم طالك17857221951051008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية الشهيد عز الدين سليم المختلطةالنجفتطبيقيحسن عباس حسن راضي17858251951124002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر رسول كاظم عيسى17859141951017020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي هادي دعيوش17860241951074006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيحسين عباس خضير عباس17861271951033015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية الوعي المختلطةذي قارتطبيقيعلي فوزي عبد الحسين حسن17862221951341012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر وليد جاسم محمد17863111951018054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحسين سعد موحان عبد الحمزه17864231951014012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين ماجد نادر محمد17865151951015024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيعقيل جميل نجم فرحان17866241951017027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى علي جاسم عليوي17867141951050037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيصادق سلمان ابديوي فندي17868221951382015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء صالح قدوري علي17869111952105021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن عبود فهد جابر17870141951201069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحنين سالم رشك راضي17871151952058010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمود حكيم زامل حنون17872151951010047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد االمير موسى جهود17873251951016010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين حمزة رحيم جبر17874121951011002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي احمد علي جابر17875221951098024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيفهد رائد مدلول جبار17876111951156061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيآيات ساجد عبد الزهره صاحب17877271952059002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيعلي قاسم هاشم شنيور17878241951152020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعمار حسين نتيش شهاب17879161951019115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحسن كاطع مالح مكطوف17880281951151581

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيعبدالرحمن اسامة خليل ابراهيم17881211951083015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيحيدر محمد عبد الواحد عرسان17882231951013010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقييوسف دهموش جبح ريس17883221951051062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0الخارجيونديالىتطبيقيمحمد ماجد حميد نجم17884211951400013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا موسى عبد هللا اربيع17885111951026026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى سعد درفش بني17886241951036085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيمحمد ميثم عبدالحسين شراد17887211951013033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيطه ابراهيم اسماعيل ابراهيم17888271951019035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية المسار المختلطةذي قارتطبيقيمؤمل ستار حسن عبد الرضا17889221951255028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين ماجد ياسين راضي17890151951018013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيعمار ماجد مشني عداي17891221951037041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيعلي سالم فرحان صالح17892231951198011
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين رويضي سدخان17893221951021081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيمصطفى عزيز ساهي محمد17894231951051060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد فيصل حميد عوده17895121951007003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية ذي قار للبنينديالىتطبيقياحمد عماد انور اكبر17896211951032001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيياسر مؤيد جمعه داخل17897151951006042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي هيثم عبد االله ابراهيم17898221951076034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارتطبيقينور الحسين خالد وطن عبد هللا17899221951005039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي عبد هللا جعفر17900251951045014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيحسين علي عامر ظهير17901221951063009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيامنه سعد مدحت يعقوب17902211952016002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس حسين عامر صخي17903141951050014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيحارث مثنى سعيد شاكر17904231951067011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيعذراء عباس لفتة جاسم17905221952204019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيام البنين علي بصيو راضي17906161952226007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد فالح علي حسين17907221951363051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقينمير نعمه مراد عناد17908111951151052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعبد المجيد عوده مطرب مصبح17909221951002028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيبراء شالكه عمير ضيدان17910221952204003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابو طالب محمد خليل عليوي17911111951006003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيياسر رحيم جاسم محمد17912241951201051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارتطبيقيموسى مهدي رهيف راهي17913221951055018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيحسن ظافر عبد الحميد عبد الزهره17914271951021015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيحسن طالب عوده محمد17915271951033012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد عبد الكريم محمد حسين محمد رضا17916271951001126

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيحوراء ماجد مزعل عاصي17917131922132012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عبد الستار فليح شغيل17918151922040075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ سعد محمد علي17919141922107034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية575.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم سمير سامان معروف17920141922107033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبينور عمر انس صالح17921131922070084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيطارق حازم داود صالح17922141921061042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيتبارك الرحمن امير ابراهيم كاطع17923131922132010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيتقوى جواد حبيب حسن17924151922047021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيرنده حسين حاتم حسن17925151922051038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيرواء عبد الكريم عبد هللا محمد17926111922094028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينور صباح زهير حسين17927141922079121

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيحنين محمد خميس فياض17928101922129012
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد احمد حبيب علوان17929121922087034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين حسين سرحان عبد17930141922124014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس كاظم المان علي17931141921045026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيهند عبد الجليل عبد الكريم فارس17932151922042104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه ميثم عزيز حاتم17933121922087048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيدينا بدر شناوه حمزه17934141922070023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيمحمد صالح قوري كريم17935291921028131

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيتمارا كاظم رسن حسين17936151922050021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيآمنه احمد جاسم محمد17937131922073001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين حميد خلف عليوي17938151921007046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمهدي سالم اسماعيل ابراهيم17939121921003099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيامنه عبد الغفور طه حمد17940101922091004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم جواد شالل ناصر17941151922054100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبينجاة سعد شرقي عبد17942141922115093

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الشمس علي محسن جميغ17943151922058089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة عبد الكريم علي سلمان17944111922102052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عالء حسين محمود17945111922094051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيدانيه حسن احمد عبد ال17946211922179024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد اسماعيل حمودي17947141921177176

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء عماد خلف حسون17948141922127024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيساره احمد مهدي عبيد17949121922127066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيمالك نوفل احمد عبد17950101922101060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية523.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىادبيفاطمة محمد علي حسين17951131922236005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيهبه هللا عماد مكي باقر17952131922095038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم مهدي خضير جبر17953121922134153

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس عبد العباس محمد عبد الصاحب17954151922047122

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس محمد فيصل شنته17955151922049088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد زمان شامخ حسن17956151921017096

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبييوسف صالح الدين خليل عبد هللا17957131921008186

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى باسم خضير عباس17958141921026125

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزينب اياد ياسين شنان17959131922106041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيجعفر أحمد عبد زيد صبر17960101921004006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار ماجد زعيج التي17961151922045115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه صادق محسن بنيان17962151922053061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمحمد حميد مجيد فتاح17963131921002074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه هيثم شاكر احمد17964111922073008
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيضحى ضياء ابراهيم عبد هللا17965131922096012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيشيماء محمد جاسم عبد هللا17966131922106057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبياحمد عصام احمد علوان17967101921033002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيايمن ماجد فالح نعمه17968131921030007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيرفل عاطف صالح حسن17969121922117014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم محمد عباس محسن17970151922054102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عباس حسن جاسم17971141922115084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا رياض مهندس مشجل17972141921045028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيرحاب حارث عبد الحسن وحيد17973141922124020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيشيماء شهاب احمد محمد17974151922047088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيسالم عارف ياسين حمادي17975121921010008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيصفا منذر نعمان محمد رضا17976121922118038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيمنار مهند عبد الجليل كاظم17977111922105065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيتميم خالد عبد القادر جواد17978131921002018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيورود ستار علوان عطيه17979121922093046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة عويد غانم حاوي17980141922108056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جاسب محمد جويت17981141922133029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عادل ايوب يوسف17982141921001031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيمينه فارس علي محيسن17983141922071052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيياسمين عامر محمود صالح17984141922079135

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيبهجت عبد الجبار حسن عباس17985121922118007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء علي رحمت محمد17986131922072013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك طالب محبس عطيه17987151922047020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي جوده حمد17988151921013025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جواد دويج فارس17989151921009118

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى رحيم زايد اشليش17990141922115096

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محمد دوشي راضي17991151921015032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عمر فاروق عبد الرزاق17992131921256052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد ظافر عبد الزهره جهيد17993121921048049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيفدك صالح الدين حميد ابراهيم17994151922047106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيختام داود سلمان فهد17995141922070020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين علي عبد الحميد17996141922099044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسين جاسم نعمه17997141921003137

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيامنيه محمد ناصر جميع17998131922126004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيرقيه محمد عبد المجيد حميد17999101922076020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس محسن محمد يونس18000151922040130
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبياحمد محسن علوان صالح18001111921180014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد عزيز مزعل خضر18002141921028087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيفرح ياسين فاضل عبود18003131922092065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيبتول هيثم كامل خضير18004131922122008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىادبيزهراء ايوب موسى جعفر18005101922104005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه غانم هالل احمد18006131922086063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيايالف عدنان هاشم محمد18007151922058013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيبان عبد الرحيم يار مراد ويس مراد18008111922109010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى كريم شرهان دعيم18009131922106095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبياسل محمد خليل شاكر18010131922070007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيارتاج عباس جابر غازي18011151922053003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبيوئام مطشر ثامر هاشم18012221922417019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبياية عمار سلمان شنور18013121922098009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيسجاد حسن حمزة خضير18014131921002040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزينب عدنان راضي اسماعيل18015131922106047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر عبد الزهرة شنيشل حسن18016141921037314

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيضحى حسين شير محمد18017131922107083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيأمنه جاسم جبار أنعيمه18018131922118002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيحنين عباس حنش بوشي18019131922092016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيموسى محمد حميد هاشم18020141921037327

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء رياض محمود عوده18021121922099034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة احمد كاظم راضي18022131922088008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه كاظم سليم عبد هللا18023141922095057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرنا حامد كريم حنش18024131922098056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه هللا حسن عرب علي18025141922138008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عماد خليل برهان18026121922087052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبياسراء خالد نجم عبد هللا18027151922048003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء صالح قاسم عباس18028141922111005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيرفل احمد خلف فهيد18029151922048042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات صباح ماهر طوفان18030151922040014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيداليا اسامه مؤيد شاكر18031131922095011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيهدى عباس قاسم غضيب18032131922118165

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى محسن زغير فرج18033151921010089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر كامل حسن كاظم18034141921009016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمود طاهر حسين18035141922080030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن رحمان مايوس ثجيل18036141921061019
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبينور اياد عبد الحسين وجر18037141922133093

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحوراء ابراهيم محمد راضي18038131922118037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيساره ستار محمد نصيف18039211922105016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد سالم عواد صالح18040141921015079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير حميد غازي مكلف18041141922110113

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيفاطمه زهراء رضا علي حسين18042131922100037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيزينب رعد خليل نعمه18043131922072015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيوسام صباح هادي واعي18044261921013205

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر عبد هللا عوده حافظ18045131921012114

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيرقيه حسين علوان منصور18046131922103032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد سمير صبار زعماك18047151921007004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير عبد االمير هدهود ثاجب18048151922051094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء سالم حميد علي18049151922050026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيايالف زهير محمد نوري18050211922114003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيام البنين صادق مطر نصر هللا18051141922076005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيصفا جعفر جاسم شذر18052121922102075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيأمير داود سلمان ابراهيم18053131921034013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيجالل عادل محمود خميس18054111921180039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينة رحيم حويل جبر18055151922051075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي مقداد علي طالب18056121921005052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ مهدي عبد الكريم عبد الهادي18057141922070090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيمريم محمود حمزه كريم18058101922107039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيسهى عباس حسن جوده18059121922134102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمحمد خالد حمود مضحي18060231921001063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيحسين مهند عبد الجبار نوري18061131921031013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد خليل ابراهيم محمد علي18062121921047146

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيجعفر كمال عيداي حشيش18063121921034029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب قاسم شغات علي18064141922134052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين احمد حسين حميدي18065141921018027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيزيد جالل جويد سلمان18066141921009030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىادبيمنار جمال نصيف كامل18067131922127007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبينرجس حيدر كاظم ملك18068131922092084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء هادي جواد كاظم18069151922048034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار جميل ثامر شايع18070151921010060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء جبار جاسم عبد الحميد18071121922125035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيقمر صالح خزعل نعمه18072131922093099
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيدعاء محمد كامل صادق18073211922099024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء باقر جبار سلمان18074151922053027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جبار خليفه شالخ18075141921037182

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء صفاء كاظم بوهان18076151922053015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين سعد ناجي علوان18077111922105016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ طالب عويد نايف18078141922093083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبياستغفار حسن زوير جابر18079151922054002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حسين خشان كسار18080111922071042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبيطيبه علي ناجي محمود18081131822102018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيرقيه محمود صبري جاسم18082131922104022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيناديه صباح محيسن مخرب18083131922107127

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيعلي ماجد كريم محمد18084131921009083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيحسن عنيد واجد حسين18085291921018005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ضياء سالم حنون18086141922133080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء رياض كريم جواد18087111922089022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعلي حسين طالع بدن18088111921180113

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد مراد كاظم حمزة18089111921210090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه ليث محمد جليل18090141922104015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيسبأ جساب حامد كمبوش18091141922080035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيمريم نذير هاشم احمد18092101922113077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن ماهر زكي احمد18093141921026027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس علي جبر قاسم18094141921003080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حمود جاسم خضير18095141921036078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه حسين عزيز حميدي18096121922113015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين خالد حاتم سعيد18097151921075046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صالح معيدي حسين18098141922075088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية االنشراح للبنينصالح الدينادبياحمد عواد مجيد خطاب18099181921114001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزينب احمد عبد محمد18100131922103043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيزبيده مرتضى احمد محمد18101101922079010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيمينه سعد حافظ محمد18102131922101079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيباقر شاكر صالح بداي18103151921020016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار فرحان خداداد صفر18104151921008106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيآيات محسن فيصل زاير18105131922106001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيعبد القادر محمد عبيد حسين18106191921078030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيهاجر نيسان حسون علي18107101922159003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيعباس قاسم عباس حسن18108101921040030
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيايه صالح عبد الرحيم علي18109151922050011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبينوره محمد صبري حميد18110151922053083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي كريم صالح دنبوس18111131921012078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فاخر حسون بندر18112141922093039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد محمد مهدي حسين18113141922070062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى سلمان محمد سليمان18114141921009069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف علي بجاي عبيد18115141921205064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبينبأ حيدر جمعه علي18116131922077060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين نمر خضير18117141921048079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيعلي أحمد عبد زيد صبر18118101921004012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد عزيز هادي عباس18119151921002075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى قاسم عكلة شنشول18120131921257115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيايمان عباس جاسم مثنى18121131922107014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء امجد حميد محسن18122121922127050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعلي داود سلمان جبر18123131921034078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيهدير اياس عباس علي18124101922093024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيدانيا جاسم محمد عبد الرحمن18125131922075007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتالكرخ االولىادبيمريم ثامر عبد الرضا شراد18126101922124008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيفريال جاسم محمد محيسن18127211922100041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيأحمد علي عذافه حسن18128131921034009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبينور مجيد حميد نعيمه18129141922222069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمة الزهراء عماد الدين نوري خلف18130151922050086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا غسان رضا محمد صالح18131141921038098

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيهمام علي جبار عيسى18132151921020148

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبينور جعفر هاشم راضي18133151922055089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسلوان علي عباس ناجي18134121921009118

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيتبارك محمد علي شهاب18135131922096002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين احمد حيدر صحن18136151922048019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد القادر سليمان نصيف جاسم18137111921150042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل احمد عبد علي عباس18138121922112043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينبأ علي حسوني صادق18139141922071056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيلميس فارس حسين حيدر18140111922101048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا وليد خالد محمد18141131921031023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صبري عبد الحسين جواد18142141922093038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عبد الزهره داود حبيب18143141922077053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد ذياب مكي حسون18144141921003066
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء لؤي عبود جمال18145131922098079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الغني محمود علي اسماعيل18146141921176050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيرندة حاتم احمد فياض18147101922095028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىادبيحوراء جاسم حسين حسن18148131922281011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيعمر جابر محمد عبد18149191921066029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير حيدر غالم عبد الرضا18150121922089042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيايات عباس جودي فهد18151151922048012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيطه عالء كريم ياسين18152151921008065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسام الدين عبد الحسين الزم عبد هللا18153131921012030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيتبارك صادق محمد راضي18154131922118029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه اثير كاظم خريبط18155131922118123

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبينور فائز فاضل عمران18156111922076147

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد صبار عبد الحسين طنين18157151921001056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيستار جبار حمود صالح18158101921040023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حمزه حسين عاجل18159141921061061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيندى هيثم عدنان حسن18160141922133090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيامال عبد الرزاق احمد خليفة18161101922129004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين جميل صبر سيد18162121921009060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيأيه حسن اسماعيل حساني18163141922127005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عقيل علوان فارس18164141922142017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه حمزه جاسب مطر18165141922070064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء انور جاسم قاسم18166131922116026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى رياض سلهو الزم18167141921037294

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيحامد حمزه اخرس عبد18168231921044010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى عباس عبد الحسين كاظم18169151922049058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيايالف كامل عبد الحسن نهير18170151922055005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عامر عادل توفيق18171131921034107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيقمر جاسم محمد زاير18172141922135039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيعلي جميل راهي عبد هللا18173131921011063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول ارهيف هاشم خليف18174141922088009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه جاسم محمد عبد18175121922090018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيرسول محمد زايد داغر18176151921007084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار عباس صبر صالح18177141921003124

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيسجى علي عبد الوهاب عبد الرزاق18178131922072024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب مازن حسن دافي18179141922093045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيسالي شعالن حميد علي18180141922070057
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيزمن سالم ابراهيم غانم18181141922080022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعباس سمير مجيد جحيل18182131921012062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين باسم رحيم سرحان18183151922048020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه مظفر صفر شريف18184151922054038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد جبار جاسم جعفر18185131921255057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيجبار زهير عبد الستار الياس18186151921006009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه قاسم خليل محمد18187131922096018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير علي طعمه موسى18188141922079089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي احمد عوده زامل18189151921001081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل فارس محمد عزيز18190131921008125

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر طارق عوده جوهي18191131921002089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء عبد العزيز عباس مصطفى18192141922111045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل عبد الواحد صالح سلطان18193141922084008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعباس شاكر أمين توفيق18194131921017043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعبيده منتصر عبد اللطيف ابراهيم18195131921029028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ جميل حاوي علوان18196151922046064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيريسان مهدي محمد علي18197121921010007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء فؤاد شهاب احمد18198151922054051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عبد الكريم الزم صكر18199151922058037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيوسام عايد عبود حسين18200101921041064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات جبار عريبي شلش18201151922040011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين جاسم نعيمه سباهي18202121921009058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا محمد بدر مناع18203141922127071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيساره علي كريم حسين18204151922048079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم احمد شهاب هذال18205151922053066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى رمزي عيسى حسين18206111922136096

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمجتبى كاظم حسن زاير18207121921009217

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيبسمه حامد ابراهيم حسين18208141922090012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىادبيعلي زهير سليم علي18209131921256028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى عباس مهدي صالح18210151922046068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك احمد جميل احمد18211121922108006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبياالء رزاق احمد ياسين18212141922099004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرحيم خالد عبد الرحيم ظاهر18213131921001047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيإسالم صالح الدين صاحب كمر18214131922075001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيسما عماد محمد علي18215181922236032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي فالح حميد كاظم18216111921015076
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيهاجر اركان مدب جعفر18217131922111097

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي عبد الحسين مزبان18218151921018025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه مهدي صالح حربي18219111922111010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0الخارجيونالرصافة الثالثةادبياحمد  غازي عبد الحسن ماجد18220151921400006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه عصام غالي علوان18221121922098034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى جليل مايع جراد18222141922070091

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيحسين سالم عبيد راجي18223251921123008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي شامل بالسم خفي18224151921008087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد محمد عوده هاجر18225141921176014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه اسامه فاضل راضي18226131922118125

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيمسلم عقيل كاظم مجيد18227101921018018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيغفران هاشم طه عبد الحافظ18228131922098134

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيهدى علي عربيد حسين18229211922097086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيشفاعه علي حيدر رحيم18230151922054074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيقمر حسين صفاء كاظم18231101922097033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيتبارك علي مهاوي كاظم18232131922118030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جواد كاظم كبر18233151922048051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيلمياء كريم محسن عذاب18234151922053065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيامنه علي عبد هللا عيدان18235101922110015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيشهد رائد جابر عيدان18236141922071033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى زهراو زغير شنين18237141921028231

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد علي محسن بدن18238151821009006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيساره عبد الرحمن عبد  غركان18239131922096010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه عباس هالل شنته18240121922092021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيايات مطشر عبيد حسن18241141922133010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل عبد الرضا عبد نعيس18242151922048040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا عبد السالم وهم محوط18243141921029052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية الحاتمية للبنينصالح الدينادبيحسين احمد عبد مطلك18244181921301009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيبتول حيدر جميل محمد18245151922051013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور هاشم عبد الساده عكار18246151922045127

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعباس حسن مهدي جوهر18247131921003037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حقي اسماعيل عنيفص18248141922095004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيطيبه هادي ابراهيم علوان18249131922079037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبيهاجر عمار محي فرج18250221922413031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيرسل فارس مصطفى جواد18251131922073039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حسين وادي محمد18252121922125103
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيامير ستار جابر كاطع18253141921001007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيمنى عبد العباس حسين موسى18254131922132048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء موسى كاظم شراد18255151922047095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيهيثم سعيد رحيم شذر18256141921174101

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد سعد عبود كاظم18257151921008125

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيوفاء محمد جبر عويد18258141922068049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء قاسم عبد علي ماضي18259151922051054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد محي حمد18260141922095041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء صالح سوادي هاشم18261141922134005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيسناري سعد علي حمود18262131922073063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد خالد عبد علي ذياب18263131921008132

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى شيرزاد علي محمود18264131921003069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي يوسف صالل حسن18265141921003117

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد رعد نعيمه سلطان18266141921037019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عماد عارف فرحان18267141922111029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس عادل كاظم جميل18268151922058086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0الخارجياتالرصافة االولىادبيليلى علي مكطوف غضب18269131922401061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيميثم فاضل طاهر فالح18270141921038175

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ماجد طعمه غيالن18271141922144028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيفاطمه عالء خليل ابراهيم18272141922071041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عبد الهادي عيسى سلطان18273131922093092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيمشرق عباس فاضل محمد18274211921034052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحسين طه عبد الرزاق ليلو18275131921008037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هادي هامل حسن18276141921003114

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى كريم بنات زوير18277141921008115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عالء داود سلوم18278141921001013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جليل عبيد نعيمة18279141921206051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى احمد فنجان خيون18280151921007230

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم كريم صابر محيي18281151922048110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزينب سلمان هالل عبود18282131922106045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيايه صبري خليف فليح18283151922048014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيميثم مهدي عودة ديوان18284141921037329

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر حامد عطيه محمود18285111922129031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيعلياء حسين زامل عبد هللا18286111922084078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعادل احمد عبد الزهره ضمد18287151921007112

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين محسن جاسم علي18288151921005030
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب عصام غالي علوان18289121922231062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيباقر جبار حسين سالم18290131921017014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيكمال رعد جواد كاظم18291131921042080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء هادي جاسم شمخي18292151922051032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه مقطاع سعدون حريب18293141922088025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حسن عطية مريخي18294121921047145

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيفردوس غازي علي حسين18295121922102093

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيشيماء حسين علي جاسم18296231922092036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ستار محمد شريف18297131921012110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء علي عبد الصاحب عبد الحسن18298121922095014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبيعبد هللا صالح حسين قنة18299211921350003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبياميره حنون كريم حسين18300151922051008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين موسى كيطان18301151921005067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبينور صباح سرحان حسن18302101922141023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حيدر ناشي كلف18303111922105055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيمارلين جاسم هاشم سلطان18304151922048108

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل جواد حسن وسي18305151922045036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيكمال الدين عبد الناصر كمال توفيق18306141921018076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية الغدير المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد حسن مجيد حميد18307141921207001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عبد المنعم كاظم ماهود18308141921036115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمقتدى علي جاسم كاظم18309141921045069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه كاظم حسين علي18310141922088049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيسجاد وعد كاظم فريح18311131921034058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل سعد فليح حسن18312151921002148

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيأحمد فؤاد طارق محمد18313131921004011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيالزم قاسم حسن سرحان18314121921178012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس محمد عبود هاشم18315151921009102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عباس ناصر كاظم18316151922048058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر صباح معن منصور18317151921007076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه خالد حنون منصور18318151922048044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيمريم جمال خلف جواد18319131922104042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد عبد الرسول ابراهيم محمد18320151921013007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيآيات عدنان كامل محسن18321141922073001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي كاظم شبيب هادي18322111921009064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد لفته حسين محمود18323121922134107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عبد الغفور ياس علي18324111921021065
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيهاشم محمد حسين رحمان18325141921012075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيغفران عدنان عواد محسن18326121922103044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين ماهر محمد جلوب18327121921047044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيصابرين سمير عاشور سهيل18328121922096036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول صادق عذيب محيبس18329141922090009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء موزان نعيم عبد الكريم18330141922088032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيشهد زكريا صدام خالد18331131922103063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيمنار انس سلمان خلف18332131922078044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل صادق خضير عباس18333121922090016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيالمصطفى عماد كاظم حميد18334261921044007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء حسن عباس جابر18335151922049034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جاسم عبد الحسين حمد18336141921037180

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبينور عبد الرضا كاطع مريبط18337151922041062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيشيرين حميد مظلوم حسن18338151922050070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيحمزه زعيبل خليفة حمود18339151921074063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف علي حسين علي18340141921038081

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة مسلم عبد اللطيف مسلم18341111922095097

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس اسعد كريم حسن18342141922193015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس قاسم جهيد سلطان18343151922051114

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي فاضل عبد عباس18344151921006078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد هشام حسين محيميد18345111922086028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمقتدى عدنان عرب بداي18346131921011107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيفرح جواد كاظم عطيه18347121922091024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد السالم سعد عبد اللطيف عبد هللا18348111921029038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيزينب صالح اسماعيل حسين18349131922096009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية623.0ثانوية المفيد االهلية للبنينالمثنىاحيائيعلي عباس خميس مشرف18350291941022014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء ليث مجيد محمد18351101942138010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية599.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدينا علي غائب عباس18352141942106010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن محمد عريبي عبود18353101941006014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيابو الحسن رحيم محسن كاطع18354131941018004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية574.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك ابراهيم مصطفى مرزوق18355141942070020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية572.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي جواد عبد الجليل ظاهر18356131941037063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيزيد احمد عبد االمير عبد الرحمن18357101941026117

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم محمود كريم محمود18358121942087068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي جمال ابراهيم خليل18359111941033024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية553.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمؤمل مهدي حسين فدعم18360121941031155
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمنتظر علي عدنان عبد االمير18361271941001361

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيساره صباح هاشم كاظم18362131942072030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن ربيع جلوب ياس18363211941002077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد علي  كاظم  لفتة18364111941024040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه جمال محمد لعيبي18365131942104005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية539.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حيدر نوري رضا18366131941031066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد حسن سعيد18367141941007054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه محمد جبار وداعه18368131942091150

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية535.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عمر جوزيف يونس18369141942097051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية534.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ثائر محمد رضا محمد18370111942091051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف نهاد عبد المحسن حمادي18371131941001139

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية النخيل االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن صفاء محي غايب18372191941121008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيزينب مصطفى عوده حمود18373211942092066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهمسه اسعد غازي شاكر18374151942052063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائينمير خضير ياس خضير18375241941003306

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية531.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عباس علي عبد18376111942085014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي قاسم علي كاظم18377131941051035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيانتظار شاكر محمود خلف18378211942117003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية528.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد كاظم حسين18379141941016141

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمالك علي مكلف زبون18380131942131109

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور رائد خالد احمد18381141942105062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه منذر عبد هللا وني18382131942072013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائينورالهدى شفيق فاضل عباس18383181942275082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية522.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائييمامة زيد خضر محسن18384111942121067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية522.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهبه حسن عليوي حسين18385121942102088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد عجيل علك18386141942074154

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء عامر عبد الرزاق محمد18387101942090060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين منعم بدر كاظم18388111941020032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيبسمه عدي شاكر عبد18389101942102012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأروى علي محمد ظاهر18390111942084001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر سلمان حسين محمد علي18391141942149088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد حميد سلمان18392271941018034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر فؤاد محمد علي صادق18393121941030082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ثامر مهدي صالح18394111942062073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء ابراهيم كاظم حمادي18395131942283028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعالء سعد راضي ثامر18396141941200037
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيحمزة زامل سلمان عطيه18397181941141044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق احمد عبد هللا مشرار18398111942079002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميس محمد قيس احمد حمدي18399111942121055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير محمد منصور حسين18400121941032012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيديانا بلند محي الدين يوسف18401141952125009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية المودة األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيصادق كمال بيون اسماعيل18402131951039003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتالين ليث نجيب افرام18403141952081002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين رياض عيسى محمد18404161951359015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهبه احمد عبد االمير عبد علي18405111952074048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي هاشم كاظم فلفل18406131951008045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عوفي عبد الزهره عوفي18407161951084070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك شاكر قاسم جارهللا18408131952086005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الفرات األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحمزه جمعه نوري عذافه18409161951079003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاتن عبد هللا كريم حسن18410131952107027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىتطبيقيهاجر سعد حسين علي18411101952089018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىتطبيقيحنين عبداالمير عيدان مسلم18412131952106003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيمحمد محمود كاظم عبود18413161951042058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيساره اسامة عبد المحسن عبد الكريم18414111952074026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد باقر احمد بدري محمد علي18415131951023040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهاجر علي خضير محمد18416141952149030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي خالد جريان ديكان18417231951255063

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير علي ابراهيم محمد18418121922093031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين احمد جواد18419141922100039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيوجدان طاهر محمد محيميد18420121922080029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي حسين عليوي18421131921004024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيهاله سعدون صالح منصور18422131922129028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيهنادي حامد منذر عبد هللا18423131922111100

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيسيناء جابر حمد عبد هللا18424221922258005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك فالح سيد قاسم18425141922074027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحوراء سالم عاكول سلمان18426131922118040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيشهد باسم غفوري عبد االمير18427101922220019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار رحيم دعير هاشم18428141921174074

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيحوراء علي ظاهر فرحان18429231922117037

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيفاطمه عبد االمير صافي حميد18430271922098028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عبد الرحمن مظهر فاضل18431151922055050

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيعلي باسم علي حسين18432231921034046
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيشكران محمد صالح رداد18433151922044063

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيعائشه عدنان قحطان صبري18434131922106063

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فوزي حسن مزعل18435141922115042

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيشهد ليث عادي احمد18436191922150022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبينسرين علي عطيه خلف18437211922232009

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبينور عقيل شاكر سكران18438111922133040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك احمد عبد الحسين بدر18439121922113006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل فاضل فرج ضيدان18440111922138007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيدينا احمد مهدي صالح18441131922132015

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبينبراس علي سلمان عطيه18442111922084111

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0الخارجيونالرصافة االولىادبيمصطفى فرهاد محمد سعيد18443131921400034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيورود فراس ابراهيم مراد18444101922113102

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيوسن قاسم عباس حسين18445141922143071

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيغسق حسين عباس هواس18446211922179058

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى ناطق عبد غفوري18447131922119038

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء جعفر صادق امين18448111922095047

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء محمود شاكر فرهود18449121922098029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيمها معارج شمس حزام18450261922091066

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين ستار حسين احمد18451151922045022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيشهد قاسم موات محمد18452131922126028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيايالف عبد الوهاب محمد هندي18453131922094012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين حسن كاظم علي18454151921002035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيمريم حميد جابر بارح18455261922135028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه جبار حسن صالح18456141922115052

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى رحيم هاشم محيسن18457101921008141

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيزينب حسين ابراهيم عبد18458131922105022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيرضاء عامر فاضل حسين18459141922133022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيايه علي طالب سلمان18460121922134029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مشتاق جمعه نعيم18461141921176071

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمصطفى كريم كامل هاشم18462271921049133

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزهراء ستار عبد الجبار عبد الصاحب18463101922096035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيبالل عامر شالل رشيد18464101921055007

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيهبه فريد عبد هللا صالح18465101922110131

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيمالك باهر سلمان داود18466131922130043

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيشيماء طالئع فاضل حسين18467121922127073

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبياسراء قاسم حسين رضا18468101922107003
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيغفران عباس جبار صالح18469131922107097

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى عامر جواد كاظم18470151922045079

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل محمد كاظم حاتم18471151921003094

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد وليد خليل عالوي18472101942111032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية577.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعبد هللا باسم لطيف خضير18473271941005122

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية556.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد دلير طاهر رؤوف18474131942097014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية551.0بولو- مدارس المتنبي االهلية في تركيا الرصافة االولىاحيائيرانيا محمد نديم عليوي18475131942221001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى هادي ساجد راضي18476111942112093

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين عبد الرسول عداي معارج18477141942102012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسب عطيس جعفر18478141951030026

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيسبأ سالم خلف مسلم18479131952096012

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عدنان عبد اللطيف عزيز18480121922104017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرحمن حسان خالد ولي18481131921023041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيسلوى هاشم عبد جالل18482211922140053

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيامنية حيدر هاشم سلمان18483131922106004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى محمد لعيبي الزم18484151921018128

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين صالح عباس مختاض18485111922215006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيورود جبار محمد فريح18486131922098188

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه زوين حسن ياس18487141922149013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيبنين عالوي عيسى عليوي18488131922084003

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى احمد مزعل طارش18489151922048089

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيهبه كاظم نوري كريم18490211922103045

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيهاجر علي ساهي مناتي18491131922106099

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيبكر حسان يوسف علي18492101921010005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيجنان هادي كاظم ناصر18493141922109013

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيايه ماجد رشيد جباره18494141922223010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي ستار صالح ضيدان18495111921007055

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء ياسين جبار بجاي18496151922058041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كريم قاسم عبيس18497151921003078

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد ناصر موسى18498141922108057

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حيدر فائق حسن18499111922060019

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء لؤي ميثم أحمد18500131922118076

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيرنين خضير عباس علي18501181922236023

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب محمود ذياب صكب18502121922134086

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي محمد عرب محمد18503151921002128

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر كاظم لعيبي خلف18504151921002061
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبياحمد ماجد محمد علي18505131921031004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف حميد شمخي علي18506141921201277

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيايه سمير محمد محصر18507141922144005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعلي وعد احمد حسن18508111921180132

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيعلياء جواد عبد الحسن خليفه18509121922099061

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي يعرب كاظم سلمان18510151921001106

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن إبراهيم خلف فهد18511101921017024

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيزيد حسن تايه طاهر18512251921012082

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة عمار محي علي18513131922122041

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيايات صباح نعوم سلمان18514141922139007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيساره حفتر مسعد حسين18515151922048077

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد عداي غائب18516131922123037

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيرغد عادل علي احمد18517211922098016

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيهبة هللا صباح اسماعيل محمد18518111922077047

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كاظم محمد زغير18519141821037280

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيتقوى علي عزيز مراد18520141922079023

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرنا فؤاد يعقوب معتوق18521131922098057

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء متعب نصر هللا سرحان18522151922041031

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي رعد جاسم هاني18523151921010052

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيرتاج جاسم محمد امين18524141922135011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيهالة نوار عبد الرزاق سالم18525101922117053

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيوجدان محمد فارس قيطان18526141922070101

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينبأ محمد عبيد ناجي18527141922071057

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيمريم نبيل عبد العزيز حسن18528101922101059

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزمزم أحمد جبر لفتة18529121922085010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي موال وشاح18530141922222036

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيبيداء سلمان حسوني مهدي18531141922080007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبينزهه خضير كريم هالل18532121922100035

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيربى محمد كامل اسعد18533211922114006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد فيصل صالح حسن18534131941008073

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور برهان غيدان سرحان18535111942127064

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفوز حازم عزيز جبار18536111942103068

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور ماجد فاخر كاظم18537151942048133

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام نعيم حامد عبيد18538111942218020

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء جاسم موسى عبد18539151942050032

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيثراء ابراهيم مصطاف جاسم18540121852107010
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قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر حربي عبد الواحد كاظم18541111951049041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية624.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم سادة جبر سلمان18542141922121030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور اكرم عريبي حافظ18543151922045120

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبينوره علي حسن كشيش18544131922094079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح سعد طارش يونس18545141922074124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيمهند محمود نصار حسين18546111921166036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية575.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيأمنه عبد الرسول جواد كاظم18547131922080001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية575.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيمريم علي يونس حمود18548131922123035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية574.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين احمد حسين حمد18549141922083002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيرانيا ريسان جار هللا عبيد18550131922078008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية569.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ علي حسب حسين18551121922099081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية565.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيعالء حازم نصار حسين18552111921166022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيأميره علي عباس جميل18553121922087002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية564.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعمر محمد عبد عناد18554231921008121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية563.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى نجم احمد ابراهيم18555121922080018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه رشيد زمام كريم18556131922107104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيايناس عادل فرحان عليوي18557151922042012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية553.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيميامي احمد عبيد عباس18558101922129040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيجواد لطيف مكطوف ساير18559141921003019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد رزاق كاظم كاطع18560141921003139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية552.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيساره عبد الكريم شهاب احمد18561131922120012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسن عبد الحسين حمزه18562141921003094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية551.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيابوبكر ضاري نجم عاصي18563231921178001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حسن عبدوش جبر18564141921003047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيشهد كاظم مشط بدن18565101922096050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرقية سليم عيسى علي18566131922098052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية549.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيمحمد باسم عبيد حمد18567231921178044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيعثمان عبيد جيس خنفر18568101921150015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيعلي ايوب محمود محمد18569211921034034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية545.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيعمر محمود علي حنتوش18570101921150022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزهراء عاكف داخل لعيبي18571261922083022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين حاتم ساير سلمان18572141921003028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيا خير هللا داخل علوان18573141922070025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيعبير ارشد خليفه صالح18574131922118114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية542.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيميس سعدي صالح عذاب18575141922067118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيمنى زكي يحيى محمد18576141922110136
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيحنين محمد رحيم حسن18577101922096022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رحيم سالم صخي18578141922116008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير جاسم محمد حمزة18579121922089041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيصالح عبد العظيم محيسن لفته18580221921056010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبياطياف سعد عبد كاظم حسن18581141922121005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيطه محمد ياسين خضير18582111921166017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية الهداية المختلطةذي قارادبيصاحب محمد موسى صاحب18583221921342003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية534.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيكرار حيدر ظاهر عبادي18584231921178040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية534.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حيدر حمزة هادي18585111922121022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية533.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبييسر درع شالكه نجرس18586141922143073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبييوسف علي محمود علي18587121921005086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية النور االهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيأيه عباس ظاهر عساف18588111922123001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيمريم حسان نزال خلف18589101922129036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا مهدي محمد عبد هللا18590111921165011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيعالء عبد الزهرة حنون مطلك18591151921010046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر عبد الرضا صدام جبار18592141921003167

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيأيوب حامد حسين علي18593101921010001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيزينب ضياء حسين محسن18594261922108023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيمنال حسين عيال غالي18595261922139017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيموده نجمان سالم تقي18596131922086071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرقيه عبد الكريم عبد الرضا عبد هللا18597131922098053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى شاكر محمد جاسم18598111921054052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن عادل غالب جبار18599141921003023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيبرهان سعد مكوار جسام18600111921166011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيتبارك عامر سليم جاسم18601211922160010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيابو بكر حمد عبد المجيد حمد18602101921013002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبياسماعيل سالم اسماعيل صباح18603191921109012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيوليد جمال سلمان محمد18604111921033111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيغدير عبد االله طه صبر18605131922079042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبياالء عدنان حسن كشيش18606121922112007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر سادة جبر سلمان18607141922121029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيمسلم عباس محي مرزه18608231921161021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيعلي محمد عوده كشاش18609221921376065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبينباء عبد المهدي ابراهيم الزم18610151922042093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيعلي محمد نوري كاظم18611231921183065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيكرار حيدر جبار كريم18612101921022058
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي جبار لفته18613151922048068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه احمد رابع نعيمه18614151922056070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبينورا هادي عبد العباس مزهر18615141922116039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطادبياحمد عوده عاشور عاجل18616261921202003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيرانيه صباح ابراهيم احمد18617131922080024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمحمد حسن جبار حسين18618261921013150

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتواسطادبيرواسي حسين علوان محمد18619261922252013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء ابراهيم حميد حسين18620111922081009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيتقى محمد محسن مسلم18621121922112025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيرسل عادل ابراهيم هادي18622131922080025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعماد رشيد حسين هليل18623141921174062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي نعمه شراد حسين18624141921174060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه سبتي جمعه سلمان18625151922055071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0الخارجياتالرصافة االولىادبيفاطمة عبد الحليم صادق جعفر18626131922401051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيامنه عمر حميد احمد18627101922108008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم حيدر حسوني محمد18628151922046061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عبد الوهاب عبد الرزاق مراد18629141922079105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حاتم جبر كطيمه18630141921045030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبينور ماضي حميد شناوه18631151922055093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيسوسن كيطان مصطفى زبين18632141922092027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيأحمد سامي عبد علي رحيم18633111921166002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزينب محمد جدوع علوان18634131922098091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيرانيه باسم سعد حسين18635151922058030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر نعيم ثجيل درداب18636151921003134

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيفهد عبد العزيز حسن اسماعيل18637101921041052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيسجاد سلمان حسن جاسم18638261921173022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزينب حسن والي ناشور18639131922106043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى جاسم محسن صيهود18640131921024116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيايه عمار شنون خلف18641131922106007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيسعاد سالم محمد علي سوادي18642111922108060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبياحمد محمد صالح عواد18643101921150004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد ياسين صبار علي18644121921017047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب كريم راضي عطية18645121922099051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيعبد الكريم حسون حبيب فرمان18646261921037023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيعباس حسن لعيبي رسن18647131921045052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم علي عبد الحسين محسن18648111922137043
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبياسماء ميثم ناجي جار هللا18649141922102002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فارس هاشم عذير18650141921003104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية المستنصرية للبنيناالنبارادبياثير يوسف كامل حمد18651191921042001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة حبيب كاظم عذافة18652131922122040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيقصي ثائر عدنان عبد18653121921175024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسين محمد عبد هللا18654111921053056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيمريم مثنى رشيد جاسم18655131922103081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحسين مظهر هويل شهد18656261921016008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيلقاء عبد الكريم عبد هللا عبد18657111922083035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران مالك عطيه فتاح18658141922100069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبياسيل طه حاتم حسن18659141922111006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عباس محمد محيسن18660131922098074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيحسام فرج حمدان جالس18661131921002021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ حسين خالد نعمه18662151922052023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيبالسم فرهود علي حسين18663141921048015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ابراهيم خالد محمد18664131922099048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه طالب عبد الكاظم حمزه18665141922143024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمصطفى سمير سواك كاظم18666261921173049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى سلمان طه يوسف18667111921051035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه حسين جمعه رهيف18668141922121014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعمر حامد حسن علي18669101921041047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيحسن علي سلمان خضير18670221921020005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيعلي محمد كاطع موزان18671281921031024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى سعد عبد الزهره شريب18672151922053075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبياسراء مهند جاسم علي18673131922098007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن جبار عويد زاير18674141921018022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر خضير حسن احمد18675121921010006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيميالد حميد مطشر سيد18676141922075193

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد سلمان داود طاهر18677141921045054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيعمر علي صالح حمود18678191921101047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حميد كاظم فليح18679141921036095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيساره اياد حبيب سالمه18680191922176008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيياسر عدنان اسماعيل عباس18681121921170053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عبد الرزاق خضير عاصي18682151921018021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى صباح موحي رحمه18683151922052025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر خميس غايب رحمان18684141921012008
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيكرار عبد العالي غزاي بياوي18685221921082020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبينذير طالع عايد عيفان18686101921055046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيرغد محمد عبود عبد هللا18687121922081013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمالك رحيم محيل برهان18688141921205112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد كريم حسين مجحم18689111921029061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيطيبه وليد عبد ابراهيم18690131922120019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحيدر خلف دعير لفته18691131921045034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيعلي زكي منعم ناصر18692131921023051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي كاظم محيسن18693151922052015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم نائل عبد الكريم حمود18694121922113033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ خضير عباس مختاض18695151922055083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزهراء كريم عيدان محمد18696131922094038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيمينا ضياء علوان جواد18697131922106087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزمن محمد مجيد ابراهيم18698141922110056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياية مهدي ماضي جاسم18699141922124005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الوطن للبنيناالنبارادبيلؤي طالل بريسم ضاحي18700191921099022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيسعاد فاضل محمد سيد18701121922172008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر بشير شياع جلوب18702151921002053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبياماني عالء طالب عطية18703151922051007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبياسراء خالد محمد جاسم18704151922050002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيناديه فرقد عبد الواحد محمد18705141922127072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء علي حسن سلمان18706121922112040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيهدى عدنان عطيه عبطان18707101922113098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيايه محمد جعفر داغر18708121922087007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد كريدي حسوني18709141921050045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيابتهال عباس يوسف غضيب18710131922126003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيمنار حامد جدوع جاسم18711261922091064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن ستار علي ذنون18712151921004010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيعباس اياد محيسن علوان18713261921155014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد جاسم فالح عبد الرضا18714151922048085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس حسن فليح حسن18715151921008067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كاظم ماشاف عباس18716141921061068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيبارق محسن سليمان سهيل18717191921290004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى محمد علوان كاظم18718141922221019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي كاظم سلمان18719121921009071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم محمود ابراهيم عبد18720101921009004
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم نافع خليف عذاب18721101921009005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى قصي كاظم علي18722121922089036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبينبأ حسين صبيح رشيد18723261922110037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعثمان سامي هاشم نوار18724111921156075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى سالم كاظم ياسر18725151921003122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار أحمد حسن فرهود18726151921018099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيتغريد سعد قاسم عاتي18727141922115014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيطيبه نصر علي كريم18728131922101065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيهاله معد خليل وهيب18729131922095037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيمروه واثق حمود حمادي18730191922166025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيامير احمد عايد حميد18731101921032004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيفهد عزيز كاظم شالل18732101921040046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيشهد محمد غالب خالد18733131922109035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيفدك علي محمد علي شمخي18734151922054095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيشهالء احمد حميد حسين18735131922099037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيكاظم ناصر حسين صياح18736141921024198

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيعسل عبد الرحيم عويد عبيد18737211922130014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين رحيم نوعي حسين18738121921005018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيحارث ياسين رجا عبد18739121921035005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد المصطفى حقي اسماعيل حسن18740141921045045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرحمن سعد طه عبود18741111921053050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيامال هاشم كصيص نعيمه18742151922055002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيرفل ياسين جويد داخل18743131922107046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس الحسين ضياء ادريول غضبان18744141922075136

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد جاسم غالي ثامر18745121921019013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء حسين جاسب جتان18746121922112055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيمنذر غانم حسن علي18747101921041058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيمحمد حسين صلبوخ ابراهيم18748121921172025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيساره حسين عبد هللا حسين18749131922106052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيأمامه منشد متعب حميد18750131922110002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر جواد كاظم عبد الزهره18751151921001159

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبينور سمير رواد عباس18752121922090075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيقصي صدام علي حرج18753101921159013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حسين قاسم طه18754141921018072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد مجيد سعدون عباس18755111921025008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيضحى قصي عبود كامل18756211922262012
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر سلمان محسن كاظم18757131921011109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيعبد الرحمن ابراهيم حسين عايد18758271921026029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عماد عباس عبود18759151921005114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح ذياب عناد خلف18760141922067103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيايثار صالح صاحب موسى18761131922100003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى صبيح جحام برهان18762141921024286

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيعال خضير عباس علي18763131922076024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى عبد الحسين حسن رومي18764141921003154

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمحمد شمسي محمد خليل18765131921017083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبينور عباس فاضل علي18766141922095084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيمروه فخري فاضل خزعل18767131922171009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيحسين فرحان ناصر معله18768261921037010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى مهدي هادي حسن18769111921204258

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيشهد عادل عبد العزيز جلوب18770131922123025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبة حيدر عباس فاضل18771151922044073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيابو الحسن علي سعدون فريح18772141921028002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين بشار عبد صخي18773141921031015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عدي زياد عباس18774141921030058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي فاضل علوان18775131921004025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جميل جهيد علي18776141922139024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبييوسف مضر اليذ بدر18777151921006127

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيانور غالب طالع نايف18778261921013016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن علي فنجان عبد الحسن18779141921028025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل عايد عبد هللا حسون18780111922084120

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبينور كاظم هويل جبر18781141922143068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين رحيم سابط شيحان18782151921003018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد ماجد حسين ابراهيم18783151921003005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيبراء جالل صبار عالي18784131922112010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم محمد شنشول طاهر18785151922058079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي حسين علي حسين18786141921200154

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيدعاء حمزه عبيد علوان18787231922126019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيمروه احمد كريم سلمان18788131922086066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيرامي مؤيد سليمان جاسم18789121921023007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيأمنية ابراهيم عبد العزيز ابراهيم18790121922095002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيشمس حسين كنون راضي18791121922125090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيايالف بشير ابراهيم كاظم18792141922067012
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيكرار حسين جبار جياد18793231921008128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء كريم خلف زغير18794141922075053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبينعمت هللا سعد خزعل علي18795141922080063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيهدى مجيد جبر حافظ18796131922103092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس سالم عبد هللا عبد الرضا18797141921048064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محمد قاسم مرزه18798141921013036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيعبد هللا فاضل اسماعيل جاسم18799121921175018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيجعفر حسين محيميد حمود18800261921175006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين محمد قاسم محمد18801121922113009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيعلي حسين كاظم حسون18802121921170027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيسعد مؤيد سمرمد عبيد18803111921034020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حسن أحمد عباس18804141922111008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيشروق حسون خضير حمد18805131922118104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه علي عبد هللا كاظم18806151922061008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب طالب دعيم حمود18807151922056057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمحمد محسن محمد عوده18808101921055039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمنذر موحان سعد جبر18809141921028253

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد علي حيدر مجيد حسن18810121921044077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم محمود شاكر عبد هللا18811151922056081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيحسين فائز خلف صالح18812131921004026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيبنان قيس حسين عزيز18813131922103009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيزيدون خالد إبراهيم علي18814131921004037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيصباح محمد طالب هندي18815261921041029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيباقر حسين طالب حميد18816271921026010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيايات حاتم حسين غضيب18817141922065003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمرتضى رحمان علي مطلك18818261921044051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عدنان محمد موسى رشيد18819111922116037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه ابراهيم محمد احمد18820111922115018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيايات علي زغير لعيبي18821131922123003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب كريم حسن سنيد18822151922048069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير سالم عبد فياض18823111922136077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيامجد ضياء عبد هللا شويل18824151921003006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيرسل سالم حسين علوان18825101922093007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيرقيه قيس عبد الرزاق ياس18826101922119015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيفاضل محمد فاضل محمد18827131921031030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن رائد حسن تركي18828141921024040
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيمجتبى بديع علي حمد18829141921176079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حامد هالمه حسين18830141922136033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيخديحه شريف رحيل ظاهر18831141922073027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعباس حامد محمد علي18832261921013081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك وليد فرج مثنى18833111922136087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيوجدان ماجد شريف عباس18834141922081028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيحنين عامر حسين علي18835131922126011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبة حسام خضير عباس18836111922095084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى قاسم فاضل عداي18837141922108048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبياسراء مجيد معين عبود18838131922107006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيضحى محمد سطوان سكران18839101922077038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيحسين هويدي فرمان زباله18840231921255031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس كاظم فليح حسين18841121921047082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيتبارك خليل جدوع سليم18842231922128014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية الفرسان المختلطةواسطادبيرضا صالح فاضل عاصي18843261921158012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه فرقد عبد الواحد محمد18844141922127031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيرونق عصام حميد خورشيد18845141922102032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر جاسم محمد فرحان18846141921030014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء كريم رشك حسين18847121922085017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى علي شكر مصلح18848101921013050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيآية زهير رباح ناجي18849171922098002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء منير طالب بدن18850151922048062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبينهى عباس عبد الكريم زيدان18851111922073077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبينبا كريم عبد الواحد حسن18852141922075197

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبياسراء ضياء كاظم بوهان18853151922051003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد فاضل عباس مهاوش18854151921008009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كامل خلف جابر18855151921009136

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيمها رحيم جاسم دخان18856151922047117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبيآيه عباس احمد سليمان18857231922116003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيكرار خالد عامر سلمان18858221921041052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيشكري جمال حمدان مشعان18859101921150010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيبهاء محمود راضي محمد علي18860141921045006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيرفل رياض عدنان محمد18861121922106013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيحسن هاشم محمد جعفر18862211921026014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر كامل علوان محمد18863141921024302

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء مهدي جاسم محمد18864141922135009
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى محمد ابراهيم حسين18865121922112079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيرويده عبد هللا فرحان خضير18866111922108034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء عادل كاطع عبد18867151922048031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل احمد هادي محسن18868151921018106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيعلي طراد العود وضح18869241921039020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه حيدر محمد صبري عبد18870131922080054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمسلم هادي حمد حسون18871111921052088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيصالح كريم حمد هللا عبد18872141921029048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء ثامر جاسم خميس18873141922079031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد حسن مركب نمر18874151922052019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيغسان خالد محمد احمد18875111921160028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين حاتم حسين غضيب18876141922065006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه احمد عبود طعيمه18877151922040094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمود جاسم محمد حمد18878141921205117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه صالح ابريج سوادي18879151922044088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ قصي عامر عباس18880151922044105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عادل طعمه خلف18881131922118127

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيكامل فضل عبيد عويد18882101921035034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيايمن محمد خليف عبد18883101921055004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الكندي للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عبد محمد عباس18884111921046019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى جواد كاظم عباس18885121921044087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء ابراهيم حسين علي18886121922091013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيشاكر جالل اسعد حسين18887121921011024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار قصي عبد المنعم نعمان18888121922106035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب جويد جاسم علي18889141922108034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سوري قاسم محمد18890141921028134

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه يوسف عبد اللطيف صبيح18891131922103076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيهدى محمود عباس حميد18892101922117054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى جعفر ابراهيم احمد18893121921047167

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين احمد مانع ثجيل18894151921001024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمر حامد سوعان سالم18895121921175021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيموده محسن علي ياسين18896131922098163

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى صباح شياع مرزه18897111921025056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيسميه عبد االمير حسن قاسم18898151922050064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمة محمد خلف ناصر18899151922045106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حيدر شواي قاسم18900111921028081
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء شاكر حسين سعد18901151922080075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب محمد خلف سلمان18902151922052016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبينوره احمد رحيم فالح18903131922070085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيعلي كاظم حسون صخي18904221921062024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيرشا عبد محمد حسن18905121922081012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينالكرخ الثالثةادبيحسين علي حسن ياسين18906121921042002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيموده علي احسان هادي18907121922118065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيرانيه احمد حسين سمير18908121922125045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه مجيد جاسم عبيد18909121922125107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيعبد هللا حافظ حوران مطر18910231921073018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيأحمد داود سلمان جبر18911141921029002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى حيدر كاظم عجيل18912121922092053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيعائشه نجم عبد الرحمن محمد18913101922095051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم احمد محمود حسن18914141922074126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينرجس احمد عبد كاطع18915121922134166

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيابو بكر سلطان ذياب بريسم18916271921026002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيحسين علي جاسم كركوش18917261921008009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيمها محمد حسين عباس18918111922085050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى محمد عبد الحسن تايه18919111922095064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي قاسم علي18920141922110122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي رميض جاسم18921111921019010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيسجى محمد ساري حسين18922131922109031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيايناس سلمان محمد عويد18923101922118007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبياية محمد حبيب حمد18924101922094007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير رحيم عيسى كلش18925121922099065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيقاسم مشتاق عبد الرضا ماضي18926131921038037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيعمر سالم مخلف ابراهيم18927101921150021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد نزار حاوي ارحيمه18928141921024021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيقصير جاسم مهر ياس18929231921186029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد الحسين جاسم محمد18930141922108039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى علي هامل خلف18931141921008114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيرسول زعالن عاصي شري18932141921028076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيميس اياد مطر منصور18933131922093112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه هادي عباس سلمان18934111922084054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عادل حسين منصور18935141922136070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيمصطفى نزار تركي عباس18936131921171028
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيعلي وليد عبد داود18937101921040042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيسراب عبد االمير جاسم حمود18938231922192003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمحمد نعمه مطلك دحل18939101921055040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيأيالف عامر جابر متعب18940141922067002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيحسين ماجد طامي مزهر18941231921022019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيتيسير سمير فتاح عبد هللا18942111922109015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى صدام جبر عبد النبي18943141921024287

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى صالح منخي جاسم18944141922076127

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكاظم جواد عبد النبي حافظ18945141921003120

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قارادبيختام صبار جواد حسين18946221922225001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كاظم كريم عذاب18947141921028213

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين كاظم مزعل كوسج18948141921028046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيعماد عامر ثامر عبيد18949101921010019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيسفانه احمد طالب علي18950131922079030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب رياض احمد حنون18951151922040069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد عزيز محمد فرحان18952121921176005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء مجيد شاكر حسون18953141922069022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيكوثر غانم فاضل محمد18954131922105042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيطارق اياد علي سلمان18955111921051016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عدنان فهد ابراهيم18956111921053084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيصادق حيدر قاسم محمد18957151921018068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0الخارجياتبابلادبينجاة فرحان محمد احمد18958231922401054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيورود اركان مدب جعفر18959131922111102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيشيرين مهند جاسم محمد18960131922101057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيزهراء حيدر محمد جاسم18961101922099019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيموسى وليد حميد محمد18962151921006122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبينور عماد داخل شنين18963121922085035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي محمد غالم حسين هاشم18964121921003064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيجنان عباس جابر فرحان18965141922108015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبياستبرق حسين يوسف علوان18966111922150002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيجبار ناطق عربيد شعالن18967261921026004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد خالد كعيبر خالد18968111921181112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيرسول كريم فرحان محيل18969261921025030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيحسين عبد الزهره حسن حميدي18970261921173014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل عيدان اعور حسن18971141922108023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه محمد خلف مزيد18972151922051100
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبياحمد شهاب احمد ابراهيم18973101921027005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه فؤاد جاسم شاوي18974131922095030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه صالح عبد الرزاق سويحن18975141922102094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيعلي احمد حليو نعيمه18976261921169011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه ابراهيم طه فياض18977121922120021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم محمد احمد عبد الحسين18978121922118061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبينورس رحيم محيسن العيوس18979141922088061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى مظفر محسن عطيه18980151922048083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيحسين علي كاظم سموم18981261921026010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمحمد عبد العظيم عباس عبد الحسن18982251921025089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيسجاد احمد عبد هللا حافظ18983261921162009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف عامر عباس حسين18984111921029024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياية عمار عبد الرزاق ختالن18985111922095014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيحنين نجم عبد الحسين قدوري18986131922130010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب رعد علي جبر18987151922055048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيحسن فالح رحمان حسن18988241921051013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين محمد حنون كاظم18989151922080009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى ياسر حسن علي18990151922058061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيغيداء رشيد علي حسين18991131922077048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبياحمد شاكر شمال عبد18992101921040006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عبد الحسن عبد االمير عبد18993151922050096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيعلي كريم مظهر صالح18994121921018042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيبراء نزار محمد شهاب18995131922086018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب امير فهد عبد الحسن18996151922056055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيزينه حميد رشيد عيسى18997131922086049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء وليد خالد شيال18998141922111024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيخالد جميل جياد محمود18999101921032009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيانس عماد عبود جاسم19000101921027019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعباس رياض صالح هادي19001251921122085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمحمد ماجد زيدان رجه19002111921150072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيمصطفى كامل خليف علي19003261921016039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء محمد عاطي كاظم19004151822053059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم سالم خزعل ناصر19005121922134146

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء محمد ساهي شلش19006151922051091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيرقيه حيدر مهدي رسن19007131922118053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيرنين بهاء جميل مجيد19008131922118057
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيعباس قاسم كريم تايه19009131921026052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيرسل علي كاظم صبر19010131922094024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء رحيم جالب شنين19011151922058036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه زهير محي عباس19012121922100029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىادبيريام رحيم عبد الواحد جاسم19013131922281015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية الراشد االهلية للبنيناالنبارادبيثامر محمد تركي عباس19014191921119007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية البتول المسائية للبناتالكرخ االولىادبيغفران عبد الستار خليل صكر19015101922222035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبياثمار علي غريب جهلول19016151922040005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عالء عليوي صالح19017141921024059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسن هادي هندي19018141921008070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مدلول جبار محمد19019141921003112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيرضا علي راضي شالكه19020141921026047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيسجاد ماجد كامل سلمان19021111921157016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب رزاق سالم جبر19022141922073056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيهاشم سامي سعدون حربي19023261921013202

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل محسن منصور عبد19024141922072029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيحيدر علي حمدان رسن19025131921023027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيصابرين انور حسين حنتوش19026131922094052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية المستنصرية للبنيناالنبارادبياسماعيل ناجي مشرف شيحان19027191921042003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبياحمد حسن محمد عباس19028101921158002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيرؤيا محمد حيدر ابراهيم19029151922046012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيذكرى محمود علي مرهج19030211922102007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىادبيتقي باقر باني خزعل19031131921236001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيحسين كاظم كشيش كاطع19032221921231005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار حيدر علي زغير19033121921034117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه سمير صبحي عبد19034101922076037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء اياد عبد الغني علي19035111922117001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيعلي عمار طالب راشد19036111921157021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعمار ابراهيم خليل ابراهيم19037101921009052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى عبد زيد عبد الحسين سلمان19038111922094046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عادل كاظم حنظل19039151921018112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيعبد المجيد صفاء عبد المجيد رشيد19040131921023048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيمريم عباس جوني ثعبان19041131922122048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد قاسم عبد الحسن حنتوش19042151921003108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير رباح غضبان بشيت19043121922099064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيصفاء حمد صاحب عبد الحسين19044221921028021
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب هاشم حسن نايف19045141922110091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيايات قاسم راضي عباس19046121922085001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيحاتم سامي ذياب حنظل19047141921004008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبياحمد مزاحم سلمان احمد19048211921074012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيحسين مظهر نعمان عباس19049211921083009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبينور الدين ليث فخري محمد19050211921026040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيياسين خضير ياسين شكير19051141921048130

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف حسن زيدان خلف19052141921012026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين فاضل عبد عويد19053121921034054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبينور صباح منهل مسلم19054141922092057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيشمس عبد الحميد غازي عمر19055131922079033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطادبيعبير خالد مهدي لطيف19056261922137010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيبنين جاسم فرحان اكحيط19057261922091013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر ليث عبد غرقان19058141921024319

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عارف ولي حسين19059111922127019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيمحمود محمد محمود حمودي19060101921014068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد ثامر جابر مطر19061111921033037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيلقاء علي خان جبار مرعب19062151922049074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء احمد جواد جاسم19063151922045048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيعال باسم كطوش لفته19064151922051092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيمروان رعد كامل مخلف19065101921150028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة مهدي زغير جاسم19066131922122043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيمروه سعد محمد حسين19067211922160037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيحيدر طالب عبد جمعه19068131921014032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيعباس هداب عويز كعيد19069221921034025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيرياض حسين سدخان محيبس19070221921082008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حسين جار هللا خلف19071121921034130

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيانفال علي ضاحي احمد19072141922067011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسام كاظم مجبل عواد19073141921008018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا عدنان عبد ال علي19074141921029053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيلمى صادق حامد فرحان19075141922401084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبيعثمان ناصر حسين نجم19076101921206041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء ظاهر حبيب اموري19077121922090023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزينب علي نجم ذياب19078261922083026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيتبارك حسن هادي علي19079261922091014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزينه محمد عبد الوهاب صبري19080131922098092
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيعامر سعد احمد حصوه19081111921150034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد عبد المطلب عبد الرضا شنيار19082151921001058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك صالح مهدي علي19083151922045016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسن حسين احمد19084131922106030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء صالح مهدي فرج19085151922080024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيفيصل فرحان فيصل جاسم19086101921152007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيزهراء نجم عبد دحام19087101922133036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيرفيف جعفر صادق علي19088101922133024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيزينب مهند خضير سعيد19089131922075019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء نزار علوان جباره19090151922056035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيسجاد راضي عيسى ياسر19091121921018022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيأحمد حسين زغير جاسم19092141921029001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء اياد درويش حمزه19093141922136024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيياسمين لقاء علي حسين19094111922112147

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيخطاب جاسم علي اسماعيل19095121921172015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبياحمد غالب كريم جلوب19096211921034005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب احمد كاظم جاسم19097151922051061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى احمد علوان حميدي19098151921018119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعمر علي حسين حمود19099101921041050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبينداء احمد عبد هللا لطيف19100131922075037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيامير محمد جاسم علي19101151921017008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبياحمد محمد جاسم بجاي19102101921040008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حميد رشاد مشاي19103141921054025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيدانيه نادر عبد الواحد حسين19104131922073032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الهداية المختلطةذي قارادبيتقوى رحيم عبد الحسين موسى19105221922342001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الذاريات للبناتديالىادبياخالص محمد جاسم حمودي19106211922180002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الذاريات للبناتديالىادبيطيبه ماجد جاسم عطوان19107211922180017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء حسين سعيد عبد الحسن19108121922125008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر مذخور زغير شويع19109141922110103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك نشأت خطاب صالح19110141922135004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيرسول لفته غالي سعيد19111141921028077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر صباح كريم ابراهيم19112141921019161

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبينور خليل حسين علي19113141922092055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيشمس محمد جبار عطيه19114121922090041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء رحمن عبد االمير علي19115111922117021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء ياسين صاحب عبد 19116111922127002
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول عامر محمد راشد19117141922121008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى منير عبد الواحد ماهود19118151921002184

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيجاسم محمد جاسم محمد19119151921020020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزينب حسين علي شعيب19120101922096040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى جاسم محمد علي19121101921040062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء باسم عبد العزيز حسين19122131922071036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبينبأ عدنان حسين علوان19123191922150031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيايه عطيه علي احمد19124131922111010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0الخارجيونذي قارادبيعلي سعيد قنديل عيفان19125221921400047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيطيبه حامد عبد العباس طاهر19126231922126047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس احمد حسن حمادي19127141921028098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا سالم حميد عريبي19128141921003082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيجهاد ثامر عبد هللا لفته19129141921003017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى علي عبد محمد19130121921029044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير جاسم حسين لفته19131141922074105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء رحيم حمد عبد هللا19132141922073029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي صباح جاسم رسن19133151821005065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيحقي اسماعيل عباس شمران19134101821155007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي ابراهيم خلف19135141922075094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس عبد هللا حسين هزاع19136141921050019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عباس هاشم رهيف19137141922191066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعادل جمعة عليوي حسين19138141921015042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد الزهره مناتي موسى19139141922139032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمهدي شهيد حميد حسين19140221921376119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيسراب احمد مرتضى محمد19141121922096034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى جواد كاظم عبد19142121922099083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبياحمد محمد درع نايف19143191821034001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبياحمد سعدي كاظم شناتي19144131921009003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر عدنان خلف طرير19145151921018034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيناهضه علي احسان محمد19146111922106062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسن عبد السادة نتيش19147151921010006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حيدر شواي قاسم19148111922076058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سهيل نجم عبد19149111922095050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين أسعد عبد الجبار ابراهيم19150111921201023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبييوسف محمد حميد هميم19151261921175026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى محمد عبد السالم جابر19152121922134114
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعلي عبد هللا احمد مفيض19153101921009048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي صالح كريم عبد هللا19154111921054032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ كاظم فياض ساجت19155141922135042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيايه عبد الحميد ساير حسين19156141922075022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عبد الرضا عبد الكاظم عبد الحسين19157141922065012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبينسرين احمد طه حسين19158121922106040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيطالب رحمان علي جاسم19159141921029049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه محمد علي جبش19160141922088054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حيدر ياسين حسن19161141922110061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيرائد حميد ناصر عبيد19162231921001023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيباقر احمد كريم جبر19163121921034023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمصدق سليم مجيد جمعه19164121921034145

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قارادبيحسن هاشم فرحان مانع19165221921225006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيتوراة حكيم سهم لعيبي19166151922058021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيمحمد عبد الخضر وطن عبد19167221921056019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيياسر عمار ياسر خافور19168221921078027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيعبد العزيز حسين علي حمزه19169101921150013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيايوب جمال عبد حبتور19170101921041011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيقاسم لواح صاحب ثويني19171131921024086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه علي عبد حسين19172131922112032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيزهراء مجيد جاسم غالي19173101922133034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حامد لذيذ علي19174151921018049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيمريم صباح خليل جدعان19175131922122046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبيدموع مزهر وادي كاظم19176151922401019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى محمد خلف سلمان19177131922107131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبينور داود حسين مطر19178261922126094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء عباس سعيد ساير19179111922064014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيدنيا خالد علوان سلمان19180111922119007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيتقى حازم علي عرمش19181151922054019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيمحسن جابر جراح هلوس19182141921061093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبياحمد شهاب احمد عباس19183101921013004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيحيدر كامل سالم دبوس19184261921173019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين عباس ابراهيم19185141922108035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح جعفر قدوري سلمان19186141922076100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء يوسف كاطع عباس19187121922112069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم نجاح صواف بدران19188141922102108
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيفاطمه خباب خضير احمد19189211922107032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه ثائر صاحب جاسم19190121922110019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيمصطفى سامي ابراهيم اسماعيل19191211921017035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير حيدر محمد باقر عبد الحميد19192121922089043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء زامل مظلوم سلمان19193131922086041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيغاده حسين جاسم عبود19194101922141015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيحنين كامل عبد الحسين جاسم19195131922071022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيماجد علي محمد مظلوم19196101921155029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيسميه نعيم محمود حسين19197101922099023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير غسان جوحي عاصي19198111922073062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء سمير فهد خورشيد19199131922098071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيهديل منصور محمود فياض19200101922108056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبياية مصطفى كامل حسون19201111922099006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه حسان مخيلف جاسم19202141922136058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محسن قاسم حسن19203141921028155

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد صبري جياد19204141922111031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبياالء حسين كريم حمود19205121922099004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيحوراء حسن مطلب حسين19206231922114011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيميالد محمود علي مرهج19207211922102035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد الدره اكرم جسام محمد19208101921203058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيعلي حسين مجيد محمد19209221921055019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيشيرين عبد الخالق رشيد محمد19210131922112027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبينزار حسن بداي بحر19211101921159019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محمد رحمن صعيو19212151921020057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه اياد جابر خضير19213111922127032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ مظفر حسين عطيه19214111922129035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبينور عدي محمود شهاب19215111922075061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية ام الكتاب للبناتواسطادبيكوثر صالح حسين ازرك19216261922140015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر محسن عبد السادة جاسم19217151921004024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيمحمد يعقوب هادي خضير19218261921176058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء أسماعيل شيال فهد19219151922049028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيعباس طاهر زايد عبد19220271921026028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد عالن عبد19221141922100044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيداليا موفق أحمد ناجي19222131922103021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه ناجي كاظم نهيب19223111922081008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيجعفر كاظم حسين خلف19224101921022010
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيطيبه خالد حسين حطيب19225131922098123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيشيماء علي صالح عباس19226131922079035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيياسر عمار علي فاضل19227131921004094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء صالح راضي حسوني19228141922092001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران مجيد وهب محمد19229141922075160

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد حريز حسين لفته19230141921028004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد باسم والي عبد19231141922069033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيسعد عماد محمد الحسن19232141921015035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل ضياء عبد الحسين حسن19233141922080020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيايات جاسم ساهي علي19234211922107005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيحسين باسم جبار عطيه19235231921001012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيعبد هللا علي بجاي جاسم19236231921010048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيسجاد خالد عبد الرضا رحمه19237221921039027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيرؤى حسين علي عباس19238231922128022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيبراق مهدي موحان ذخر19239151922058016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0الخارجياتالكرخ االولىادبيزهراء  باسم جسام خلف19240101922401025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد حميد عيفان حسين19241101921159015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبينوره جبار عبد الستار خماس19242111922112138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي محسن عبد19243151921001037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيروتاج طاهر ضيغم حسن19244131922126016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين سليم هاشم عذير19245151921010018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيهناء علي عباس عواد19246121922176014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيايوب جمعه علي سالم19247121921175006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيحسين احمد حسن محمد جاسم19248131921002028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيتماره محمد حسن محمود19249101922108015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد نافع حمادي جسام19250121921176006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم حسن هجول خلف19251121922126015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبياديان محمد قاسم جعفر19252131922099001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيمرام تحسين ابراهيم خضير19253141922075179

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيوسام سالم محمد علي19254141921024314

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صباح غانم جبر19255141922075089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيامجد كريم عباس عليوي19256141921050004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم حميد علي صالح19257141922079101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم احمد حسن وهيب19258121922118060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه عادل محمد جواد19259141922067064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه عهد عبد الرضا مكي19260121922099074
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبينور الزهراء احمد صالح مهدي19261101922114025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى فرج خير هللا ماشي19262151922053052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيبسمه عدنان داود سلمان19263151922042016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيدانيه شالل علي نجم19264111922084027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيافراح باسم حمود درعم19265131922118009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى حسن جبار ناجي19266151921018122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيفرح رائد عبد حسين19267151922054097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس هاشم حاتم كاطع19268151921010043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد مخلص هاني مسلم19269151921005045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيبيداء حسون حسن داري19270151922054013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيحيدر عبد الرضا عناد سلمان19271261921162008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبياسيل قاسم محمد كاظم19272141922093006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد رعد عبد الواحد عزاوي19273111922075040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيرانيه رائد سلمان عباس19274261922125008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيشذى عبد خلف جاسم19275121922126014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيطيبه احمد بدري هاشم19276191922373020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبياسماء مزهر عواد حسين19277121922230003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى سعيد كحار علي19278141922109051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيايه ياسر عزيز عليوي19279141922191011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس كاظم جمعه شناعه19280141921028111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل كمال حميد هادي19281141922107016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد جبار عبد هللا علي19282141921012020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيامير رائد علي حسن19283141921024028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيمهيمن منصور علي صفر19284131921001113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيعمار رعد نعيم كعيم19285221921055021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىادبيهيفاء عبد االمير مطلك جودة19286101922223041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر عصام ابراهيم حمودي19287141922067106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى مؤيد عبد الكريم محمد19288131921011102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيطيبه عدنان حميد اسماعيل19289131922071057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيختام حمزة راشد بطي19290151922058026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبياحمد علي مطشر منيثر19291131921025004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيعال حسين رسن محمد19292131922106065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيساره عبد الرزاق احمد عبطان19293111922085029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيإبراهيم احمد عباس كاظم19294111921007001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف الدين محمد عبيد علوان19295111921053042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره صدام سامي داود19296111922085013
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صادق رياض كاظم19297141921049075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيايهاب خليل ابراهيم جاسم19298101821156006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيعالوي هيثم عالوي بريسم19299111921025036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء مؤيد كامل عبد19300111922220039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى صباح نوري تايه19301141922111071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد منذر فالح عباس19302141921003147

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيأديان عباس عذاب صالح19303121922116001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب ماجد حميد ضمد19304151922040076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبينبأ محمود عبد الكاظم فرحان19305231922094019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيبرهان الدين ياس خضير راشد19306111921025010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0الخارجياتالرصافة االولىادبيشفاء حسين رحيمه علي19307131922401040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل خالد راضي ماذي19308151922052010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيايه امير فتاح عبد هللا19309101922105004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيتماره مشرف عبد الرحيم محمد19310131922098025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين راضي موسى خنجر19311141921208048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد تقي علي خالد بدن19312151921008001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبينقي جبار نعمه ارحيمه19313141921400095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيعال قيس عبد الكريم علي19314261922091054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر رحيم وحيد عبود19315151921002057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيفرقان وضاح مالك عبد19316261922108031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيساره جالل صدام محمد19317131922093069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد حسام محمد حسن جلوب19318141922100058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيحسين علي حسين ليلو19319261921026009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حميد جعاز محيسن19320141921050033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر حسين كريم عليوي19321141921031012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي صالح محمد صجم19322141921008124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيراضي جبار مطشر معيجل19323141921012018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عباس جبر علوان19324121922125059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيعهود عماد مجول سعيد19325141922067093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبياحمد عارف عباس علي19326211921261003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبييوسف جمال عبد حبتور19327101921041067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيساره كرم كاظم رويعي19328131922111055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل كاظم محمد حسين19329151922046015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيسيف ذو الفقار احمد ناصر19330131921045047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه طالب كريم ضيغم19331151922058069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيتهاني رائد حمد نجم19332101922111009
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرشا عباس غيالن نعيمه19333151922040039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين زغير حسين19334151921018079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزينب محمد حسن عكال19335261922083027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيهناء باسم محمد عبد الساده19336141922110157

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيمنى جاسم والي يونس19337151922053069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك عبد السالم حبيب منسف19338111922076029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء صبار حمزه دايخ19339111922095051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيغسان حامد عباس رحيم19340111921054038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيعلي منعم داود هيال19341261921037030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى علي داخل هزول19342151922046038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيعال زبيدي شمخي جبر19343141922115071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيمنى علي محمد رشم19344141922115089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب قاسم حمودي عبد الرحمن19345141922102061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد زامل جحيل شاتي19346101921008124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيصائب ضياء شناوه عباس19347121821009082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كامل عاصي علي19348141922075114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جاسم عبود فرج19349141921037242

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عادل حسين جبر19350141922144044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد صدام حسين عبد هللا19351141921008006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي شاكر محمود محمد19352141921008075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيساره زكي رضا حسن19353141922134054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمخلد علي غاوي شتيوي19354141921015084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد فيصل غازي فلحي19355141921025021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيموسى محمد محيل هليل19356141921003168

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي باسم محمد كتوب19357141921003089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب حاكم كشكول حافظ19358121922098050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء حسين فرج عبد هللا19359141922110041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيسارة سلمان جاسم علوان19360121922091019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيسجاد حبيب زكيمي خير هللا19361131921012052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبينبأ عبد الستار أحمد محمد19362191922257030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيزينه قصي محروز جاسم19363131922080038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيرقيه كريم العبد فرحان19364101922111018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر علي هيف فيصل19365151921018036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيحنين رشدي رشيد خضير19366101922101013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين رحمن عبد الساده عاصي19367151922045013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيليث سلمان جبار شمخي19368151921002146
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد علي هاشم نعمة19369151921009187

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيزينب عقيل فيصل حسن19370131922129020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيتقى صادق شمه حسن19371131922116011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام محمود طه خضير19372111921025059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيصادق حسين قاسم خضر19373101921008066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عادل خليل مسير19374141921048105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيسجاد سالم حافظ ناصر19375261921037019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعمار محمد مهر فهد19376141921024190

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيساره ياسر حسين علي19377141922075119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيقاسم طعيس جاسم محمد19378141921050032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كاظم جمعه شناعه19379141921028151

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم احمد علي حسين19380141922111060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمعز عبد الوهاب محمود سليمان19381111921052093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيهبه كريم ياسر فالح19382151922046073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية النهروان المختلطةبابلادبيمصطفى محمد حسن حمزه19383231921181032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبينور الزهراء فراس جواد كسار19384131922086073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبياحمد نجم عبد الواحد فرحان19385191921086007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيأية زامل قاسم عباس19386131922122002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبياخالص رحيم عزاوي رشيد19387131922105002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى كريم موات حاتم19388151921003132

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء محمد سيد شالف19389151922051059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيميسم هادي جبر حربي19390151922045117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبياسراء علي يوسف صالح19391131922118007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيامير علي وحيد لعيبي19392151921020013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبينورهان علي حميد شعنون19393151922048123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك عبد الواحد عبد الحسين سهر19394151922054016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه علي عالل مزبان19395111922076115

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيثراء منادي رجه فليح19396141922073019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيعلي حسين عبد الخضر حسين19397251921045014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حمد عباس كعيبر19398111921156006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيهوازن محمد مضحي دويريج19399141922109090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد خالد ياسين احمادي19400141921008050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى سعد محمد كاظم19401141921012067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين كطفان عبد الحسين كاظم19402121921019011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبينور احمد نجم عبد هللا19403121922098081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيايه احمد جاسم راضي19404151922058014
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيهاجر حسن رجب محمد19405191922257031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعمر عماد كاظم كاطع19406131921015046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبيمحمد عمر جراغ الدين فاتح19407191921348215

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيشهد جاسم جراد مصطفى19408101922141013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيساره طارق سلمان حسن19409101922105019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى احمد اصحين امسيجر19410151922058051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحسن جاسم شنو نعمه19411131921017016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيورود احمد متعب محمود19412101922099044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عباس ناصر مطلك19413151922044090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل مهدي صالح جبر19414151921020116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيهيام لطيف سعيد سكران19415131922120029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيياسر اسعد عبد الرضا فليح19416141921400101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى محمود ابراهيم نايل19417111922129017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيرشا حافظ بحر عبد هللا19418111922095035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا حازم راجي سهل19419111922076137

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيرحمه حامد مزعل علوان19420111922068025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى نزار محمود دفار19421111921053093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيعلي حامد عباس علي19422121921176020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين محمد علي ظاهر19423111921181033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيعلي جريان نايف سيالن19424261921173031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسن محمد سكر19425141922070039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيسجى مطر فياض طعان19426101922108029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيأيمن فاضل علي عليوي19427261921026002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عزيز جاسم محسن19428141921048107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي رزاق شاكر عبد الحسين19429141921061062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينورس ابراهيم محمد مبارك19430141922079124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيوالء علي كاظم خميس19431141922070102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم صدام رشيد عناد19432141921028001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبينور مهدي يونس امسلم19433141922191077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عبد الحسين جبر قاسم19434141921003162

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمة حيدر عباس نجم19435121922110040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى صبار خليل نجم19436121922120013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية التفوق المسائية للبنينديالىادبيسيف خالد جهاد زيدان19437211921271013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف اياد رحيم روئيل19438141921038177

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيزينه كريم جاسم محمد19439211922156020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء علي حسين منذر19440121922092007
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء احمد فرج كاظم19441121922092012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيسارة موفق خزعل حسن19442121922093021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيمصطفى ضياء كريم محمد19443211921026035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك صالح علي حسين19444141922067024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى عماد سليمان خلف19445141922067068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عادل عبد هللا عجيل19446111922085046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيرواء فاضل مناتي حافظ19447131922099020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء اياد عبد الكاظم حسين19448151922047050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيسهام كمال محمود عبد هللا19449131922171005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية الخليل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيسجاد بنوان جحيل عوده19450101921210073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيساره علي صبار خميس19451101922118045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جمعه علي حسون19452131922105016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمسلم سعيد لفته حسن19453141921206046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عادل صالل محيسن19454151921003104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور وليد جواد كاظم19455151922045128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعالء هادي جار هللا حميد19456141921038101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبييمامه محمد كاظم حسين19457111922095130

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيموسى عودة عزيز صايل19458111921044017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى زياد ناجي عبد الرزاق19459141921018095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سعدي فرج عبيد19460141922074070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين عبد حمود طويب19461141922122006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبة حسين نجم سهيل19462111922133028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعلي عباس كريم احمد19463111921180125

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عاصي شرهان مطشر19464141922121015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية612.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد زيد سالم عبد هللا19465121941014030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه علي حسين علي19466121942100032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد جبار راضي19467141942110110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرحاب عباس فالح علي19468131942071034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء صادق جعفر محمد19469131942086037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد جبار كاطع شلتاغ19470111941058125

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة نزار مايح جبير19471111942084092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه وليد فرحان ضاحي19472121942104034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسين علي حسين كاظم19473231941009040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى عائد غني جواد19474111942065197

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جاسم ناصر حسين19475151942044068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف محمد قاسم محمد19476141941183032
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعقيل فيصل كاظم نعيمه19477221941098096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن موسى هادي خضير19478231941011046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمصطفى ناظم صبار جاسم19479221941302060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب مزهر سالم سلمان19480151942046108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره ماجد اسود قاسم19481151942048079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمصطفى فارس عذاب خفيف19482231941051138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام طالل عايد طالل19483101941208045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد عباس علي هاشم19484121942105130

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور جمال خالد عويد19485141942225139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية حطين للبنينبابلاحيائيمحمود عامر فاضل حمزه19486231941023031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر كمال عباس اكبر19487151941017027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة سرحان فرج حسن19488151942045064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيزين العابدين عباس فرحان عاجل19489101941022043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيثائر حسين جابر خريبط19490261941050011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين فؤاد سالم شهيب19491151941010035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار محمد جلوب غانم19492111942076167

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر طاهر ياسين حنفيش19493141942135049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيسرى حيدر حسن ناصر19494271942055161

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى جمعه شمخي دهش19495151942055120

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعلي احمد اسماعيل احمد19496211941017025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنت الهدى عباس كاظم عبد هللا19497121942231013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر عبد الحكيم مزهر شلو19498121941031071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائييمام علي مشرف محمود19499191942189191

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيعذراء احمد فاضل جالي19500131942111070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيوسام حسين كواد سراج19501111941034035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.9ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائياحمد قيس عبد المهدي حسن19502271941029002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمهدي زياد فرج حسن19503151941017082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد صالح الدين صبار محسن19504201941001231

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيايه رزاق عبد حسين19505101942139005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عادل صبري علوان19506101942120108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس عبد الكريم محمد عبد الكريم19507141942089026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي جبار علي عبد هللا19508151941018031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد الكاظم زيدان19509111942085031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل باسم معافي حسين19510111942084192

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه سعدون عيدان علي19511151942046148

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيازهار عبد هللا عبد الحسن كلخان19512131942118012
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن عباس سالم رشيد19513131941250013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه جاسم ياسر عبد الرضا19514151942051123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عمار علي حبيب19515111942072082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوسن علي حنيش سليم19516111942083070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد راضي ريسان جالب19517221941036242

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين حامد صبري جبر19518131942118068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى صالح هادي شلش19519131942118274

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء قاسم عبد هللا كريم19520151942054109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين عباس فاروق احمد19521121942117007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسن عالوي ضاحي19522141941015032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيذياب فوزي عبيد سبع19523111941034012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريتاج علي عدنان عبد الوهاب19524121942110046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيسلمان باسم سلمان ضبع19525261941203018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائياوس صالح مهدي علوان19526141941048009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيسراج والي جعفر شندول19527221942169026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء ماجد هادي عبود19528121942089050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى ابراهيم شايع جبر19529151941017068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين عدنان جياد جاسم19530111942084037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم نوري غازي علي19531151942055109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محسن عباس مشاي19532131942098133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم سعدون كباشي سبهان19533151942041061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر قيس جبار عبد19534121941022106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيفالح حسن ناصر حسين19535261941050042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي موفق رشيد رسن19536131941032007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيريتاج وضاح مهدي عوده19537131942106022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسوزان سعد فواز حمد19538111942084102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيحمزة حسين مهوس زاجي19539161941363015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيمرتضى عليوي غبين عجوب19540231941001121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرنين محمد صباح كرم19541141942117025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاله سعدي احمد سالم19542141942076115

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيمرتضى عباس عبد هللا حاجم19543231941011088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه عادل عبيد ياسين19544101942105037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى مزهر حميد ربيع19545121942098061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمالك احمد صالح ساجت19546121942107229

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب احمد عبد الكاظم حمد19547221942424089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عبد الستار خلف شاغي19548151942050055
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوسناء رعد تركي حسن19549141942136057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةاحيائينورس سعدي احمد فارس19550111942158009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيفيصل ضايع سلمان علي19551241941008099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور زيدان خليفه سعد19552151942048128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيبنين طارق حايف كاظم19553261942108025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عبد الزهره راشد سعد19554111942076025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينرجس كامل حديد نصيف19555111942085068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيتقى مؤيد طراد عكلة19556291942153025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيزينب رحيم كاظم منصور19557261942112023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عباس كاظم غيالن19558141942095037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد زيدان خليفة ازغير19559141941015005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران قاسم عداي جريان19560131942130028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين لطيف فاضل محمد19561111942084199

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد حيدر نوري عبد الزهره19562261941012110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد عبد شالكه عبود19563151942050076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى ضياء حمد عليوي19564211941278074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبراء احمد خالد كاظم19565111942083012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيهاجر بشار راهي عليوي19566261942107110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء احمد حسن حمادي19567141942108049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حيدر سعدي علي19568121941031128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى عمار قحطان احمد توفيق19569251941031781

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيامير جليل شافي كزار19570231941251043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حسن عبداالمير خليف19571131842126023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائياسماعيل محمود ابراهيم عبد الرحمن19572131941029011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حيدر شوتي ضمد19573151942053031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيسجاد علوان بريس سالم19574261941163006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآيه عماد الزم فلك19575151942046007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمهند قاسم ابراهيم فارس19576221941310178

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد علي عواد فرحان19577101941055004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائييوسف علي مال محمد19578261941012154

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيحسن جميل حسن عاصي19579111941160010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحميد ماجد رشيد حميد19580141941049017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسوسن رحيم طه خضير19581111942082042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد احمد عكيل مرشاك19582141942072102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيغيث ستار حاتم علي19583111941032063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبراء عباس علي بهير19584151942061002
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيازهر شاكر ابراهيم محمد19585221941031010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيرضا جاسم محمد ناصر19586121941026066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيشهب قتيبة هاشم احمد19587101942161004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهديل احمد عبود جاسم19588121942108067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور سرمد مصطفى سلمان19589111942077071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينه عبد االمير عباس حسن19590131942121084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه خلف عاجل خفيف19591141942136004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيالهدى انور عبد هللا حميد19592101942111007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعباس جبار خضير حمود19593221941058034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره هيثم عبد احمد19594141942109030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره شاكر جبار كريم19595151942054148

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيامير علي جاسم محمد19596261941014008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب مسلم طالب كريم19597111942076093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء احمد طه ياسين19598131942110001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى رحمان عزيز منجل19599141941056012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات جاسم احمد جاسم19600121942091001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عمار صباح مجيد19601101942120025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيهيام محمد مهدي عباس19602131942079044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابو طالب خضر عباس سلمان19603141941020002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنى حميد مجيد فرج19604111942064080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيكوثر نعمه محمد عاصي19605101942097052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيأمير محمد هادي عبد الساده19606231941166005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح احمد جبار عناد19607121942089084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين تموز سلطان ظاهر19608141941003016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر هرماس عبد العباس نعمه19609151942050098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيسرى رشيد علي حمد19610201942179013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانية اركان خالد محمود19611111942133028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيقمر نزار عبد هللا درب19612151942042086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء مهند رحمه هللا علي19613131942126017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيسجى ناطق محمد حسن19614211942118015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي رحيم حسن كاظم19615121941031133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرقيب سمير هاشم سلمان19616131941004058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد ابراهيم جاسم حبيب19617121941022117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيفاطمه مهدي كاظم فارس19618231942094052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد خضر عباس شنشل19619101941010014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينورين مجبل احمد توفيق19620131942091148
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس وليد غيالن حسن19621131942092049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشمس محمد علي جياد19622151942051110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيزين العابدين احمد عبد الكاظم مخيف19623231941257061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيبلقيس جواد محمود احمد19624231942126017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد عبد الحليم ابراهيم كاظم19625121942105131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنان فالح اسماعيل خليل19626121942104007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغفران محمود هادي علي19627151942047127

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد حسين عبد الرضا ياسين19628131941018009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامال مبدر حميد حمود19629111942120002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى وائل محمد يونس خضر19630141941183027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا خليل خضير راضي19631131942098110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك كمال عبدالجبار جاسم19632131942101015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل طالب كريم عبد هللا19633111942129029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد سفاح مجيد خلف19634141941028004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيغفران علي حسين رحم19635261942144042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيحسن علي جواد كاظم19636261941012031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل ماجد عدنان مزهر19637221942414058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد حسين علي يحيى19638121941030008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايمان عماد حسين محمد19639121942094036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حسين كريم عباس19640111942138020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعلي لطفي محمد علي بكري19641261941012087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره احمد جاسم محمد19642141942117030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن منخي جبار جدي19643141941050005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبان صباح محمد صادق19644111942114016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح علي محمد فارس19645141942132058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه اسعد عباس فخري19646271942060264

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين ناهض محمد فياض19647111942133075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء علي خلف خليل19648121942114017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيف ميثم جعفر شكر19649121942094189

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيرسل ساجد هاشم محمد19650211942137052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيناديه علي مهدي مذخور19651261942104147

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عوده جوير عباس19652121942122026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبة رعد جاسم محمد19653131942118192

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى عادل علي حسين19654141942111141

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد لطيف بدن كاظم19655141941003007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عبد هللا علي عباس19656111942062097
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى مهدي صالح علي19657131942079042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي عبد علي طامي حسن19658271941152034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام احمد حسين سهيل19659141942079043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيزينب مهدي علي حميدان19660231942178017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا حسين حسون محمد19661251941016039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيطيبه مهند حامد ابراهيم19662101942155015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرفل رعد محسن جياد19663151942054076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيايناس فراس صالح عمران19664141942096005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حاتم كريم جاسم19665121942112096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حيدر عبد حسين19666141942134116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكرار علي عبود عواد19667111941026090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيفاضل علي فاضل حمزه19668231941178033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الصقور للبناتصالح الديناحيائيزهرة بالسم محمد عبدالرزاق19669181942206011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمود عارف مجيد19670131942105025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائينور ناجي عباس جاسم19671101942125036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد اسماعيل رشيد علي19672101941042022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى محمد عبد الرضا عيدان19673141942225137

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين جاسم عايز حسون19674121941005009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء جالوي خضير فريح19675141942191013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم فرات كاظم حمودي19676111942091061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحارث اسماعيل عبود علوان19677111941026032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيعلي عبد الكريم يونس محمد19678261941041032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد جاسم محمد عباس19679101941035027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر محمد طاهر هاشم19680251941205411

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيطيبه رزاق درب مهدي19681251942086056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيه علي عبد النبي عاشور19682111942084025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد الحسين هاشم كامل نتيشون19683221941308019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية دار األرقم األهلية للبنيناالنباراحيائيعمر حارث حمود عبد هللا19684191841083019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن رياح عبد الستار عبد الوهاب19685151941006021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه محمد نجم عبد هللا19686101942109069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطه حسين عباس صالح19687111941005036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيضرغام ابراهيم فالمرز رمك19688151941017035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء ابراهيم عواد عداي19689131942087024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين باسم خزعل درويش19690151942054047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيايه نبيل كامل فرحان19691241942094012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيعذراء محمد رشيد محمد19692101942113065
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائياحمد راشد ياس خضير19693231941204002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد عبد هللا محيسن19694221941076048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب ايهاب فاخر سلمان19695131942099024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامين عماد مدلول جياد19696111941049020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي نعمة كاظم19697111942109054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيازهر رافع حسين علي19698211941026004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميساناحيائياحمد حيدر عبد الحسين نعمة19699281941039001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة جمعة حسن علي19700111942064069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهاني علي عبد النبي عاشور19701111941203270

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى باسم محمد علوان19702251941045107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمرتضى حسن عبد الزهره علي19703271841011081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيمصطفى سعدي كاظم خلف19704231941192026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين قادم شوشان ضيدان19705221941310048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهبه صباح جبار جالي19706151942049081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات كريم شاتي كريم19707141942121007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى مجبل خلف هاشم19708151941005153

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيميس جاسم عبد هللا محمد19709211942107057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيابراهيم كمال علي حسن19710211941211001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد خالد كاظم مصلح19711131941029002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد يونس محمود اسد19712131941031011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيموسى رسول هاشم زوير19713131941014048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحيدر عماد حبيب حميد19714221941046030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيسليم نعيم لعيوس زايد19715221941040082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيمريم عيسى كريم حسين19716221942301016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حازم جاسم حمودي19717141942194151

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينور عمار عبد الكريم احمد19718101942097068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء نصير كاظم صالح19719151942054062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها احمد علي مرزه19720111942082064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0الخارجياتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عبد االمير سعيد حاجي19721121942401017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحيدر رياض سعدون كاظم19722231941008072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمحمد قاسم محمد عودة19723221941020066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيهانه ادريس سعد هللا عبد هللا19724211942123045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب هيثم جبار عبد علي19725141942069044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حازم خلف مهن19726141942074070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيورود زهير جاسم محمد19727111942080158

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمؤمل نعمان علي شاه سايه19728211941011071
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء هيثم خلف سليمان19729141942067031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد الحسين كاظم جاسب19730141941208142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيوالء باسم محمد عبود19731271942064154

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيمحسن عماد مشعان بريسم19732231941255073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيرفل بهاء صالح ابراهيم19733231942082024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن سعدون عبدالعزيز محمد19734211941014068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقية صادق عبد نعيس19735141942074063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر فاضل جبار رسن19736141941003011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزهراء ستار جاسم محمد19737261942083040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد حيدر داود عبود19738151941010004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين حيدر محمد خلف19739231941002055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيصادق خلف حميد عمران19740231941052033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد ثائر لهمود جبار19741221941053061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيرحاب عواد سالم عامر19742221942121005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه مضر محمد علي عبد العباس19743101942086066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عدنان محمد علوان19744111942062047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيمينه عبد الكريم حميد عبد الحسين19745131942097031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد حبيب ظاهر اكبر19746151941011005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عادل اسماعيل عبد19747141942134120

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حازم محمد ياسر19748141942095064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى عبد جبار حسين19749141942136039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جميل هاشم عباس19750141942090056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الصباح للبنينواسطاحيائييعقوب فالح حسن بزون19751261941162028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزمن مؤيد عبود منصور19752111942073048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد عدي حاتم حسين19753111942215105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيسعاد مالك ورع بريثع19754231942083031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيسالم ابراهيم حميد عبد الرضا19755271941035040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى كريم حويش ثجيل19756121941013061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين احمد خزعل محمد19757151942062012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسناريا ماجد كاظم فهد19758141942194110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيشهالء فائق منصور حربي19759231942271271

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل احمد حسن سعودي19760141941184012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيرقيه صالح عودة عبد19761231942077058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيعبد العزيز حسين علي هندي19762261941016046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائياسماعيل غني حسين شيال19763261941203007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمة رياض رحيم جاسم19764231942158029
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حيدر والي جبر19765221942118008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عبد حسن كطوف19766151942044161

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى فؤاد عبد الرحيم قاسم19767151942045052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر محمد خضير جابر19768151941008013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي عبد الحسين خنجر19769141941208053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيزينب مزهر شهاب احمد19770211942159016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءاحيائيحسن خضير عباس كريم19771271841025004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حامد حمد براك19772111841023043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قاراحيائيسالم مالح عوده سنيه19773221841382023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيحسين ليث محمد عبيد19774231941058010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيإبراهيم شاكر كميكم شكبان19775221941301001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن عباس فاضل محمود19776101941013079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهند حازم محسن هادي19777141941047185

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبيداء عدنان نعيمه جامل19778151942055021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار رضا عباس كاظم19779151941015076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمسلم صباح علي رداد19780111941018134

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى عبد الحسين كاظم جاسب19781141941028117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء عبد الكريم سلمان سيد19782141942111018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ احمد شهاب حمد19783141942067108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرويده اسماعيل جبار احمد19784111942067051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن عادل سالم صبيح19785131941037052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيغدير هيثم كاظم صبي19786261942144041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائياحمد موحان منصور مشتت19787261941016007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمحمد قاسم مرزوك نايف19788271941035085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيعمر محمد سعيد مجيد19789211941011067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأالء جعفر عبد الحسن حميدي19790141942066002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديما ماهر محمود ابراهيم19791141942076040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسين فياض جميل19792111941025052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن جبار لفته علي19793151941005028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيمنى رعد ابراهيم حسين19794101942102070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيرافه حيدر مزهر شطب19795101942079011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيبهاء الدين حاتم عبد  محمد19796121941026034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك حمد دلف نوار19797101942118020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد ستار مراد علي19798211941270038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية االقصى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين ماجد توفيق محمود19799121842130009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين جواد كاظم شباط19800231942090049
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيصادق صالح مزهر خشان19801221941037055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين محمد حميد عبد19802231941173050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى صالح مهدي علي19803141941174040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك احمد عطيه جراد19804101942095020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيمحمد حسن كاظم وداعه19805261941041045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيبتول فالح عبد علي محيسن19806261942108023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه نعيم شبيب طه19807141942090078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقتدى غانم ضاحي منحوش19808141941029065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس علي كاظم رضا19809141942135054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير محمد حسن طارش19810141942140106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عدنان نعمه الفت19811151942054101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد باسم فاخر فنجان19812151941009069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء احمد جاسم سلمان19813151942062005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد مؤيد حميد صوالغ19814121942112148

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء مازن كاظم عبدعلي19815131942091069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه احمد جاسم عنيد19816151942042082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة عبد الحسين رضا عبد الرضا19817121942110081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر عبد الرحمن خليل حيدر19818141942105049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيباسم مهدي حسن كاظم19819111941008014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيمصطفى مالك مهدي جيجان19820231941178045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيامير اسامة عدنان علي19821231941043004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيتبارك احمد شنور هزاع19822231942131015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمؤمل جاسم محسن علي19823261941033092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى رسول عبد الكريم مجيد19824141942110035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيسهامه اركان صبري كامل19825101942120077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر احمد كاظم الزم19826141941049067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة عبد الحسين عطية عبيد19827141942083020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عطا كلف شمال19828141942111239

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائياميرة لؤي محمود مجيد19829111942105013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيليث سالم جمعة خليفه19830111941013034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوالء قاسم عدنان نعمه19831121942107269

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عادل كاظم خشكور19832141942145183

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره حمود هديد ناصر19833141942070066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيذوالفقار قاسم ابراهيم شبيب19834141941012018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهند علي حمادي علوان19835141941012060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سعد ريسان محمد19836151942080062
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينوره غسان علي هايس19837131942070241

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينور كريم حميد جحيش19838261942075091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيليث محمد حسين أكريم19839111941048016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى حكيم كاظم بدر19840131942071114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سعد نعيم حمد19841141942110074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد قيس حامد عبد هللا19842111942073065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيابتهال سعد مظهور فزع19843111942064001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عبد الستار جاسم محمد19844141942122016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيحمزه احمد محسن لهمود19845231941010029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيداليا حسين نجم عبيد19846231942091026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيباقر حيدر عبد علي جاسم19847231941043009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيصفا فاضل حميد سلمان19848231942120136

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائياسراء احمد مكي داود19849231942112002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم احمد فزع خليفه19850101942115186

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن ليث علي كاظم19851131941008018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب صادق ساجت عوده19852121942095036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الزهراء كريم دغيم جسام19853111942080146

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.2ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر عمر عبد الرحيم عبد الحميد19854131942124016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائينور نجم عبد جابر19855101942084043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيخليبص عبد هللا فرحان راهي19856111941029016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائينبأ احمد رشيد حمادي19857131942401039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحوراء قاسم راضي كاظم19858271942055069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيابراهيم مؤيد علي حميد19859211941004003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حسن عبد االله كريدي19860251941031020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي سلمان عبد الواحد حسين19861271941153072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيماري ابراهيم يونس محمد19862121842020052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي حسين عبد الرضا19863221941098037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمريم محمد ابراهيم احمد19864111842151019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء كريم حسين رجا19865111942062056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايمان محمد عباس يصغ19866151942058005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائيايه ثائر حسن محمد19867131942102003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيعذراء حسين خزعل جبر19868131942093080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مهند طاهر زغير19869141941027051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد رياض لهمود فزع19870221941309018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيزيد حيدر نجم عبيد19871231941251141

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه زهير غانم عبد النبي19872121942105141
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيمحمد شاكر عبود عبد هللا19873191941021056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قاراحيائيمحمد فاضل بنوان سلمان19874221941275025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزهراء احمد حسن حزوير19875231942089055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الضحى المختلطةبابلاحيائيشهد عذاب حاتم فليح19876231942218013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيمسلم حسين صالح مهدي19877231941282091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيايات عباس حسن مونس19878221942429005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمأب احمد حسين صبح19879121942094241

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدالعزيز ناظر طاهر احمد19880131941005040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيريا حسين سليمان اسماعيل19881101942090056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتارا سامر عبد العباس ظاهر19882121942090008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي باسم أنصيف جاسم19883121941031124

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه محمد ناصر حسين19884111942114039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف نشأت كاظم حميد19885111941023062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيياسمين ياس خضير عليوي19886131942281108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسين غالي ياسر19887141941018048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره خلف عطية عباس19888111942085037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى علي كامل جبر19889141942100149

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيعلي حيدر عدنان محمد19890211941223022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيميثم التمار قاسم طاهر مسلم19891231941042136

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبيداء حسن مولود كاظم19892111942065032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينورا غازي داود فيصل19893121942091053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا عبد القادر محمود عبد العزيز19894121941020083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء جواد كاظم عمران19895231942271168

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميادة سنان فاضل حميد19896111942103083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى محمد موسى عبد هللا19897141942134095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه منصور شولي جوده19898151942051133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين رحيم سعدون خلف19899151941001030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد عالء حسون ناصر19900151941001010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جاسم حسيب صالح19901141942110094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران مطر عبد كماز19902141942191015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس حميد خفيف عبد السيد19903141941048046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةبابلاحيائيضحى هادي شجر كاظم19904231942219009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيمهند حسين عبد هللا ابراهيم19905231941255098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه سعود بري كزار19906221942425028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعباس فاضل حمزة سلمان19907231941017086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائياحمد حكمت صالح مهدي19908281941151010
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيعلياء احمد سبتي ختالن19909101942095059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه احمد سمير عبد الحميد19910101942086096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتغريد رعد عبد هللا احمد19911121942106019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء حمدي مظلوم محمد19912131942129007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميسم محمد عبد هللا راشد19913121942105192

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي رائد خليل ابراهيم19914141941022066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد سعيد سمير سربت19915111941026102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفيه محمد حميد شالل19916111942126042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حسن عوفي صالح19917141942140109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحال عالء شكر محمود19918111942110029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة علي رحيم عبد19919111942105104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسين كمال احمد19920141941046008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم جبار هاشم محي19921131942096021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيمحمد وحيد فاضل فزع19922261941016077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعلي مهند نجم عبود19923241941036096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيمحمد هزاع حسين كاظم19924241941009118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمصطفى احمد نعمه كاظم19925261941044051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرند سعد هللا حسن رشيد19926141942079041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى هاني مجيد حميد19927141942102050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عبد الكريم عباس كاظم19928131942118222

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه عقيل كاظم محمد19929111942138022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ حسين قاسم عبد الحسين19930151942051148

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسيف سعد فهد عبد هللا19931121941206018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل محمد عودة جبار19932141941001031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهمام عبد هللا فرحان راهي19933111941029051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيماريا صفاء عبد حسن19934111942073081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحمد سالم لطيف عبد الحسين19935231941251016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيامجد صباح محمد راشد19936231941173013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيختام محمود جاسم نوفل19937231942125035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىاحيائيسيف علي مظلوم مجرم19938291941109015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى علي عبدالحسين ابراهيم19939131942098169

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيبيان رعد جميل ثلج19940101942108017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى احمد غالب عبد الكريم19941101941061022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب مؤيد مسلم حسين19942131942080018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائينور نبيل مطشر الزم19943131942129029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره عدنان عبد الحسن الياس19944141942127023
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائياسعد علي اسعد جاسم19945131941003008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى قاسم مهدي محمد19946141941021165

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء لطيف داود طه19947141942111115

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام صالح عباس كفش19948111942083029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرونق قيصر جمعه حسين19949111942091028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميالد فارس عباس كعيد19950111942121057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيجنات حسين فرحان جبر19951231942126027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيرند رباح عبيد حاجم19952231942126047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى جاسم عبد الرضا شغيت19953151941007162

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه قاسم كريم عبد19954141942107061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد علي كاظم دواح19955141941019008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد مطشر موسى كريم19956221941302022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائيعلي مكصد مرهون محيسن19957231841030016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيصباح حيدر صباح عبيد19958151941011073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عدنان حسين خلف19959131942098141

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي حسين فاضل حسن19960151941071185

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى جمعه جابر عويز19961151942054286

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين بدن كاظم داغر19962151941017015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائينور طارق مهدي عبود19963131942072055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير علي عبد الرحمن عبد عيدان19964141942074112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام حازم حسين دكش19965141942080030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيزين العابدين قيس طه عطوف19966101941015017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيميس عادل سامي جواد19967231942117139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيرحاب علي حسين حبيب19968221942167025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى حسين بداي زاير19969121942098059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد سليم ابراهيم جاسم19970131941005026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران عبد السالم محمد ساير19971101942221057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمروج شوكت جابر صالح19972101942090101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيازهار رحيم نواف رمل19973121942101001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس حسن جعفر حسن19974121942107160

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد باقر محمد تقي جعفر محمد19975121941031162

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرقان عادل جبار روج19976111942110099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار حيدر هادي فاضل19977141941013056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيكوثر قاسم كاطع صالح19978101942123052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد هاشم طالب جاسم19979131942116026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائيعال حسين طه عبد19980131942249002
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيبروج نعمة محمد اسماعيل19981211942121027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائييوسف نعيم محمد انصيف19982261941041058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيحسن مجهول وساف عبد الساده19983271941021012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحسن كمال ابراهيم عبد19984261941022032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد راضي حسين19985141941019137

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين طاهر صالح راضي19986141942069020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعبد هللا حيدر عبد الحسين حسن19987271941007071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيباقر محمد كريم حسن19988151941013013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء فالح حسن عباس19989111942138013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوديان عادل حامد دعدوش19990141942139035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيدنيا محمد عذافه مطر19991221942103065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيابراهيم علي محسن عجوب19992231941034002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرفل عباس ناصر حسين19993121942080023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم جبار عنكود سلمان19994121942098099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس كريم رحم مفتن19995141941008060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف حيدر عبد هللا سلمان19996131941016123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر شاكر كاظم عبد علي19997121942109080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيساره محمد ازهد حسن19998101942120070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيقدس طارق عبد الرحيم سعيد19999131942117210

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك أبراهيم عفتان عبدهللا20000131942106011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة حسين حمزة علي20001141942224057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه رعد شاكر حمزه20002111942104002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيسجاد محسن حامد يوسف20003221951311078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسجى محمد طاهر عبد20004141952140031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيمحمد مراد شريف حمادي20005221951041075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيكاظم عاصي دالي عباس20006271951021033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيوالء جبار جخيور راشد20007221952175038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمحمد مشتاق حسن جايد20008221951036094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيعلي سلمان جاسم حمادي20009231951190009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيالمختار احمد عبد القادر احمد اديب20010101951020033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمحمد حميد صحن حسين20011221951373082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس حميد حسن علوان20012141951030018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا حيدر مكي رشيد20013221951011050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحازم حسين رسن زمان20014141951173002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعلي تحسين محسن حرب20015221951373056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقياحمد فاضل اسماعيل مهنا20016231951011005
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد سعيد علي عبد هللا20017241951028002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيكرار عبد المجيد خشم كليب20018221951039055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عادل احمد جاسم20019221951310175

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيعباس كريم شالل صيهود20020221951046032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييحيى خامس زبين عليوي20021151951071280

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمحمد طالب ياسر حسين20022221951051040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء عبد كريم سعدون20023131952107013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيحوراء جهاد طالب عبد هللا20024221952163011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيسجاد داود خزام سلمان20025221951100017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعمر جمال حسين محمود20026121951205032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقيغدير عدنان مزيوي كريم20027231952093011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيهبه صاحب محمد جواد حافظ20028221952411017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيحسن عواد محمد خضر20029221951254003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد اللطيف اكرم بدر خلف20030121951010009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقيصبا كاظم نوري كريم20031211952103008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن عبد الكريم عبيد يحيى20032111951025022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيسجى رحيم عذاب ناصح20033221952162010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيحسن عويز محمد شالكه20034221951266005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيمحمد اركان محمد حركان20035231951201026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيباقر باسم جوده جالب20036221951099004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيحسن عبد العظيم عزيز حسين20037261951038005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقياالء حسين هادي صالح20038101952155003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى احمد راضي حريب20039111951009079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيايمن محمد علوان مطلك20040221951098007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيمحمد عبد الحسين سعود حسين20041231951027035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيداليا جبار عبد العباس جبار20042111952103009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقيعلي نزار عبود عجمي20043221851216012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسن عدنان فيصل رضيو20044221951313004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين يحيى حامد فيصل20045221951310080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0الخارجيونذي قارتطبيقيانمار فيصل غني سليمان20046221951400008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىتطبيقييسر سنان عصام قاسم20047131952102014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيحسين أحمد سدخان مشعل20048221951016009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيعلي مخيف حسين كاظم20049231951016030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن ثائر عبد الحسين كريم20050121951025015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن خضير خلف حمد20051101951032012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حسين عريبي تقي20052131951250093
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيغدير علي قاسم منشد20053151952044031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينسرين جسام حميد حمادي20054111952080018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيمؤمل حامد لعيوس عباس20055221951029041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعالء خلف كاظم رحمن20056221951098023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيعلي ميثم طالب عون20057231951173029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيايات خالد جاسم خضر20058231952117003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمناضل محمد خميس علي20059111951151045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي عبد االمير كاطع حمد20060151851007063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي سعود مزهر سرفان20061221951002035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيوحيد عبد الرضا جياد حمود20062161951364192

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي ضياء ماجد حسن20063131951008040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقيعلي محمد كاظم ناصر20064231851061027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيعلي سلمان عذاب عسكر20065271951046063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشروق حامد مراد عناد20066111952148008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى سالم رشك راضي20067151951005121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصفا علي عبد الرحمن علي20068141952089010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيصالح ماجد حبيب محمد20069231851198017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيرسول شاني شهيب نشمي20070221951022040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيرغد حامد عبد هللا عبد الحسين20071161952231013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد مهدي منشد طالع20072281951151662

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيحيدر ميثم فيصل عبود20073271951014023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقياعالن رحمان نايف جخيم20074221951028014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسمير ستار غفار سعيد20075141951018046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسين عامر صخي20076141951050019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيحيدر محمد صكروك دخيل20077221951019010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عالء رزاق موسى20078221951363049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيحسين عدنان خلف يازع20079221951058007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيأحمد زهير جبار صنكور20080281951032004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية المثنى للبنينذي قارتطبيقيعبد الجليل فليح مهدي رضا20081221951032010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيمرنضى حسن جاسم عباس20082261951010050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد الرضا حسن علي20083221851076043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعصام عبد الكريم كامل حميد20084231951051034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعالء تحسين هادي عيسى20085141951018056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسن باسم محسن حسن20086131951009012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةتطبيقيحسين هاني عبود عبد هللا20087161951124008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعبد الرحمن سالم علي ناصر20088221951036055
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيمحمد سعدون عليوي محمد20089231951019058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي ثائر محسن حميد20090131951005041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا حيدر شاكر منسي20091111951049061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسماح باسم حسن عليوي20092151952050007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالحسين ياسين طاهر ابراهيم20093141951016015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية اليسر للبناتواسطتطبيقيرنا سعدون فاضل جبر20094261952109004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية حمرين للبنينديالىتطبيقيرياض حسين عيسى عواد20095211851205004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيحسن علي مهيدي مناوي20096221951007008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية القوارير للبناتكربالءتطبيقيتبارك خيري جاسم حمود20097271952081002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيحكمت عدنان خلف احمد20098201951208002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى محمد ابو الهيل خليفه20099151951007112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى عبد الغفور صادق عوض20100111951009083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد حسن احمد20101221951307059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية التسامح المختلطةبابلتطبيقيحسين اسماعيل عجيل فارس20102231951192001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيبراء حميد صحن حسين20103221952143004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر راشد عويد كاظم20104221951028068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0الخارجيونميسانتطبيقيمصطفى كاطع خميس جاسم20105281951400037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمرتضى علي كاظم شدهان20106231951251289

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمصطفى رحيم كريم مصطفى20107281951006171

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيموسى الزم حاوي عويد20108221951310209

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي حواس كريم20109221951034040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيمصطفى حسن خضير عبد الحسين20110221951311173

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمحمد حميد ناهي محيسن20111221951070071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية الرملة للبناتالنجفتطبيقيحنين سالم فرحان غزاي20112251952061004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيرشا عالوي كاظم بريسم20113231952095007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي اسماعيل كاظم محمد20114251951001095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيرضا عبد الرحمن عجيل كاظم20115261951049019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيليث حازم حمود كيطان20116231851013049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيامير جميل داخل حسن20117291951004016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيعباس تركي عطيه عبد20118221951314048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه احمد جميل ابراهيم20119121952087030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعالء خالد علوان عباس20120141951028048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييونس عبد السالم حامد محمد20121111951203374

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبه ستار محيسن هكور20122111952070019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم نهاد عبد الجبار مجيد20123131952075021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيحيدر صباح فواز احمد20124231951255032
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا ضياء عبد هللا يحيى20125101951013048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمبين نبيل ازيارة عبود20126161951002180

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقياحمد يوسف حسين حميدي20127231951061003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيحسين علي كاظم جوي20128281951105006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقياسراء مالك علوان حميد20129131952107002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي جاسم كاصد غانم20130131951250063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيخلود قاسم ابراهيم اسماعيل20131111952129005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيهشام حامد سلمان حرش20132261951049059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية المشرح للبناتميسانتطبيقينبأ نصيف جاسم كاظم20133281952072010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيبهاء عبد الحسن راضي مهاجر20134221951022008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارتطبيقيكرار علي باجي سلمان20135221951079021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ علي كاظم حسين20136121952102033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيعمر عبد عايز محل20137191951013032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية بابل المختلطةذي قارتطبيقياياد حسين حميدي عبيد20138221951259005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمسلم نعمه مخور موسى20139221951310193

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمؤمل حازم حميد راضي20140141951017064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسن اسماعيل شناوة كريدي20141221951310037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيمصطفى صدام عجيل منشد20142221951033083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي احمد جمعة جاسم20143151951011044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقيمرزه حمزه تايه جيثوم20144251951156027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيمالك حسن صبار فليح20145281951016129

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيجعفر صادق محمد خليف20146261951049010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.5اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم انس مؤيد محمود20147101951026001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيمثنى عمران جسام محمد20148231951181027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيوسام حسين فالح حمادي20149281951151792

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقياحمد غانم والي مطر20150221951021003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيعزيز فرج عزير عبيد20151221951009023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0الخارجيونالكرخ الثانيةتطبيقيعبدالرحمن حميد تركان شهاب20152111951400018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيخالد محمد خالد عبد20153101951042006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيرقيه مهدي عبد الحسن سلمان20154151952056014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيعلي اسماعيل كاظم حسين20155261951038013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيمصطفى عامر محمد عيدان20156211951053011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيحسين حاكم كاظم ابراهيم20157231951043011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمصطفى جاسم سكران كزار20158231951251298

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا قاسم محمد علي20159131951017027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جودت حسين عبد العباس20160161951363179
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسن هادي علي ضاحي20161221951307062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر مقداد عبد الكريم عبد الرسول20162101951046005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه معين محمد ناجي20163251952096031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء عبد الجبار محمد ونيس20164151952044016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب احمد عمران عبد الكريم20165111952114016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعباس حسن طويرش حسين20166151951013027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمة الزهراء ضياء جابر حمد20167151952045032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمر محمد صادق حمدان20168131951024038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمهيمن حسين علي رحال20169111951200190

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى غانم صبر طاهر20170241951208073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره عادل موحان فاخر20171131952083007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم شهاب الدين احمد عبد الواحد20172101951026003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقياحمد حمودي علي جبار20173291951004002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسن عبد الودود نعمه20174161952230017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمواهب جعفر عبد الرضا سلمان20175121952105047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيخضر  جاسم كاظم علي20176111951044006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه علي عباس جاسم20177131952107032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيبتول ناصر عبد الحسين عبد هللا20178151952056010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0الخارجياتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ محمد سلمان انعيمه20179121952401016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس هاشم عجيل ناصر20180141951042011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمر فائز ظافر جميل20181131951015046

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ياسر خضر عباس20182131922072014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيكوثر احمد عيسى لفته20183131922123033

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيامال مهدي اسود علي20184111922401014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيهبه حسين غالب مجيد20185121922134176

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه زياد جمال امين20186121922095030

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيحبيب رحيم جابر طاهر20187221921258004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيمرام عاصم أحمد شبيب20188191922257028

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبياسراء عامر صبح عبد الحسن20189131922105004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر حسنين جواد كاظم20190141922098019

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيسنين فتحي عبد كاظم20191131922106053

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيشمس حسن محل مطلك20192131922071052

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيدعاء موحان دعفوس هليل20193261922111016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيمنتهى ماجد حميد مسعر20194111922085049

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب علي محمد شاطي20195111922081027

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية ابن سينا للبناتالكرخ الثالثةادبييقين عبد الكريم كاظم محمود20196121922128020
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد نزار لطيف مهدي20197121921048052

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيرقيه محمود علي حسين20198121922103017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيأديان جاسم محمد عليوي20199231922271001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جبار حسين سفاح20200131922118062

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيرقية احمد منصور حسن20201141922122008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيرانية سعدي سبع علي20202111822139010

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيعلي صالح مهدي عجمي20203231921027042

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيأسراء علي جابر سيد20204131922098001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيانسام سعد ظاهر حبيب20205111922079007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيصفاء قتادة جاسم محيميد20206121922120016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه غزوان حمزه عيدان20207111922079035

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء جعفر شاكر مايح20208141922073024

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب ستار عباس حسن20209151922051066

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيزهراء عباس فاضل هادي20210211922156015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عمران عبد هللا سعيد20211131922079046

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيمنار فاضل عباس اسماعيل20212131922086069

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيسجى حسين فاضل كاظم20213131922122030

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عمار حسن شاكر20214121922085003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء غسان منصور فيصل20215111922079015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيجوليت عبد الحسن جعفر مخور20216141922143016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيوسام احمد صالح حمادي20217121921017054

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيمريم خليل عبيد ابراهيم20218231922139019

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيمصطفى مالك حمود حسين20219231921010099

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيقيس قحطان منصور فيصل20220111921032037

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيمحمد حسين عبد هللا كرير20221231921027059

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيأحمد عبد السالم إبراهيم عباس20222131921004008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر علي عبد التاج عبد عون20223141922100100

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر ابراهيم صادق جعفر20224121921003018

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيدينا حيدر مكي مهدي20225131922080022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيسحر باسم عبد الكاظم حسين20226151922050062

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي حسن فرج20227141922070048

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد كاظم علي مطر20228141922072073

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه ياسين عبد الجليل وناس20229141922076099

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية ابن سينا للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء فوزي علوان احمد20230121922128005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء جاسم محمد خلف20231111922112038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيعباس عبد سوادي هاشم20232261921016018
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيشهد اركان نعمت حميد20233101922091028

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيتبارك علي حسين حاشوش20234261922110003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير رائد مهدي عبد السادة20235111922071064

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيمريم حمدان عبد هللا عباس20236261922125020

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل وحيد عبيد حسين20237111922069015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ثجيل خضير جوده20238141922146022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه قاسم حاجم سلطان20239141822093071

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي حميد بوري20240151922047072

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين علي حافظ20241151921007142

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيياس نهاد شوكت محمود20242131921015067

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبياسراء جاسم محمد صيهود20243131922086008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمصطفى محمد خلف علوان20244231921052102

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيورود ياسر سلمان داود20245211922110110

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيزهراء عمار محمد علي20246211922098022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيشروق عادل عبد رحيم20247211922351002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء فريد محمد فرج20248141922074102

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيسجى اياد نوماس مطلك20249131922098096

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عالء عجيل مكطوف20250131922094063

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبينوران حميد كريم عطا20251131922088012

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيهاجر سالم محمود نايف20252101822108049

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيبراق يوسف زني كردي20253121922081006

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيتبارك ثامر موسى نعمت20254211922136008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيانوار سليم عبد الجبار سلمان20255211922105002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيرنين جمال محمد جاسم20256131922110015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب منذر جاسم محمد20257111922102027

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسليم رياض سليم سالم20258121921048053

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيكوثر علي عبد رشك20259131922118137

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيهدى جاسم سهيل عبد هللا20260131922105049

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عبد هللا عبد زيد شاكر20261111922106035

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير جبار خلف عبد هللا20262151922049063

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيرياض احمد جميل علوان20263121921023008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيتمارا مهدي محل شمران20264141922102016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيعبد الصمد ثعبان صالح علي20265211921238007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيتمارة عزيز عبد الكريم سبع20266131922110010

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيانس صالح فرج مشكور20267151921009014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيايه عباس علي حسين20268211922227002
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيحوراء علي غائب حسن20269211922155025

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد المهيمن محمد عبد حمادي20270121921027013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك عدنان برهان ارهيف20271151922054017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد رياض محمد جوعان20272151921005093

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر خالد حاتم سعيد20273151921075064

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء محمود جالب عباس20274121922081005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبينور ميثاق محمد نخش20275131922103091

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيطيبه عز الدين محمود احمد20276231922095029

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيعلي حسين خليل نايف20277111921160023

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيزينب ياسين ابراهيم كاظم20278131922077033

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيأزهار فاروق رجب صالح20279111922139001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيالهام سلمان محيسن عيدان20280111922069004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيعائشه قاسم محمد رشيد20281131922100032

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية الحمائم للبناتديالىادبيتبارك عباس محمد عباس20282211922122001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبينسرين نجم عبد كاظم سعيد20283131922098172

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبياالء حسن خضير حزوم20284141922079010

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيموسى وادي جسام حمود20285121921003100

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد طارق فليح سلمان20286141921019130

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0الخارجياتديالىادبيزهراء كاظم جواد كاظم20287211922401015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه علي زهير كريم20288141922075070

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيحسين علي ناجي عبد الكاظم20289231921212007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد قادر محمد عبد20290111921002059

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيبهاء محمد فاضل عبد الرحيم20291151921015009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبينورس عباس ناهد حسين20292121922090078

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيرسل خالد جميل غافل20293131922107042

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء عزيز جعاز حسين20294111922071055

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيفاطمه نوزاد محمود عبد هللا20295211922179067

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى سالم شراد فرج20296151921006111

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جاسم قاسم رشيد20297151922056047

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد قاسم جابر حمزه20298151921020126

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء سامي خضير فرحان20299111922139018

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى عليوي جاسم جبر20300141922093097

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب الحوراء محمد صبر علوان20301111922072051

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيحسن كريم قاسم بهار20302281921010019

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيدالية وسام محمد حمزة20303231942114039

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير حامد جابر جريو20304111842071055
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس وسام فالح صبار20305111942127034

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيايه ثائر حمود كاظم20306101942102009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى هادي راضي عيدان20307121942122038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه ناهض علي فزع20308121942106102

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنين محمد شاهين عطية20309111942071043

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى سرحان كامل محمد20310111942084188

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حسين عبد الزهرة موسى20311101941043078

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر كريم حسن ياس20312111942085075

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول علي ناصر راضي20313141942122003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حازم صالح جعاز20314131942070090

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عالء الدين محمد اسماعيل20315101942103015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء فاروق نايف علوان20316111942120011

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتبارك فاضل علي خضير20317231942125024

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية االقصى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامنه بديع صيهود عبد النبي20318121942130003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسما حقي اسماعيل مغير20319111942127031

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء جمعه مطر ناهي20320151942044041

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك جمال حمودي ابراهيم20321111942091008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي ليث محمد عباس20322111941032055

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس ليث نايف حاتم20323101942221046

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه حيدر كاظم مجيد20324121942107087

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى محمود جاسم علوان20325101942119062

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة حسن محمد جواد حسن20326111942066045

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء محمد طالب محمد20327131942078004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين صادق خزعل حسين20328121942086004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية عشتار للبناتكركوكتطبيقيمريم اياد توما صليوا20329201952142007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلتطبيقيصالح عالء فليح حسن20330231951204005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار صادق كاظم خضير20331221951363042

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي كاظم عنون عبد20332251951015013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيابرار جواد كاظم كاطع20333221952163001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيفرح محمد جاسم محمد20334101952101016

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقياحمد رزاق عبود راجي20335241951025002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء علي اسماعيل علي20336131952070017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء محمد عباس شاهر20337241952115014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيعلي حمادي ادهام وناس20338221921006045

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية534.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيفراس رحيم عوده مزعل20339231921168019

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيسمر ثامر عبيد رجا20340111922150023
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيمؤمل مهدي كاظم زاير20341281921031028

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيخالد تركي فرحان بجاي20342221921006021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي خالد احمد وسمي20343141921174055

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيحسين محمد رشيد حمد20344241921051021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبياحمد محمود عبد هللا عوده20345191921101011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيصادق طالب حسين موسى20346231921185008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيزينب ثامر عبد االمير حمدان20347131922107062

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيجعفر رشيد حميد عوده20348131921012027

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبياسيل علي حسين كاظم20349151922401008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيأحمد توفيق هاتف كريم20350231921016002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيصالح مهدي عبد الكاظم حسن20351141921045022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل عبد االئمه حميد كنهار20352141921018077

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىادبيوليد خالد ابراهيم صالح20353101921023019

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيقتيبة عبد الكاظم جواد غزال20354101921022057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبياحمد جمال محمود دحام20355191921013003

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول كاظم حميد عبيد20356121922098011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيناصر عويد حزام منسي20357221921006065

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيرتاج احمد عبدول ضجر20358121922134053

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه طارق خلف بني20359141922065037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيعبد الوهاب طه راشد أبراهيم20360231921190019

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر حسن عبد الحسن ظاهر20361131921038057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيامير حميد عبد الرزاق جعفر20362131921002015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةادبيشهد خالد حكمت عبد20363121922084012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيوجدان حسين فاضل نايف20364231922126071

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيسيف ثائر فاضل حمودي20365131921019023

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيعبد هللا رهيف حجاب طراد20366231921198023

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيغدير نهاد كاظم مريوش20367131922109042

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف احمد عزاوي حساب20368111922084010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيحيدر جواد كاظم كزار20369231921190008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيحسين ناضل علي صالح20370221921039023

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعلي مؤيد نجم سلمان20371131921034087

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد قاسم بليبص نعمة20372141921032051

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيداليا محمد وجدي عبود20373141922071013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه اكرم حسن عفوت20374121922125097

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك مؤيد علي عنيد20375141922110028

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيعباس جميل عويد عيسى20376221921039034
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيسيف عماد محمد عبيس20377231921051023

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيخديجة محمد حبيب نايف20378141922088022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارادبيكرار حيدر علي جبار20379221921319018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب يحيى هلول حسين20380121922098057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيابراهيم طه جمعة لطيف20381231921011001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الوطن للبنيناالنبارادبيمحمد عدنان محمد حمود20382191921099024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيمريم فالح هادي مشري20383261922112017

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس علي مفتن خلف20384121921009127

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيايهاب اياد حكمت عبد الوهاب20385121921172006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيمرتضى جواد عبد الكريم ابراهيم20386231921168022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيغازي ماجد محمد حسين20387241921025025

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيزينب يونس غضيب حسن20388261922110020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيمريم عدنان جري لوتي20389131922070071

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيرسل محمد عبيد شعيب20390231922128024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس طالب عباس فرحان20391141921004033

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيندى محسن جبر خلف20392141922191071

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه احمد مهدي جاسم20393121922112089

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيسجاد حسين محمد عليوي20394101921015023

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم ناطق عباس عبود20395121922134154

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيعلي عيسى راضي جاسم20396231921185014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء صادق عبد علي عباس20397141922191026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى ثامر وني مشخول20398141921028216

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى سلطان فرج عبد20399141921028235

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب سعد بريسم عصاد20400151922040070

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار صالح مهدي محمد سعيد20401111921027096

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةادبيشهد خالد عبد هللا طه20402121922084013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل فرقد احمد شهاب20403141922110049

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هاشم لعيبي فالح20404141921029066

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيحمزه حيدر خضير نادر20405231921255033

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيحسن مؤيد سلمان شمران20406111921157011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيحمزه تركي يوسف ناصر20407111921034016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه سلمان منعم شيحان20408141922073095

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى جاسم محسن خلف20409151922080037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيعلي كريم وحيد فزع20410241921063029

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيعلي محمد محسن عبد الرضا20411131921030043

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء حامد علي حسين20412121922092024
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيمحمد حمود ذياب فهد20413231921010078

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعلي عمار عويد سفاح20414261921025054

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةادبيصفا جاسم محمد عباس20415121922084014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيامير عدنان عبيد سلمان20416231921185002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيزينب فاضل ابراهيم محمود20417101922089022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيريام محمد مهدي كامل20418111922115012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبينبأ صاحب مهدي هاشم20419101922155020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيضحى مظفر محمود علوان20420101922111026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيطيف رائد موفق نجم20421111921180084

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيسجاد علي حسين صياح20422231921192008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبينصيف جاسم مصحب عفتان20423111921042071

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى حازم ابراهيم احمد20424151922045090

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيايه سعد قاسم محمد20425121922127006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين نجم عبد االله محمد20426141921177051

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيمشتاق صالح فرحان خليف20427101921152011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبياسيل ايسر محمد شاكر20428101922108003

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيمروة مهدي صالح حميد20429121922127089

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيسرور ناهض نايف غزيوي20430141922122016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عبد االمير هندي حسن20431141922074057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عباس محمد عباس20432131922115004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى طه فرج فازع20433141921174093

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيريام عالء عبد الحسين سلمان20434121922112052

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم فالح حسن هادي20435121941031004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمة محمد ثامر عبد الجبار20436141942104028

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيورود عدي طالب اسد20437131942093132

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيريم جمال خليفه صالح20438191942148017

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين رعد جبر عداي20439131941011022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيكاظم جواد كاظم محمد20440271941011097

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيمنار خالد شياع عبد الحسين20441231942126098

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه كاظم محمود خلف20442141942074131

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد حسن عبود حسين20443221942128058

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا شهاب جواد محمد20444131942099029

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيعلي حمزه عبس طاهر20445231941185020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين علي رحيم بدر20446151942046031

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء ايوب يوسف محمد20447111942217005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار محمد غزال حمد20448141942090082
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه عباس رشك سعد20449141942065014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعلي رياض اسماعيل عوده20450231941001090

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن محمد ثجيل مشيفي20451141951018052

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيزهراء صافي محسن اجوبير20452221952187010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيسميه حبيب حسين علوان20453221952411011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيضحى محمد حسن خزام20454151952053008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيحيدر حسن جبر محيسن20455221951302026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس عبد الصمد حسن محمد علي20456141921038089

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيتبارك نعمه قاسم هادي20457101922105008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب مازن محمد رضا20458121922127064

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمار حامد جاسم محمد20459121921175020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبييوسف اسامه عبد الكاظم علي20460261921015086

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك مجيد حميد جمعه20461111922068014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبييقين كاظم مايح كاظم20462151922053088

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيحيدر علي عبد حسن20463131921007020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد كامل جاسم خلف20464151921006103

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى ضياء محسن طاهر20465141922074141

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيجاسم محمد شويل يونس20466151921007026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ خالد فائق عبد الرزاق20467111922072104

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيتبارك ياسر علوان مغلس20468261922128009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيسماح عبد هللا خضير عباس20469111922064038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياية عماد عبد زيد صكبان20470111922136012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه سالم صالح رحيم20471141922102125

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جاسم والي يونس20472151921007131

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى حميد عبد الحسين عبد اليمه20473121922112086

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين حربي لفته20474131821027020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيفرح غالب عبد المبدر حمزه20475131922099051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبياحمد كريم عبد علي20476101921008010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى كرار ردام عبيد20477121922090074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي محمد جاسم محمد20478151921006081

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيناز كامل محمد ابراهيم20479151922047119

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيهاجر حسين عجيمي عبد الحسين20480131922110033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء قيس زبار خميس20481141922067057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى مثنى حسن جبر20482111921027128

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيأسراء فيصل طعمه كاصد20483121922099001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيالقدس مهدي عبد الحسن صادج20484131922094006
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى وسام صباح محمد20485111921033106

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي قاسم خضير20486151921005026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبينور يزن عبد المجيد مصطفى20487101922079029

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى عقيل كاظم ابراهيم20488121922098083

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس هوره راضي موزان20489151821015059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيرسول علي حسون علي20490101921159005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيمحمد عزيز محمود علي20491181921313023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيابراهيم حسين مجيد حميد20492211921004002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيقدس حسين عبد الهادي صالح20493121922016016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيهمام رياض عدنان عربي20494131921033040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد فاضل عبد هللا عباس20495151921010074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيسجى ناظم جاسم محمد20496131922098108

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية الياسمين للبناتالسليمانيةادبيسماره عامر خالد خلف20497321922025005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيباقر طارق عطيه زبون20498121921009024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية المؤمل للبنينبابلادبيصفاء اركان طراد جياد20499231921060013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياستبرق صابر شالل سبيع20500141922088002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبياسامه محمد علوان ناموس20501251921011007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي حسين عوده20502141921018033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حامد محسن مويل20503141922144026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيزهراء خالد رشيد مجيد20504101822077023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ماجد فخري عبد الحسن20505131921012112

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيبان رشيد عبد النبي كاظم20506141922095006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل محمد عبد الحسين حسان20507151922058031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيفاضل علي صالح صحن20508261921025060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيكامل قصي كاظم عبود20509101921015055

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل جاسم محمد جعفر20510141922193004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعبد المجيد خالد مجيد رشيد20511131921012066

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحسين علي مجبل ابراهيم20512271921049032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيذو الفقار صالح صدام خصاف20513131921009041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد خالد صنكور مطلك20514101921021045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم رعد راضي دخينه20515141921054001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيرغد عامر كامل محمد20516111922401032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر ثامر سعيد جاسم20517131921042028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عباس عليوي محمد20518141921005056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية األجيال األهلية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى صبيح نوري كريم20519131921040020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين جاسم محمد شاكر20520121922089014
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى سالم صفر حيدر20521151922056095

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيكاظم حسين مجيد علوان20522231921011085

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه رعد عبد الرحمن جثير20523141822102009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبياديان ماجد عبد الرحمن محمد20524141922082001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينرجس عبد االله عباس محمد علي20525141922071058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل محمد حسن عالوي20526121922134055

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيالهام امجد عواد مطلك20527151922054005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيزين العابدين قصي داود سلمان20528151921011018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبة جمال مهدي علي20529121922134115

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيسحر ضياء عبد الحسين نجم20530111922095065

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى مكي عزيز رهيف20531141921037285

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى طارق كاظم منصور20532121921034148

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيطيبة  عدنان صالح مهدي20533211922118016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيحوراء باسم جميل ابراهيم20534211922160012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس احمد جاسب صويح20535121921009124

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمد عزيز عباس20536131921015032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينذي قارادبيمرتضى عادل عبد اللطيف دوخي20537221921025008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيغانم عامر غانم سالم20538111921024036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيمريم ابراهيم حبيب جواد20539131922103078

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيحمزه احمد جوني موسى20540211821067011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب اسعد سكر غضيب20541121922102056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى وليد خزعل محسن20542141921050046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيساره محمود منصور عباس20543141922095046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد باسم فليح حسن20544121921005030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيهاله قصي يونس شفيق20545131922130054

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيمروان سلمان محمد جاسم20546141921210105

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم بشير عبد اللطيف فاضل20547141922077063

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه رحيم زغير حميد20548111922116036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي هاشم فرج20549111921057025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عماد عبد الحسن جبار20550111922105038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبيعثمان محمد صبري عبد اللطيف20551101921042021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيحيدر طارق يوسف صفر20552131921019016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين عامر انور رشيد20553121921019009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ علي مكي ناصر20554121922089059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيصادق حسن كاظم حمد20555151821009083

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي رهيف عبد السيد20556141921054029
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى احمد محمد خلف20557131921009118

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبياسراء خالد عباس جاسم20558131922073004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمود داود سلمان20559111922070026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين هادي حوشي عوده20560121922104005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى عثمان حميد رشيد20561141922107015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار رحيم حمود جحيح20562141921008087

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيفيصل غزوان فيصل جوني20563141921001026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح سعد ناصر خماس20564141922111054

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيزهراء معمر وحيد ساجت20565131922132023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيناديه وسام عبد الوهاب ابراهيم20566111922069034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر الصادق عالء كريم حميد20567141921026021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم محمد صالح حميد20568121922134150

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيشهد سعد صدام جبار20569131922084017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحميد مزهر حميد ربيع20570121921009083

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين علي عبد عباس20571121922102020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبياحمد فالح جندي حالوب20572131921007002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب صالح يوسف صايل20573101942091051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار طارق شاكر ياسين20574151942050104

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمد ستار يوسف20575101941026293

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحمه احمد نافع عارف20576141942095023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى كمال محمد صالح20577111942064049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية492.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةاحيائيحسين مؤيد لفته عبد النبي20578141941184004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيبسمة عالء جمال رؤوف20579101942115024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح ضامر بهجت ناجي20580101942090094

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية487.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ماجد كيف مريود20581141942097045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية487.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيبتول صباح مرزه محمود20582261942084007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيآيات ابراهيم فيصل علوان20583271942056003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا علي موسى زوير20584151941011082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور حسين عبد الودود جميل20585141942127043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي احمد عبود حسين20586131941023030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن عادل كاظم رومي20587141941026016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات رعد عجمي حسن20588141942132009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير كامل شمخي جابر20589101942123047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمود حميد سعيد20590131941041019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي غني شواي شهيد20591111941006051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر عبد الباسط فتحي موسى20592121941206050

3590 من 572صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى جالل كاظم جبار20593121942104028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد هاشم عباس عطيه20594121941031019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية477.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيطه مؤيد عبد الكريم محمود20595131941020061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية477.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة طالب محمد حسين طعمه20596121942102057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد حسن محمد علي حسين20597131941023001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء علوان عباس علوان20598121942117008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا عمار شكري محمود20599141942112047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجمانه حسن درب بلي20600141942109013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيقيصر علي ضهد ثامر20601151941007101

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ محمد قاسم احمد20602131942101072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائياريج فاضل ارهيف شمخي20603121942122002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب غانم ناجي ضيف20604121942123014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب سعد حسن علوان20605131942093062

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريهام هاشم خزعل حسون20606111942108045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيبسمه باسل توفيق سبتي20607101942117015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرونق نوفل يوسف ابراهيم20608111942118009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيهيا حيدر نوري ناظم20609101942077099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى سعدي عبود كاظم20610101941003046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالحسن أحمد عبد األمير موسى20611111941032009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى زكي عبد الساده صغير20612161941075289

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد خالد صبري حسن20613111942067079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيموسى رضا زغير حميدي20614131941031084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء صباح مفتن حميدي20615131942118111

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار علي جعفر محمد20616101942086081

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائينور كريم حسين محمد20617131942104060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد حيدر بركه حاتم20618131941030059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيتقوى عبود لفته عبود20619221942190050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدير عبد الرحيم ناصر محسن20620141942069069

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام ماجد عزيز خلف20621141942112021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد القادر احمد جالل خليل20622131941031037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا وليد خالد حمد20623101942115047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رعد جبار طاهر20624131941030099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفنن فارس صباح كاظم20625111942062079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة الزهراء سليم كامل عاكول20626111942105116

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رائد علي عبد الحسين20627131941011048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيورود سالم زمام محسن20628141942080093
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائييمامه طالب محمد داود20629111942079084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0اسطنبول-ثانوية المستقبل االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيفاتن عمر زهير عبد الكريم20630131942215006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين صباح سعيد هاشم20631131941016028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد رياض عجيل جار هللا20632141941036001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر سالم نجم عيسى20633131942126058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى علي عبد الحسن سليم20634141941009065

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير علي وحيد سعيد20635151942058068

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاتن عباس علي جاسم20636121942122019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد طه حسين هادي20637251941150304

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسيف علي عباس حسن20638151941001052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعلي سعيد محمد طبك20639261941012079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين حامد عبد المجيد هادي20640121941030057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم حمود20641141942102031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد جعفر عبد مهدي20642231941017135

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيزين العابدين زهير هادي حميدي20643231941251146

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد نبيل موجد خضر20644121941007011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور خالص محمد كاظم20645111942085071

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عوده مسعد حميدي20646131942107050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية السلوى االهلية النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيانس عبد الستار جبار عليوي20647131941046004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبد هللا عباس علي20648131942072024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة عطا جابر مخيط20649141942121049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر عبد الجبار عبد الرزاق20650251942062334

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى عالء عباس محمد20651121942098018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريام راسم عوده حسن20652121942094103

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيامير ستار جبر سعد20653131941012026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد فؤاد راهي عبطان20654131941001010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى تحسين نعمة كدران20655141942225134

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور حميد رشك منصور20656141942072150

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان عدنان خضير عباس20657141942074017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي محمد جبار حسين20658151941008027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الكريم شامل حسين20659221941060035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى ضياء صبار مهلهل20660151942047112

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبان محمد امين محمود فتاح20661121942095011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين نذير عبد الستار علي20662251941044111

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمالك علي حسين عبد20663251942096376

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد صادق جاسم محمد20664141941022002
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ماجد رشيد عبد20665141942080049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائينورا صالح مهدي لفته20666101942117117

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد ليث ستار عبد الحسن20667131941022064

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمهيمن حسين رحيم ياسين20668221951021099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عبد الكاظم محمد صالح20669131951031049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيعلي حسين هادي خلف20670231951011024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيحسين عالء كامل عوض20671221951033028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسن طعمه يوسف خلف20672131951250022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم حسن ابراهيم حسن20673101951025001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيأيه نصير نجم عبد هللا20674101952118001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي فراس كاظم عبد هللا20675101851042022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد جمعه لعيبي عليوي20676141951043001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر صبري صدام عبد الساده20677141851175006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيحيدر عباس حمدان علي20678231951009019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية العدل األهلية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيدالل عالء عبدالحسين مشتت20679121952119002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عبد هللا موسى رضا20680101951044002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيانس فائز ظافر جميل20681131951015012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيصبا احمد قيس حرب20682131952074011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيحيدر نصير مجيد حميد20683231951020024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمرتضى حسين عيدان شديد20684151951013047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى حيدر صالح حسين20685141951026051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد محمود خضير حسون20686101951014086

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد صالح سالم علي20687131851029044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيعائشه تركي سعود كاظم20688101952094021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيكرار كاظم محمد جتان20689131951015048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين اسعد حرجان نعاس20690161951038038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيامين عالوي صبار متعب20691271951001020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا حسين جاسم حمد20692101951019067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد رعد مطر عباس20693111951026005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0ثانوية الهادي المسائية للبنينصالح الدينتطبيقيغيث مدلل عباس محمد20694181951350035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار محمد عادل ناجي20695131952117043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا جاسم محمد صالح20696131951010031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد خالد سعود عبد20697141951019034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيقمر هاشم ماجد مرتضى20698101951015040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرسول ياسين حسن محمد  رضا20699111951200067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيُعال عبد المحسن علي مهيدي20700101952094022
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كلية الطب/جامعة البصرة711.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد المحسن عبد الحسين خضير20701161941105045

كلية الطب/جامعة البصرة708.8ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين عماد مجيد خزعل20702161941392003

كلية الطب/جامعة البصرة708.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمحمد تقي اسعد محمد علي سلمان20703161941105040

كلية الطب/جامعة البصرة708.5ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي عبد راضي20704161942165363

كلية الطب/جامعة البصرة708.1ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدير ضياء يعقوب يوسف20705161942165318

كلية الطب/جامعة البصرة707.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد باقر اكبر علوان20706161941075232

كلية الطب/جامعة البصرة706.5ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمرتضى محمد عيسى مضخور20707161941003026

كلية الطب/جامعة البصرة705.9ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياديان عباس فاضل منصور20708161942165006

كلية الطب/جامعة البصرة705.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيريما ابراهيم فالح نوري20709161942165157

كلية الطب/جامعة البصرة705.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد سعد عبد القادر مهلهل20710161941085004

كلية الطب/جامعة البصرة704.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبينات عادل عبد االمير حسين20711161942165091

كلية الطب/جامعة البصرة704.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائييوسف رعد ابراهيم خليل20712161941075322

كلية الطب/جامعة البصرة704.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياالء مصطفى شاكر مكطوف20713161942165029

كلية الطب/جامعة البصرة704.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيصفا امجد عوده احمد20714161942165300

كلية الطب/جامعة البصرة704.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائيعمر عادل اسماعيل خليل20715161941081015

كلية الطب/جامعة البصرة704.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيريام احمد صدام عبد الكريم20716161942184094

كلية الطب/جامعة البصرة704.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد كريم عبد رخيص20717161941075262

كلية الطب/جامعة البصرة703.8ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائينور رافع احمد صالح20718161942156028

كلية الطب/جامعة البصرة703.8ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمحمد صادق عطيه راشد20719161941003022

كلية الطب/جامعة البصرة703.0ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم محمد ناصر كريم20720161941129001

كلية الطب/جامعة البصرة703.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمرتضى حيدر طعمه صالح20721161941075276

كلية الطب/جامعة البصرة703.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره صالح عيسى خصاف20722161942165262

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةاحيائيام البنين كريم حبيب لفته20723161942308004

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتبارك محمود حافظ احمد20724161942165096

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنات عبد هللا محمد جعفر20725161942184061

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول رزاق صبيح هادي20726161942207017

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيام البنين نعيم تقي فيلي20727161942184021

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينجلين علي عناد خضير20728161942165443

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب مصطفى محمد جواد محمد20729161942381136

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايه طالل خلف مري20730161942165064

كلية الطب/جامعة البصرة702.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء مزاحم مهاوي جبر20731161942165198

كلية الطب/جامعة البصرة701.2ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيميالد عبد السالم ابراهيم حسن20732161942156026

كلية الطب/جامعة البصرة701.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهاله سعد ابراهيم نجم20733161942152246

كلية الطب/جامعة البصرة701.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ضياء عبد الرحيم مريد20734161942184109

كلية الطب/جامعة البصرة701.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسرى سامر عبد االمير ظاهر20735161942165280

كلية الطب/جامعة البصرة701.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتغريد عالء الدين عبد الجبار علي20736161942165099
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كلية الطب/جامعة البصرة701.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحيدر عباس مهجر يعكوب20737161941075080

كلية الطب/جامعة البصرة700.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب لقمان كشكول عبد الرضا20738161942165242

كلية الطب/جامعة البصرة700.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرؤى كمال محمد عبد الحسين20739161942165130

كلية الطب/جامعة البصرة700.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء كامل بدران خضير20740161942381050

كلية الطب/جامعة البصرة700.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم احمد فاضل بصري20741161942152193

كلية الطب/جامعة البصرة700.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور مهدي عاتي حيدر20742161942202184

كلية الطب/جامعة البصرة700.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد عبد العباس محمد20743161941131029

كلية الطب/جامعة البصرة700.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمخلد صالح حسن دهر20744161941131038

كلية الطب/جامعة البصرة700.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةاحيائيفاطمه خيري محمد عبود20745161942308011

كلية الطب/جامعة البصرة700.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد ابراهيم جاسم محمد20746161941060001

كلية الطب/جامعة البصرة699.7ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيزينب عبد الستار جبار مذخور20747161942156013

كلية الطب/جامعة البصرة699.7اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائياقدس حسن خليل ابراهيم20748161941105004

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمخلد ناصر محمد صالح غانم20749161941131039

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينسرين باسل بدري عبد الحميد20750161942152228

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي عبد محي20751161941075256

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى محمد حسن محمد امين يعقوب20752161942145175

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائياماليد علي نكيل عليوي20753161942184024

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين يوسف سهل احمد20754161942259015

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس عبد الجبار جري رحيمه20755161941038032

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبراء زهير مجيد علي20756161942165079

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى بسام طعمه جاسم20757161942183114

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم مصطفى ظاهر حبيب20758161942165420

كلية الطب/جامعة البصرة699.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء خلف حميد محمد20759161942165168

كلية الطب/جامعة البصرة698.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهتن امجد ماجد خلف20760161942165490

كلية الطب/جامعة البصرة698.6ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب كاظم رباط محسن20761161942163032

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد ماضي عبد الرزاق سوادي20762161941075264

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة اسعد مختاض عالوي20763161942243047

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا اسماعيل عبد هللا جوهر20764161941060063

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه محمد حسن حمادي20765161942165371

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمالك منذر رحيم سالم20766161942183100

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد لؤي محمد عبد الواحد20767161941075016

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء عماد زبال صالح20768161942146024

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة فاضل ناصر عبد الكريم20769161942163045

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبنين مهند علي محسن20770161942165090

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ليث عباس علوان20771161942290073

كلية الطب/جامعة البصرة698.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد حاتم ورش مارد20772161941355093
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كلية الطب/جامعة البصرة698.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيعلي داود سلمان شياع20773161941047020

كلية الطب/جامعة البصرة697.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيعلي فؤاد كامل شفيق20774161941105033

كلية الطب/جامعة البصرة697.2ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفدك قصي عبد الحميد عبود20775161942163051

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيابان قيس كاظم باقر20776161942165001

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين يوسف راغب عباس20777161942260008

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي حسين علي20778161942202072

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسن عالء حسن عبد هللا20779161941075046

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم نورس حسن عايز20780161942450061

كلية الطب/جامعة البصرة697.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم وائل كاظم ابراهيم20781161941001004

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعباس باسم علي محسن20782161941075117

كلية الطب/جامعة البصرة697.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيأماني عبد الحافظ سالم عبد االمام20783161942228001

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء رعد مكطوف عفلوك20784161942165170

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائينجيبه اياد ناصر عبود20785161942192071

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيآية معمر عبد القادر جاسم20786161942165068

كلية الطب/جامعة البصرة697.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب جميل حنتوش لفته20787161942184137

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز سالم علوان عبد النبي20788161941108011

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيعلياء خير هللا خزعل حواس20789161942207074

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي جاسم علي20790161942165188

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير شهاب احمد جابر20791161942204047

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياسراء رياض عامر غريب20792161942152012

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينورس صالح لفته غنتاب20793161942165479

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينرجس ميثم شهيب حميدي20794161942165447

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي ماجد سلطان عسكر20795161941060092

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء عالء عبد االمير طه20796161942297012

كلية الطب/جامعة البصرة696.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي جبار عبد الحسن سويجت20797161941119015

كلية الطب/جامعة البصرة695.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب ابراهيم شياع ساهي20798161942165208

كلية الطب/جامعة البصرة695.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيكرار ميثم كاظم حسن20799161941352087

كلية الطب/جامعة البصرة695.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمسار محمود حسين داخل20800161942184252

كلية الطب/جامعة البصرة695.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحوراء جواد عبيد دغيم20801161942165113

كلية الطب/جامعة البصرة695.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي اسامة علي حسين20802161941085037

كلية الطب/جامعة البصرة695.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسين موسى ابراهيم20803161942165165

كلية الطب/جامعة البصرة695.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم ازهر عبد الغفور نجاتي20804161942165397

كلية الطب/جامعة البصرة694.9ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيصفا موسى علي حسين20805161942383176

كلية الطب/جامعة البصرة694.1ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد هاشم عبود20806161941003018

كلية الطب/جامعة البصرة694.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيصادق علي مزعل عبد الرضا20807221941003084

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيشمس عامر يعقوب حسين20808161942247060
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كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صالح نعيم علي20809161942280086

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيسكينة جاسب محمد بدر20810161942202111

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيزهراء عدنان موسى عبد الخضر20811161942338013

كلية الطب/جامعة البصرة694.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيمصطفى وسام جواد كاظم20812161941033038

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةاحيائيسالم نعمة جوحي صحن20813161941073007

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد هللا ناصر عبود20814161941075174

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي مصطفى ابراهيم خليل20815161941075189

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد خير هللا علوان ناصر20816161941075097

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم بدر حمد مناحي20817161942165402

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيالزهراء جاسم عبد الكريم عبد العزيز20818161942152021

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف رحمن عزيز جاسم20819161941088023

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائينواف خالد هباد راشد20820161941060164

كلية الطب/جامعة البصرة694.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمد غالب مهدي سالم20821161941001103

كلية الطب/جامعة البصرة694.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيروان علي عبد الستار عبد الجبار20822161942150019

كلية الطب/جامعة البصرة694.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه طاهر علي خزار20823161942228098

كلية الطب/جامعة البصرة694.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه احمد عطيه جوده20824161942165332

كلية الطب/جامعة البصرة694.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم جمعه عبد المحسن روضان20825161941001001

كلية الطب/جامعة البصرة693.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمحمد ضياء مرتضى محمد مجتبى صالح20826161941105044

كلية الطب/جامعة البصرة693.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيسعاد عبد السالم نعمه عبد الرحمن20827161942245022

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسمانه حسين محمود صالح20828161942165286

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنى حياوي الزم مكي20829161942202168

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد ريحان عجيل20830161942152087

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسرى مثنى خالد رضا20831161942184180

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عدنان كاظم رزيج20832161942202180

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير غانم جاسب مطشر20833161942202124

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيآيات حمد جاسم محمد20834161942338003

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينهى طالب عبد الرضا كاطع20835161942383170

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةاحيائيعلي االكبر عباس جاسم محمد20836161941026007

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي اسعد مطرود حسن20837161941085038

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيسارة رائد كاظم عبد الكريم20838161942156015

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول كاظم جاسم صالح20839161942183017

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغفران محمد جعفر علي20840161942165325

كلية الطب/جامعة البصرة693.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عبد الباري مجبل نفاوه20841161942332022

كلية الطب/جامعة البصرة692.2ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيدين مثنى عبد الحسن عبود20842161942165127

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيعذراء محمد سالم عباس20843161942165313

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدير علي شيرون جلوب20844161942165322
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كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيازهار محمد امين هاشم احمد20845161942165013

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيام البنين فالح عاصي عبود20846161942165037

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى محمد محمد نوري محمد20847161942274014

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء راضي باهض كاظم20848161942202066

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب كاظم والي منصور20849161942165241

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيناصر هاني عبد الواحد ناصر20850161941075311

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائياماني مداح ضيول سعدون20851221942203003

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى عطشان عجيل عنيت20852161941076051

كلية الطب/جامعة البصرة692.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء عادل عبد الرضا ابراهيم20853161942146023

كلية الطب/جامعة البصرة691.3ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسن مثنى صالح مهدي20854161941075050

كلية الطب/جامعة البصرة691.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين شاكر علي احمد20855161941075063

كلية الطب/جامعة البصرة691.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عادل خضير ودي20856161941139009

كلية الطب/جامعة البصرة691.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد االله عاتي عباس20857161941084108

كلية الطب/جامعة البصرة691.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى احمد طالب محمد20858161941085072

كلية الطب/جامعة البصرة691.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايه مهدي فرج طلب20859161942165069

كلية الطب/جامعة البصرة691.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيعهد نصر شالل حاتم20860161942183068

كلية الطب/جامعة البصرة691.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيرضا عبد الحي علك حمادي20861161941030014

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايمان جاسم محمد صالح20862161942383161

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ماجد حسك عبد الحسن20863161942383175

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عدي جابر ياسين20864161942383177

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيانتظار مهدي عبد المحسن خلف20865161942452005

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح حمود سعيد20866161942297015

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حسين منصور محمود20867161941348023

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمشارق حيدر مهدي علوان20868161942192068

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء اياد حسين حميد20869161942152089

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتبارك حسن زعالن ناصر20870161942165092

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبه هللا محمد هاشم جاسم20871161942184304

كلية الطب/جامعة البصرة690.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزهراء وسام عبد الخضر عباس20872161942226053

كلية الطب/جامعة البصرة690.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيسجى فالح ابو الهيل حمود20873161942150034

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم فائز عبد الواحد جهلول20874161942165416

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيكاظم مؤيد لفته حسين20875161941083020

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب خطار جابر عبد الحسن20876161942332056

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل محمد عيسى مضخور20877161942184086

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره حيدر حمزه فاضل20878161942184168

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين عبد الرحمن جري يعقوب20879161941075067

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه يونس جوده جالب20880221942141207

3590 من 580صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة البصرة690.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس كاظم ياسر حميدي20881221942412071

كلية الطب/جامعة البصرة690.0الخارجياتالبصرةاحيائيرند علي محي الدين عبد السبحان20882161942401023

كلية الطب/جامعة البصرة689.5ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين شمخي علي20883161941075154

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيابو الفضل فوزي جخيور عنيس20884161941075005

كلية الطب/جامعة البصرة689.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيبنان محمد عبد الزهرة حسن20885161942170009

كلية الطب/جامعة البصرة689.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيايات جاسم كريم جبر20886221942323027

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك لؤي عبد الباقي عبد العزيز20887161942145035

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة حسين علي لزم20888161942202103

كلية الطب/جامعة البصرة689.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيامل منجد محمد حسن20889161942174007

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور صباح نوري ماضي20890161942165469

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد العظيم مسلم عبد الحسين20891161942152199

كلية الطب/جامعة البصرة689.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد حسين ابراهيم20892221941313041

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيفرقد جالل مشط علي20893161942380080

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء امير رداد جبر20894161942381137

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيفاطمه شفيق معتوق عاتي20895161942455020

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الستار عبد الكريم فارس20896161942165231

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيام البنين كاظم عبد الرضا سالم20897161942165038

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن لطيف جاسم عبد اللطيف20898161941094025

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشمس عالء شاكر محمد20899161942165288

كلية الطب/جامعة البصرة689.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائينبأ عبد العالي جازع بداي20900161942264013

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيضحى صباح كاظم جواد20901161942165307

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر صالح عبد الحميد عبد الحسين20902161942186008

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد جاسم محمد20903161941075225

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين رحيمه جويد جريد20904221941098026

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرباب بسام فاضل راضي20905161942165132

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيروان مظفر حسين علي20906161942165153

كلية الطب/جامعة البصرة689.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حيدر جابر عطوان20907161942183076

كلية الطب/جامعة البصرة688.8ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيغزوان فيصل عطيه سرسوح20908151941012051

كلية الطب/جامعة البصرة688.4ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيحميد رعد حنون عبد الرضا20909161941003008

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة واثق عطية قاسم20910161942207088

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينقاء سمير محمد حمد20911221942414174

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيبتول عبد هللا خلف عباس20912161942148004

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتبارك مهدي ناجي مهدي20913161942165097

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات جبار جمعة سلمان20914161942202020

كلية الطب/جامعة البصرة688.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيخليل ابراهيم خليل جعفر20915221941042005

كلية الطب/جامعة البصرة688.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيايمن صالح عبد المهدي راضي20916221941072018
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كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائياحمد حسين كريم عبد الزهرة داخل20917161941300002

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيتبارك نعيم حلو حمد20918161942381130

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا علي عبد الحسن عبد هللا20919161941075131

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسيف ماجد اصغر محمد تقي20920161941075110

كلية الطب/جامعة البصرة688.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيسجاد هيثم رشيد قاسم20921221941046039

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ هاشم حسين عواد20922161942184272

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيأديان علي حسين علوان20923221942141003

كلية الطب/جامعة البصرة688.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار وليد عبد الواحد ايدام20924161942333033

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة710.4ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائياخالص مهدي بدن ركن20925161942232001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة702.4ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرمله حيدر سعد ياسين20926161942165145

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة699.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه كريم عبد الرزاق عيسى20927161942165366

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة695.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيكبرى مهلهل لفته كيطان20928161942231024

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة693.0ثانوية الشعائر االهلية للبنينالبصرةاحيائيحمد عبد الرضا علي جايد20929161941346004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة692.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيمريم وليد حسك اسماعيل20930161942218108

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة688.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين دايم عودة شنان20931161942332027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة688.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صالح مهدي حسين20932161942184107

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد احمد محمد ابراهيم20933251941031314

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة688.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيسجى صالح حسن شاكر20934221942135106

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة688.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه سامي كاظم محمد20935221942203100

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيسيف الدين علي اسماعيل نجم20936161941105022

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.1ثانوية المتميزاتميساناحيائينرجس اسعد صيهود الزم20937281942079026

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.1ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم محمد قاسم عبد الساده20938161942165419

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيروز حميد لفته علي20939161942165154

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيابتهال عالء الدين طه ياسين20940161942183005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء خالد جري يوسف20941161942183041

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد سعد الياس خضير20942161941140008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيايمان عباس محمد حسين20943161942163007

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي علي عبد الوهاب نعمة20944161941392011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء مهند عبد الجليل عبد المجيد20945161942165201

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين منصور جاسم منصور20946161941085019

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيحسين سلمان نعمه بدر20947161941300008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيهديل محمد سعيد نوري شعبان20948161942235032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيمهدي هاني مطر جابر20949161941304011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ مالك خير هللا جعاز20950221942175225

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيحوراء عوده عباس بشاره20951221942104012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيزين العابدين غني عبد هللا شناوه20952221941080014
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى رعد عبد الباري هاني20953161942165455

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور عباس عبد الكريم عبدالرضا20954161942165472

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمجتبى بهاء هادي صالح20955161941075214

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي كاظم علي20956221942135084

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى سلمان حميد نجم20957221942135203

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيساره رشيد حميد باهض20958221942135103

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مؤيد محمد عبد المطلب20959161942165369

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيصبا محسن غالب محمد رضا20960161942450038

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة687.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا فراس شاكر عطار20961161941084062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيالحسن احمد جاسم عبد الشاه20962161941105005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيحسين عالء علي نعمه20963161941105015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.8ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيحسن احمد حسن مطر20964161941003005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.7ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيرسل حسين حنون جاسم20965161942232014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.4ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيعلي احمد كريم جاسم20966221941080016

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.4ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيفاطمة ايمن صالح نعمه20967161942156021

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى قاسم خلف جبار20968161941365045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك خالد وحيد ذخر20969221942139030

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه محمد حسين مهنه20970161942152177

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى صبيح درويش صباح20971161942165456

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عدي فالح حسين20972161942457006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور سامي صاحب عطشان20973161942165465

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمريم هشام رزاق ناهض20974161942228117

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عباس حسن علي20975221942414070

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهاجر عبد القادر عبد الرحيم عطيوي20976161942165484

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره احمد ياسين محمد20977161942165258

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيحنان لؤي لطيف تقي20978261942132036

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيزهراء علي لفته بنيان20979271942147032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيالحسين علي طه ياسين20980161941075023

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد كاظم محمد عجيل20981161941075015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيياسين سالم ياسين حمود20982161941075318

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيصادق مهدي راضي مخور20983271941001142

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآيات نجيب خلف عبد الرحمن20984171942294011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسما عامر سلمان علوان20985101942115131

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد هللا جاسم صيهود20986161942383054

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائينوف صبر حمد خليوي20987161942204067

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس مصطفى حسين بحر20988161942260040
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحيدر كريم كاظم جابر20989221941002099

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الغفار زاجي عاتي20990161941094078

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء نعيم لفته جاسم20991161942152104

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيسرى نهال جاسب جاسم20992161942196015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عامر طه ياسين20993161942145128

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.9ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيزينب كاظم حسن مطر20994161942156014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيابراهيم ضياء جعفر علي20995161941105001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفاطمه عباس احمد محمد20996271942077040

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيميثم محسن حميد شدهان20997141941007086

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صالح عبد الستار راضي20998161942332046

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائياماني قيس عبدالرحيم جاسم20999181942275006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيبتول احمد عويد خضير21000221942142005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم عبد صايل21001221942185053

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيمواعظ ناصر حسين عداد21002221942164078

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد حسن حافظ21003221941065046

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائييقين حميد خشان عنبر21004221942185133

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عماد كاظم عيسى21005161942247074

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيمنار عمار عبد االمير مكسور21006241942102199

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيام البنين حسين علي عبد الحسين21007261942074012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيحسن محمد حسين علي21008241941008029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيسحر علي محسن جايد21009221942323209

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد صدام حسون خميس21010141941016008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر حميد محمد عبد الرضا21011141942132059

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيغيداء عبد الحسين حسوني كاظم21012241942100082

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد الرحيم مذكور جبار21013241942121148

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد والي حامد ناجي21014241941076071

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين عباس ناصر حسين21015241942121064

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عدي فلحي بدر21016161941084111

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ستار جبر علوان21017241942130048

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعباس جليل شويخ فندي21018261941010111

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور رعد خضير حمود21019251942096422

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينور الهدى محمد كريم رحمان21020271942063184

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعباس منصور محسن كاظم21021241941027131

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمهدي حسن علي حسين21022161941003030

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسن ياسر حسن علي21023231941019027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيياسين اياد جاسم حسن21024231941071105
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد الباقر حسن مهتلف حاتم21025161941075229

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر صابر عبد الوهاب حسن21026161941060039

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد المطلب مطرود فيصل21027161941075295

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الزهرة رحمة عودة21028161941394020

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين محمد حسن21029161941075157

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائياحمد غلطان وهاب محيسن21030231941011008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمهدي عالء مهدي هندي21031231941020405

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيرقيه احمد ابراهيم مريود21032231942123038

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعباس فاضل نايف حرمس21033231941009063

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمحمد حسين علي موسى21034291941013045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس مشتاق علي عبد21035251941007164

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء فريد حسن بشاره21036251942062375

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عقيل سوادي باهض21037251941031146

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيامير حاكم ناصر حسين21038221941058006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي قاسم حسين21039151942046103

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الكريم عامر شجر21040161942197022

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمارب حسن عبيد ناهض21041161942165392

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين مطشر فلغوص هيال21042161942204012

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار علي عبد الكريم موسى21043161942450062

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيغدير علي الزم جخير21044161942152152

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء وليد ابراهيم زيدان21045161942152106

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى ماجد عودة خلف21046161941094087

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة685.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيبشير بالل هادي محمد21047231941020062

كلية طب االسنان/جامعة البصرة705.0ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيهبه كامل عبد االمير لفته21048161942156031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة701.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحسن عباس لفته محسن21049161941075222

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيالحوراء حيدر طاهر طعمة21050161942165031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم اسامه عبود عبد العباس21051161942165399

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبتول ثامر عيسى حبيب21052161942165072

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0ثانوية انوار االمين االهلية للبنينالبصرةاحيائيرضا رمضان يوسف جميان21053161941420004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيمهدي رياض جاسم محمد21054161941007054

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيدانيه محمود شاكر عبد الكريم21055161942165125

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسن عباس لفته محسن21056161941075045

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هاشم مولى صالح21057161942165331

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.3ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيالمؤمل منذر خليل ابراهيم21058161941003004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد عبد الرضا عبد الرحيم21059161942196013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيمريم عقيل ناصر عباس21060161942383179
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء بشير خلف نيشان21061161942152090

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر منصور مكي بدر21062161942202154

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم طاهر عباس طاهر21063161942152197

كلية طب االسنان/جامعة البصرة690.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيم شاكر محمود عثمان21064161942145053

كلية طب االسنان/جامعة البصرة690.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيطيبه جعفر صادق رشيد21065161942165309

كلية طب االسنان/جامعة البصرة690.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء يونس بدر حميد21066161942165206

كلية طب االسنان/جامعة البصرة690.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الرحيم مجيد باهظ21067161942207084

كلية طب االسنان/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء مقداد نوري عزيز21068161942165200

كلية طب االسنان/جامعة البصرة688.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةاحيائيزهراء حازم حسن حمادي21069161942166009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة688.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز ايهاب مجيد لفته21070161941075124

كلية طب االسنان/جامعة البصرة688.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةاحيائيعبد المهدي احمد عبد المحسن خلف21071161941028017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة688.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيكاظم عبد الرحمن جاسب يوشع21072161941365051

كلية طب االسنان/جامعة البصرة687.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايه حميد جبار موله21073161942165062

كلية طب االسنان/جامعة البصرة687.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد احمد باجي هبسي21074161942260027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجه عليوي عبد خالطي21075161942297011

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيآالء جبار مرزوق عبد الزهرة21076161942165025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيضفاف مسلم جاسب مهدي21077161942450042

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.0ثانوية الشعائر االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد كريم مايع قاسم21078161941346017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمد قيصر عبد العباس هندي21079161941001104

كلية طب االسنان/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه صفاء فيصل صالح21080161942165353

كلية طب االسنان/جامعة البصرة685.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيهبه عبد العزيز عبد الزهره عبد هللا21081161942243073

كلية طب االسنان/جامعة البصرة685.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جواد زيارة جمعه21082161942332081

كلية طب االسنان/جامعة البصرة685.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيرتاج عيسى عبد هللا ثامر21083161942202050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة685.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيطاهر ياسين حسن طاهر21084161941075115

كلية طب االسنان/جامعة البصرة685.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عباس علي ورواش21085161942207082

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمسار حيدر كاظم علي21086161942165421

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا بدر هويدي جابر21087161942297022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه طارق ناصر سويلم21088161942450050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عباس جبار وادي21089161942165181

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائياية صالح عبد الزهرة سلطان21090161942196005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيفرقد صباح عبود حميد21091161942196020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم محمد عبد الوهاب حسين21092161942293017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيهدى بدر موسى خضر21093161942383155

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائياحمد حيدر غضبان فالح21094131941238001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيفهد عمران منصور فهد21095161941355066

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفرقان راجي عبد اللطيف جواد21096161942152184
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عبد الحميد محمد حسن عبد الحميد21097161941140038

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حسن اسماعيل عجر21098161942162043

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر شهيد ناصر ماجد21099161941131043

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرهف ميثم شاكر عبد الحسن21100161942152086

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحمزه عبد الحسن محمد جمعه21101161941075077

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيفاطمة زاهي عبد عبد علي21102161942226101

كلية طب االسنان/جامعة البصرة684.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزهراء أحمد سالم مراد21103161942150020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.6ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مؤيد الزم سلمان21104161942145090

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.2ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيرانيا علي عبد الباقي راضي21105161942232013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمحمد امجد شريف مجدي21106161941105039

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيشهد عمران منصور فهد21107161942152139

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيشمس وليد عباس حمزة21108161942333026

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيصابرين جبار عبد خنجر21109161942209040

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد مناف بشير لفتة عبد الرضا21110161941131026

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيرقيه بسيم جاسم حسين21111221942166018

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد بسام قاسم كاظم21112161941088010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب اسعد نجم عبد هللا21113161942165215

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفضيله اسعد خلف معتوق21114161942183088

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيسالم جاسم سالم صالح21115161941060044

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبدور خالد عبد القادر عبد هللا21116161942165077

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد مخلص ناصر علوان21117161941083031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس عزيز نعيم مكي21118161941076030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى قيس عبد الخضر عبود21119161942196017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيزهراء طارق حميد عبد الرسول21120161942338011

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن عبد الرضا عبد الكاظم عبيد21121161941094022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء مسلم مجيد حميد21122161942165199

كلية طب االسنان/جامعة البصرة683.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عويد جابر شكبان21123221941053096

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمريم جواد كاظم جري21124161942228113

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب سمير تركي حمود21125161942381052

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيجنات سالم خلف حسن21126161942383173

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيكرار مهند محمود عباس21127271941034078

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيعلي الدر حميد كاظم كريم21128161941007025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد مشتاق صالح عبد الخالق21129161941085065

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنان مشعل صالح حسن21130161942204016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيزهراء سعيد عجر بندر21131161942170023

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء جواد كاظم حاتم21132161942207031
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عبد الكاظم محمد عبود21133161941094033

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيسكينة فارس عبد العالي نيسان21134161942452021

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه احمد صدام عبد الكريم21135161942184218

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيهدى سعيد شهيد جعفر21136161942153072

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد هللا جميل طالب21137161942450073

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين عادل عبد الصمد غالب21138161941075065

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيرضا عدنان خريبط حسن21139161941075086

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب جواد كاظم عبد الحسين21140161942165218

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيامنيه جواد رمضان فضل21141161942260006

كلية طب االسنان/جامعة البصرة682.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه اياد عبد هللا سبتي21142161942260032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيعذراء حامد عبد الواحد حمود21143161942152147

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء هادي شريف شتام21144161942333017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء ماهر جبار عوده21145161942152069

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه محمد حنون شنيور21146161942165372

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد عاجل شلتاغ21147161942151004

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد وليد يوسف يعقوب21148161941084011

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد عبد وادي21149161942169039

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير عبد المحسن مصطفى بحيوس21150161942196019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى اسعد عبداالمير دويني21151291941003260

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمسلم ثامر دينار خضير21152221941076129

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس غني شمران مزيعل21153221941077069

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيف نهار يوسف راضي21154161942204045

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رعد عبد الرضا عريبي21155161942165347

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب خالد ناجي عويد21156161942201010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياساور عبد اللطيف عبد القادر عبد هللا21157161942165014

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىاحيائيعبدهللا سلمان كاظم داود21158211941028024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة681.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيبة علي عبد الحسين كاظم21159161942332076

كلية الصيدلة/جامعة البصرة705.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرقيه طالل علي حسين21160161942165143

كلية الصيدلة/جامعة البصرة698.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مهدي صالح مشخول21161161942146036

كلية الصيدلة/جامعة البصرة696.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيشهد ناهض سلمان رجب21162131942239016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة696.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة عماد سالم عيسى21163161942183055

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيأبتهال فالح بلبل حسين21164161942338001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول ماجد سامي لطيف21165161942207021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفرح جهاد عبد الكاظم حمودي21166161942165377

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حيدر حميد نعيم21167161942165343

كلية الصيدلة/جامعة البصرة686.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايات حيدر محمد امين مهدي21168161942165052
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة685.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي كاظم جعفر21169161942152101

كلية الصيدلة/جامعة البصرة685.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسنين حكيم فالح ياسر21170161941075052

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس ضايف مزيد ناجي21171161941094056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد االمير كاظم موسى21172161942293020

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينوران عادل صالح هادي21173161942165478

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة نعيم مهاوي مظلوم21174161942202148

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيبنين علي سرحان صابط21175161942383162

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيخير هللا هاشم فالح ياسر21176161941075084

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمنار حميد حمزه عباس21177161942152208

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائينقاء عبد الستار حميد علي21178161942153066

كلية الصيدلة/جامعة البصرة684.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى محسن هاشم حميدي21179161941135019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة683.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبة صفاء بدران رمضان21180161942297030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة683.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس سليم جبر بهار21181161941064012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة683.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيرؤى مصطفى فاضل حميد21182161942202046

كلية الصيدلة/جامعة البصرة683.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيبراق حيدر حسن خلف21183161942332018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة683.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم ماجد علي جمعه21184161942165417

كلية الصيدلة/جامعة البصرة683.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياالء جعفر مولى حسن21185161942165026

كلية الصيدلة/جامعة البصرة683.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عادل هاشم خير هللا21186161942202139

كلية الصيدلة/جامعة البصرة683.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور ستار جبار عباس21187161942165466

كلية الصيدلة/جامعة البصرة682.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي جبار اسماعيل باهض21188161941083014

كلية الصيدلة/جامعة البصرة682.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد ماضي فيصل عنيد21189161941094008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة682.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد باقر كاظم سبتي21190161941035001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة682.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور علي حمزه علي21191161942165474

كلية الصيدلة/جامعة البصرة682.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيساره شهاب احمد جابر21192161942380079

كلية الصيدلة/جامعة البصرة682.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عامر كريم عبيد21193161942183071

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيرحاب يوسف جابر داخل21194161942204021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد حسن يوسف21195161942240045

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيشمس علي عبد الحافظ سالم21196161942145107

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاتن جاسم غالب صبيح21197161942183070

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد الكريم ربيع كريم21198161942165357

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء جاسب حسن حمادي21199161942383165

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيجيهان عادل ابراهيم صالح21200161942243017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة681.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينادين غالب طاهر حاجم21201161942202171

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد هللا عباس سيد21202161942259027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائياسراء رحمن غياض مغامس21203161942243004

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الكريم صبري محي21204161942165184
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيقمر مجيد معتوق مجيد21205161942165383

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزهراء يوسف كاظم يوسف21206161942226056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد باقر محمود21207161942339008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيجاسم امين راشد جريش21208161941300006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيدالل قيس علي لعيبي21209161942202044

كلية الصيدلة/جامعة البصرة680.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء يوسف عبد الزهره حمادي21210161942165205

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.4ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيسارة عبد المجيد عذاب علي21211161942156016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد صالح نور21212161942183039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائييقين زيدون صالح محمد21213161942152261

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ كاظم ناصر حسين21214161942184268

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيمحمد حسين كاطع جابر21215161941022033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صالح رزاق صالح21216161942152094

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحوراء فراس جواد صبيح21217161942165119

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد هللا عبد الحسن ضمد21218161941119016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ياسين حسن شريف21219161942207089

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب قصي علي حسين21220161942184158

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيهيلين ماجد عبد علي ثامر21221161942169095

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيأمنه عبد الرحمن مرزوق عبد الزهره21222161942165045

كلية الصيدلة/جامعة البصرة679.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء باقر جواد كاظم21223161942339007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.2ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيانفال كامل علي كريم21224161942184030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب عالء جاسم عيسى21225161942165234

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى علي عبد الزهره جمعه21226161941075298

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى احسان عاشور معتوق21227161941394023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي فرات كاظم عبد21228161941075182

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمسلم حسن قاسم محسن21229221941058084

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة يعقوب محمد امين يعقوب21230161942383166

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيعبد هللا رياض حسن حدري21231211941223015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائياحالم هاني جابر يوسف21232281942078005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء حيدر مطر عبد المجيد21233161942163002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيمؤتمن زكي يوسف جازع21234161941124014

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسكينه حسين عبد علي حسن21235161942184181

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر عبداالمير عبدالحسن طالل21236161941074016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائياسراء صابر محسن مهلهل21237161942176006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس صادق احمد داخل21238161941038031

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه خالد كاظم شنين21239161942184221

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى سلمان شعيبث عبد هللا21240161941076053
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائياسراء علي حنون علي21241161942226006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد االمير عبد الرؤوف حمود21242161942165355

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيصفا محمد عيسى عاشور21243161942165305

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء رياض عبد الحسين علي21244161942290032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةاحيائياريج نزار جاسم محمد21245161942215001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه وليد حبيب كاظم21246161942154043

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائياحمد عماد مصطفى محمد21247161941010003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الكاظم مشكور فريح21248221941046006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيالزهراء سمير احمد جباره21249161942380072

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيكوثر فضل عبد هللا فضيح21250161942152187

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه الزهراء حسين طارش خضير21251161942202150

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيدعاء حامد عبيد جهلول21252161942235008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى مهند مهدي جاسم21253161941001117

كلية الصيدلة/جامعة البصرة678.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةاحيائيمحمد مصطفى بدر عبد الصاحب21254161941026016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمصطفى محمد احبيني عاشور21255161941105050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.2ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيجنات عماد خلف جري21256161942165104

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيايه لؤي فاضل محمد21257131942108006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الحافظ احمد بدران21258161941060082

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي رياض عبد الجبار حسين21259161941075164

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد باسم نعمه عباس21260251941008174

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيآيه رحمن مزعل محمد21261221942203008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيذلفاء عقيل كريم محمود21262101942136016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عمر فاضل وحدان21263131941020103

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيدجله كريم حمود رهيج21264281942078024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي محسن جازع21265161941038021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسين نعيثل عليوي21266161942152162

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيعال بهاء محمد امين يوسف21267161942165314

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبه عمار حميد رزيق21268161942299023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء حيدر عطيوي محمد21269161942207032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب حسن عبد الزهرة فضالة21270161942290039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيماجده جواد كاظم حنون21271161942165391

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء كاظم اسحاق عبيد21272161942204031

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء راضي محسن خنجر21273161942381142

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد رشيد دنيف21274221941372042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه كريم داود سلمان21275221942141195

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قاراحيائيحسن رزاق عبد علي عبد الحسين21276221941261002
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيهيثم حسين زبون مسير21277221941359022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم عادل هادي جوالن21278221942143265

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الكريم عبود علي21279161942152200

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى عماد مجيد نفاوة21280161942202191

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسن جاسم سباهي21281161942244046

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صالح كاظم مزهر21282161942161024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب ميثم زغير دليل21283161942202100

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيايثار مظر يعكوب يوسف21284161942145020

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينورهان خليل ابراهيم اسماعيل21285161942165483

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء هيثم وطن مزيد21286161942165204

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر محمد عبد شجر21287161941094015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيام البنين ناجي جثير غميس21288161942165039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور صباح عبد علي لفته21289161942184291

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد المنعم يوسف يعقوب21290161942280053

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء حسين عبد علي عمران21291161942183028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة677.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس مؤيد محمد حسين علي21292161942184280

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.8ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيفاطمة حقي طاهر مشهد21293161942156022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائييوسف فرحان مفتن عاصي21294221941042011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيضياء محمد كريم ناصر21295161941069022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيعلي ظافر سالم حسان21296161941003015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمجتبى محمود شهاب احمد21297161941075220

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر احمد وليد مردان21298251941031878

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيمنتظر جاسم محمد ابراهيم21299271941037041

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحسين علي عباس محمد21300201941001063

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر غسان عبد اللطيف عباس21301251941031256

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيعهد عبد الدائم عبد الحافظ عبد الكريم21302171942292059

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيايوب قاسم دهيم حسن21303121941031032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد ضياء حسين مجيد21304131941005027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسمانة بشير ثامر عباس21305151942051106

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء ثجيل منشد خضير21306131942131007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد الكريم مريوش محمد21307141941179017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد الحسين كاظم محسن21308161942383119

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأهله عامر عطيه عواد21309141942089003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عزيز جابر حمد21310241942220224

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيجيهان موسى جوكو حسين21311331942056013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى محمد حمزه محيل21312241941002149
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كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى احمد صاحب رهيف21313241942124147

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد شاكر حسن اسود21314271941001274

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيعال حسون محمد حسون21315241942120199

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء ثائر محمد علي فرحان21316261942143043

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحمزه بشار يعقوب راهي21317221941053039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيإسراء رعد عبد الحسن كنيهر21318161942192003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حمزه عبد الحسن فليح21319161942165342

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عقيل عبود محمد21320161942183078

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مصطفى كمال عبد هللا21321161942165375

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد مؤيد حمود فالح21322161941088020

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيزينب فاضل عباس فهد21323161942198016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس جبار صعيصع ربح21324221941099032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيخديجة تعبان كاطع كويز21325221942207013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائيابراهيم ثائر عبداللطيف سلمان21326181941033001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيضحى حيدر رجب حيدر21327221942112056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيرباب عبد الهادي علوان دخيل21328221942398010

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيخديجه حاجم بصير لفته21329221942153107

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيعبير خليل سيار عذاب21330221942172065

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائينبأ احمد حميد صالح21331191942188130

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسين عبد الكاظم صالح21332221942421043

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قاراحيائيختام ريسان جابر صوالغ21333221942202011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيبتول قيس مزهر سليمان21334221942158014

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيمثاب سليم ضيول قاسم21335221942178138

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيزهراء عزيز فليح عبد21336221942150027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعباس محمد محسن جبر21337221941035123

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينرجس عباس فاضل كريم21338161942152224

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى احمد عبد الصمد احمد21339161942165449

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينبأ محمد كاظم جعاز21340161942165441

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيموسى عبد العزيز عبد الزهره عبد هللا21341161941033039

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةاحيائيهادي راضي شاكر خير هللا21342161941057015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيمينا غسان سلمان عطيه21343161952165053

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسن ثامر نظيف21344161952458013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيعماد الدين ضياء عبد الرضا عيسى21345161951012061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي يوسف فاضل عباس21346161951085063

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد ياسين نزال21347161951105024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيامير ايمن عبود عبد العباس21348161951075008
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفضه عبد االله جاسم محمد21349161952207039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيحسين غازي عاتي جابر21350161951027011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقياحمد جهاد عبد العباس ناصر21351161951026004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد الستار جابر عبد الهادي21352161951007128

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة جبار مهلهل يمن21353161952176074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيالحسين علي جاسب جري21354161951015011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي عودة نتيش21355161951112014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء عباس عبد االمير عبد الواحد21356161952161012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيازهار خليفة محمد خليفة21357161952204001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب نوري رزاق عبد الصاحب21358161952290014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقياسماء جواد حسين كثير21359161952196002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.5ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار مصطفى عبد االمير معتوق21360161952145037

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسارة فائق محسن بدر21361161952204023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيسجاد سالم حسن سالم21362161951017030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر علي حسين علي21363161951083044

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيام البنين عطا هللا نعمة كليب21364161952204006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيامل هادي مزعل غلب21365221952103006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ناصر جالل سلمان21366161951359059

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيآية ثامر عبد الحميد ثامر21367161952280001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة مؤيد عزيز حمادي21368161952197007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيحسين نورس كاظم عبود21369161951017023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيزينب عقيل ابراهيم احمد21370161952253018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيمارال مكرديج بارسيغ اوانيس21371161952170028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيفرزدق مكي جعفر معتوك21372161951002159

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيزينب حبيب مطشر عبود21373161952150018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمهدي حامد كاظم معتوق21374161951075107

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم حسام عبد الرحمن مصبح21375161951139099

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيزينب مهدي صالح مهدي21376161952218046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيعلي فيصل غازي ياسر21377161951112029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب كريم جاسم منيشد21378161952207027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمصطفى محمد صبيح وادي21379281951009112

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عالء عبد الحسين عبد الصاحب21380161952238019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقيعلي باسم يوسف يعقوب21381161951308010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيزينب ثائر غياض خلف21382161952238021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف ستار جبر طالب21383161951428052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسالي سالم عبد العزيز ناصر21384161952274007
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الرزاق جبر كرومي21385161951084041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهاجر عبد السالم أسحق أيوب21386161952183030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقياية عادل نوري عبد الواحد21387161952162004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيرضا هللا سفيح عبد الحسن غالب21388161951359022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيعقيل زويد خليف خواف21389161951014033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرمله كريم عباس محمد21390161952204016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر عماد صينخ جهل21391161951030076

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيمروة عماد عبد هللا رماثي21392161952171034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الخالق غانم هادي21393161951112026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرسل سمير خريبط عبود21394161952196006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى غضبان خير هللا خشن21395161952219041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسكينة مضر صادق عزيز21396161952196011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.4ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةتطبيقيسجى ياسين عبد السيد حميد21397161952232002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي جرو حمد21398161951081004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه مناضل شنين مناحي21399161952296018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد العزيز احمد عبد العزيز21400161951075006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيزهراء عبد هللا رمضان فاخر21401161952198013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعباس فاضل ناصر عبد الكريم21402161951049079

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين امطير مطشر عنيد21403161951002042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء احمد ناصر جابر21404161952459006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعقيل عبد الحسين جاسم محمد21405161951135024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعلي صباح حنون صيهود21406161951053090

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا محمد عاصي محمد21407161951016068

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيبتول قاسم عبد الرضا علي21408161952150005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيآيات عبد هللا خلف حافظ21409161952168002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة608.0الخارجيونالبصرةتطبيقيمحمد حسن لفته عبد الحسن21410161951400125

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة608.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد قاسم عبد هللا21411161952167011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة607.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيمهدي احسان ثامر غميس21412161951030080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيساره حيدر طلبه حسين21413161952165035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حيدر ابراهيم علي21414161952253013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحيدر محمد طالب علي21415161951019056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقينعمه عادل نعمه مولى21416161951075109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيايه محمد علوان حمد21417161952234010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقياحمد علي ريسان البد21418161951017005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيحنين هيثم محمد عاتي21419161952230013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الحميد خلف علي حسن21420161951060097
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيمصطفى عدنان عبد ضيدان21421161951300065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى محمد عبد الرزاق راضي21422161951064036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيمسار عماد عبد الواحد شهاب21423161952165052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقياحمد جاسم كاظم عبود21424161951308001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقياحمد نيازي مصطفى محمد21425161951001022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيأية عبد النبي والي جازع21426161952458002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيازهار علوان عبد فليح21427221952170001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد سليمان محمد21428161952161019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية المثنى للبنينذي قارتطبيقيحسين ناجح رزاق خلف21429221951032005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيفاضل عباس سعيد موسى21430161951108039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية االلباب االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مصطفى صبري عاكول21431161951123030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيكاظم عادل كاظم حسن21432161951022063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيوعد حسن شايع صخر21433161951034158

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيآيات عادل يونس خزعل21434161952152003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صباح ابراهيم حسن21435161951075086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيأماني اسعد ظاهر فالح21436161952283001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعباس محمد جخيم محيسن21437161951010045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسارة حمزه عباس عودة21438161952146020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسن سرحان حيال21439161951039062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عبد الرزاق فليح عباس21440161951034140

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة608.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين حسن جميل عماره21441161951049033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة608.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيعيسى عبد الكريم عيسى عبد21442161951058056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة607.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الكريم اسماعيل ذياب21443161952201005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيايمان طاهر ظاهر سلمان21444161952169013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتماره غالب خلف مال هللا21445161952184022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء رحيم محمد علي21446161952165020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيحسين شريف عباس جوده21447161951053033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيازهار عناد جوده عناد21448161952152004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى فراس عبد الزهرة جالب21449161951108064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة605.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيصفيه حيدر عبد الرزاق ياقوت21450161952227027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة604.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيغيث عدي سامي حامد21451161951031034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبتول اسعد عبد الخضر عثمان21452161952182001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيأيات مهدي عطية ماهود21453161952210016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد بهاء نعيم عجيل21454161951063033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل جابر عبد الزهره مهوس21455161951075073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيستار جبار نعيم مدلل21456161951038059
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة601.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشوق قاسم سلمان كرين21457161952259030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة601.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمد شاكر محمود21458161951002066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةتطبيقيزينب احمد حميد حسن21459161952241010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيسجاد حبيب مزبان مجلي21460161951062037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحامد ذياب جالب رجي21461161951135004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيعلي رياض محمد راضي21462161951007083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة حسن عبد الواحد عبد الجليل21463161952170022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة599.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيشهد احمد عبد الرضا كاطع21464161952216018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة599.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقياماني سامي عنبر شعبان21465161952209005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة599.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم عادل علي محمد21466161951089056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة599.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيرقيه عباس حميد عبد هللا21467161952169029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة599.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم حيدر حامد عذبي21468161952280043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة598.9ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةتطبيقيطيبة علي خلف وادي21469161952232004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة598.0ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةتطبيقيهدير جواد عبد الزهره سعيد21470161952156001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة598.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد علي جاسم غافل21471281951006149

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة598.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقينبأ كاظم جواد عبد الزهرة21472161952227042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسن مجيد حمادي21473161951084211

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حميد شاكر عبد21474161951139078

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيعلي رزاق رشيد شهد21475161951056048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه سعيد عبد الصمد منصور21476161952150033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الساده نيروز ياسين21477161952145014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيمريم اكرم سلطان شرقي21478161952150041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة596.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيشهد سعد عبد الهادي صالح21479161952176066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة596.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقينرجس علي غافل سعدون21480161952233030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة596.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقياخالص قيس عيال ضيدان21481161952202001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة596.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيخلود جعفر ناصر عبيد21482161952176027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة596.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيحوراء عبد االمير عباس محمد21483161952230014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد هللا حمادي عبد الخضر21484161952455013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ناصر عبد السادة قاسم21485161951085052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0ثانوية االعتصام للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى جيجان صافي قاسم21486161951143030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيكرار حيدر زبيد وشيح21487161951010073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي قاسم محمد سعيد21488161951060132

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعامر زهير شاكر جواد21489161951019077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيسجى كريم عبد منخي21490161952265029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد علي يوسف جابر21491161951002052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة594.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا كريم سوادي جبر21492161851002148
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة594.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيضحى علي عبد الحسين سوادي21493161952163019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيكرار عمار جبار عبد الرضا21494161951075069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة594.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد اسعد حردان رهيف21495161951019127

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة593.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير احمد كاظم قاسم21496161952151007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة593.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا علي رمضان عويز21497161951039058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة593.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيبنين جاسم فيصل فاضل21498161952253007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة593.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب احمد خير هللا سالم21499161952163011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة593.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقياحمد نعيم جاسب دويج21500161951019010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة593.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقينرجس علي عبد النبي كطافة21501161952207043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة592.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر هاني مهتلف حافظ21502161951089026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة592.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسنين علي عبد الحكيم21503161951140088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عادل محمد حسن21504161952165021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيدعاء رياض عبد اللطيف فرعون21505161952309008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الرضا كاظم نجم21506161952196009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمد مسلم عالوي21507161952232001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد محمد كاطع عجيل21508161952163017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى حيدر حسين يوسف21509161951007125

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد المجيد سمير عبد المجيد معتوق21510161951075043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير عباس طالب عباس21511161952184067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب رياض حمادي عسكر21512161952259023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمؤمن فتاح حسن قاسم21513161951075076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعادل هاشم عيسى موسى21514161951019076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عبد الزهرة رحيمه زبون21515161952230036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهدى سامي محمد عبد السيد21516161952207045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة589.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيكوثر علي قاسم جاسم21517161952226088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة589.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةتطبيقيرؤى واصف عبد الجبار جاسم21518161952155001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة589.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيشهد قصي عامر علي21519161952243038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة589.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ثابت عبد الحسين محيي21520161951083100

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حامد سعيد حسن21521161951010083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسن عواد وادي21522161951364006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيشرف الدين ماجد ياسين شريف21523161951140049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيابتهال علي هاشم جابر21524161952172005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد الواحد ناجي عبد الواحد21525161951015099

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء جعفر باقر عبد الباري21526161952260008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى محمد تعبان ابراهيم21527161951077052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقييقين خزعل متعب خلف21528161952240062
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عباس جياد ثامر21529161951353114

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف ناطق سعدون صالح21530161951139139

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيرضا اكرم مهدي محمد21531161951105015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر كاظم حسين محمد21532161951355250

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0ثانوية الروضة العباسية للبنينالبصرةتطبيقيعقيل حسين عباس عودة21533161951080017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد الحسن عبد الصاحب طاهر21534161951083061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عباس حسين عبد21535161951060163

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيمالذ صباح نوري عبد الكريم21536161952152051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقينرجس حامد كاظم غالي21537161952239029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيغدير نجدي كاظم جاسم21538161952171024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيرضوان مالك ضيدان عبد الزهرة21539161951038056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة صالح خلف إسماعيل21540161952282007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الرضا حسون عجيل21541161951363190

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينالبصرةتطبيقيحسين نجم عبد الحسين عباس21542161951054008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الغفور جلود علي21543161952225017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر محمد علي عبد اللطيف21544161951075106

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقينوح عمران جمعه عبادي21545161951060201

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعلي طاهر عبد الواحد داخل21546161951053091

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عدنان احمد ناجي21547161951061056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيزينب خميس مهنا خميس21548161952167013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن جبار صافي سدخان21549161951060030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد محمد جواد فرج21550161951078005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيعمار ياسر عبد الجليل عبد الحسين21551161951027029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيتبارك عبد الباسط عبد العالي جعفر21552161952228016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيحسن عالء ايوب علي21553161951112008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة فراس محسن خضر21554161952170024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقياسماء زاهر حسين عباس21555161952383008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيضحى هاشم حسن هاشم21556161952239019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن علي مجيد راضي21557161951085021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيسيف الدين حسام مجبل عبد هللا21558161951075031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي هاشم جاسب بدر21559161951064026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة608.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى قاسم عبد القادر عباس21560161951064034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة607.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيوجدان شهاب احمد محمد21561161952280054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة605.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه سهيل عبد المنعم عبد الوهاب21562161952150034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة604.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيبسام صالح مزيد منشد21563161951131010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد شاكر عبد الحسين عبد الرضا21564161951075085
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعلي كنعان عبد هللا محمد21565161951061073

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيزينب حسن سلمان ثجيل21566161952176050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار حيدر صباح حسن21567161951133018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين حسن ميجر جاسم21568161951038041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحمد موسى حمد موسى21569161951019050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة601.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد فيصل غازي وجر21570161951001072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عادل عزت محمد21571161951001018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة600.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيعلي كاظم سعدون حسن21572161951039077

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة599.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد قاسم كشيش جاسم21573161952163016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد اسامة فتحي علي21574161951075079

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيسجاد ناجح قاسم برغش21575161951004029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء صدام عبد هللا عبيد21576161952154013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيحوراء عبد هللا عبد الحافظ عبيد21577161952169024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة596.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيايه بهاء الدين فريد ماضي21578161952150004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة595.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن عبد الستار عبد الجبار شهاب21579161951034069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة594.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد منجد مهدي كشيش21580161951022081

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة592.7ثانوية المتميزين للبنينالبصرةتطبيقيسجاد أياد جعفر حسن21581161951003002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة592.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمحمود نبيل محسن يعقوب21582161951047131

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة592.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيفاضل حسين عبد الكريم سمير21583161951078021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة591.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا نبيل عبد هللا رحيم21584161951043064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك رائد عبد الدائم حسن21585161952181003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه قاسم منور مذكور21586161952228042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة590.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيحسين مزهر لهوج خدام21587161951004020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة589.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيحسين قيس عبد الحسن محمد21588161951050028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة589.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقياسماء يوسف فهد علي21589161952231004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى سعود مطير عيسى21590161951088031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة588.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمقتدى جواد كاظم عويد21591161951022091

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيهادي جالب جبار عذير21592161951052051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيشمس الدين علي حسين محمد21593161951010043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة586.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد سعدي لطيف حيدر21594161951128004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر مسلم حسن فاضل21595161951085015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيجنة احمد حسام عباس شمخي21596161952151004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمخلد قاسم كاظم علي21597161951053132

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيياسر اسماعيل داغر رحيمه21598161951060202

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةتطبيقيهدى ناصر جاسم محمد21599161952179020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةتطبيقيصابرين جواد حسين عاشور21600161952249006
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة584.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيصادق جعفر عبد علي عبد الواحد21601161951060084

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي عبد النبي رهيف21602161951394011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقييقين راضي لفتة سند21603161952168037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيرسل رافد نوري جمر21604161952176034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينورس علي حسن علي21605161952183029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيابو الفضل اسعد سالم جبر21606161951140004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيكرار حسن حميد كاظم21607161951049115

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين لفتة طعمه21608161951053086

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيندى عقيل حسن عبد اللطيف21609161952228052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا مكي عبد هللا نجم21610161951140059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى سامي الزم اسماعيل21611161951001147

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر داخل عبد الحسين لفته21612161951022032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد حسين عودة عبود21613161951126018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة582.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عكار صيهود هليل21614161951045041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقينرجس عباس عبد الصاحب حسين21615161952165054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحسين نائل حسن عالوي21616161951001058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة581.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيافراح ياسر سعدون ميذاب21617161952240004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد عبد الرزاق حسين21618161951001109

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيصبا عوده مالك نجم21619161952238028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقييوسف هاني حسين علي21620161951112050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيحيدر هاني كاطع حسن21621161951016049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيعلي اركان حميد قاسم21622161951028028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيازهار طالب صبري عبيد21623161952167001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقيحيدر محمد محسن نعيم21624161951308007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيكاظم احمد كاظم عباس21625161951048020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيعلي فاضل قاسم عبود21626161951015072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا علي عبد الرحيم علي21627161951075039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين مرتضى مهدي ذياب21628161951049047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمد علي عبد هللا محمد21629161952268004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيهديه كاظم فياض رهيج21630161952152057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كاظم طاهر مناتي21631161951027037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0ثانوية عين شمس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحمزة محمد حسن محمد رؤوف21632161951130004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة578.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس حازم مهدي صالح21633161951139057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي عبد الكاظم جبر21634161952202017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد احمد صالح عبيد21635161951135013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان جواد سالم21636161951075090
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيأبى عبيده نجم عبد هللا مصطفى21637161951085002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيهادي هاني هادي ناصر21638161951075112

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحسين هاشم مصطفى حميد21639161951001060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد هللا حاجم حمدي21640161951049135

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد علي قاسم حسن21641161951013055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود صباح نجم عبد هللا21642161951076075

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد سيف خنجر21643161951014043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقينبأ سالم حزام شبرم21644161952208056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة575.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيطالب عادل صالح جبر21645161951340017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيزينب وهب احمد علي21646161952169039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيرباب عبد الخالق عبد الواحد عبد الحسين21647161952226030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس علي هادي عثمان21648161951365226

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عبد المنعم نجم عبود21649161951036062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة574.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقيزينب صكبان نايف عبيد21650161952308002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد هللا عباس سيد21651161942259042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه هاشم عبد الحسن بدر21652251942096328

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشهد طعمة محمد ديوان21653161942165294

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياطياف علي يونس عجر21654161942165023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدق سعدون عبد عبد العزيز21655161942165316

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الحسين صباح صيوان21656161942202140

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الزهره جابر حاجم21657161942184113

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي زين العابدين كاظم محمد جواد21658161941073010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهور عقيل خيري الزم21659161942184130

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره كاظم عبد الصمد علوان21660161942184172

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيحمدي شريف مسافر شريف21661161941124003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيعال عبد الكاظم مكطوف عبد الرضا21662161942332078

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب حسنين رحيم حسن21663281942052055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء شريف نجم الدين عبد الحبيب21664161942450022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمجتبى فاضل هادي محمود21665161941075218

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء رسول قاسم فندي21666161942145004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائياحمد قاسم جبار ثامر21667161941002002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهاجر فالح جليل عبد علي21668161942165485

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد الكريم احمد عبد العالي21669161942383143

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.5ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمصطفى وسام سعيد عبد الهادي21670161941003028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره لؤي عبد الكريم محمود21671161942165266

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيياسر عبد الغفار طالب عبد الحسن21672161941075316
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة معتز غالب باقر21673161942184164

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.8ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيشهد عالء احمد عبد الرزاق21674161942232026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس علي هليل يوسف21675161942207097

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء عارف سالم حسين21676161942152064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةاحيائيبنين عقيد حميد حسين21677161942308007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيزهراء عباس صالح عبد الواحد21678161942216017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيتبارك عباس راهي دحام21679221942185022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيمسار علي طه ياسين21680161942257049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتبارك نصار جعفر احمد21681161942165098

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحامده حامد عبد الوهاب عبد الساده21682161942184065

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صالح منصور الزم21683161942207080

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائياستبرق سالم حمودي حسان21684161942253001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيايمان محمود شاكر ياسين21685161942152032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء كاصد داود عذاب21686161942152068

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب حاتم عبد العالي نجم21687161942152111

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيالزهراء مؤيد عبد دشر21688161942202010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيالماس حامد قاسم محسن21689161942259007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسجود محمد تقي كاظم هجول21690161942165274

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيهبه عالء كريم محمد21691221942421091

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء مهند محمد فائق جاسم21692161942202080

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرسل صباح هاشم خلف21693161942152079

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين هودان حميدي21694161941075158

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيشهد حسين عبد الخضر معارج21695271942091091

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيعلي حيدر عباس مهدي21696161941019027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيفخر عبد الكريم عبد القادر محمد21697161942150050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياسراء طعمه عزيز طاهر21698161942152014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس فاضل رضا حمدان21699161941060055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيزينب علي كاظم ذياب21700161942172014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهيام عبد العزيز عبد المجيد عبد الكريم21701161942280133

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنان محمد جاسم صادج21702161942297008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيشهد قيصر عبود سبهان21703161942226090

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.7ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيعلي عجيل رشيد حسن21704161941003016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حسين علي حسين21705161941105048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0ثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد كاظم جابر21706161942286004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ كريم نتيش والي21707161942290091

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمود داود سلمان21708161942165197
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيآديان جواد ثاجب جابر21709161942152001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيجمانه طالب وناس علي21710161942152056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينرجس مقداد سهيل داود21711161942165446

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حسين عودة21712161942202093

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبنين اسعد نجم عبد هللا21713161942165084

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عاطف جاسم محمد21714161941075247

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الناصر حسين عبد هللا21715161941075251

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عالء خيري الزم21716161941064006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد كاظم حريب21717161942165245

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعلي هادي محمد طالب21718161941001081

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين صالح حمد نعيم21719161942280025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الكاظم نيشان صدام21720161941083016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيبتول علي محمد عبد الخضر21721161942168005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية الشام للبناتالبصرةاحيائيزهراء اسعد موحي محسن21722161942254016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد جواد كاظم عبد الزهره21723161941126023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيزهراء سالم عطيوي غضبان21724161942216016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رائد توفيق يوسف21725161942165345

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايالف مهند نفل كنكون21726161942184043

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيدينا امجد مهلهل ياسين21727161942165128

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد عبد الوهاب عبد السيد سلمان21728161941139022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء بهجت علي دهيك21729161942162016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيدنيا جواد فرحان زعالن21730161942290022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياديان عصام زباله محمد21731161942165008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنى طالب عبود محمد21732161942202169

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الحسين كريم خزعل21733161941010018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرسل عبد القادر مجيد فداغ21734161942152080

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياديان عبد االمير عبد الرزاق فارس21735161942165007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيآمنه عقيل مهدي سعيد21736161942152002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائينور احمد حيدر علي21737161942176106

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيفاطمة خير هللا محمد طاهر21738161942194024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيعال رضا ذنون علي21739161942450045

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الرزاق عبد هللا ياسين21740161942207045

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينوره صبر جاسم عوده21741161942165481

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب جاسم محمد جواد عبد الزهره21742161942184135

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.4ثانوية المتميزاتميساناحيائيمريم زيد خزعل عبد الخالق21743281942079022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.3ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب حسين علي مجيد21744161942163028
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عالء عبد العزيز رماثي21745161942184116

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب كريم قاسم مزبان21746161942290048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد علي احمد غضبان21747161941084008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيتيسير علي مال هللا حسين21748161952170006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيزينب حبيب خير هللا لفته21749161952226051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل ناظم صالح طويش21750161951060151

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيزينب ميثم محمد فرحان21751161952170018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقينور جميل عبادي محمد21752161952237032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء وائل ابراهيم عبد اللطيف21753161952167012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين غازي ابراهيم عبد اللطيف21754161951043046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيلينا علي عزيز رمل21755161952228044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيوصال مخلص عبد الجليل شهاب21756161952167037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عدنان عبد القادر محسن21757161951139067

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقياحمد فاضل خلف ابراهيم21758161951001020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيخديجة مرداو علي مظحي21759161952182002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم مصطفى يوسف عبد الرضا21760161951128074

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيزينب جبار توفيق حسن21761161952175012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيام البنين حامد عبد الحسين دهر21762161952301008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة608.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرضا عبد الحميد عبد الرضا اسماعيل21763161951048009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد صالح عبد الحسن علي21764161951140010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة605.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةتطبيقيبنين تميم كاظم جاسم21765161952250002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة605.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةتطبيقيمريم طارق كاظم غضبان21766161952250011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة605.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيستار جابر حافظ عفات21767281951002025

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة604.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد واثق عبد الجبار جبر21768161951139046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيالهام عالء محسن عيسى21769161952162002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجاسم محمد جاسم يوسف21770161951088006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة601.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ستار مجيد حسين21771161951052028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة601.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيايمان عالء عبد اللطيف عبد علي21772161952245005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة674.7ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد عبد وهيم21773161941392006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة673.5ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينبأ عادل مكي عبد اللطيف21774161942165439

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس حمزه عباس سلمان21775161941038029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي صبيح لفته جاسم21776161941140050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي خيري علي عبد هللا21777161941075161

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيسليم صباح سليم عبد القادر21778161941140029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيضحى فتاح حسن قاسم21779161942165308

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي سلمان معله21780161942165361
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعبد الرحمن لواء صالح مال هللا21781161941001052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد كاظم عبد هللا محمد21782161941140011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر يوسف عوده يوسف21783161941140090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.1ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائياحمد امير غازي عوده21784161941003001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيجعفر عدنان حسون علي21785161941019007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عدنان كاظم موسى21786161941075130

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عالء عبد االمير شبيب21787161941094096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيساره صفاء جعفر علي21788161942455014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيرضا محمد حنون عبد الرضا21789161941094049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسرى معمر عبد القادر جاسم21790161942165282

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيعلي صالح احمد مجيد21791161941124011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيسجى كاظم سلمان معله21792161942148021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد رياض عبد الحسين كاظم21793161941084105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.4ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيعلياء نجاح علوان طوفان21794161942232031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد عبد الكريم عبد الحسين عبد21795161941083002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيشروق محمد محيسن عواد21796161942162036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.2ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي كاظم عبود21797161941075257

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةاحيائيحسين عبد الرسول حسن حمادي21798161941028010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى مرتضى الزم عبد الرحيم21799161942165459

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائينورا عبد االمير علي محمد21800161942234091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيهدى شاكر محمود جبر21801281942077058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة رافد ثابت طعمة21802161942278016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عادل قاسم محمد21803161941075246

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيلجين محمد هاشم عيسى21804161942228110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0ثانوية البروج االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد المجيد عبد الكريم مجيد21805161941439007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرويده خالد نجم عبد هللا21806161942165155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشميم نعمان منذر يوسف21807161942165291

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد مصطفى عليوي وادي21808161941083032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار حيدر لفتة عباس21809161941083023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيخديجة عبد الرسول حميد طعمه21810161942226027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الكريم جميل قاسم21811161941001075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي احمد عبد الصمد عبد المجيد21812161941348015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيرند عبد الرزاق عطا هللا مليك21813161942231014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا مسلم حسن قاسم21814161941084064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيالكاظم جاسم كاظم حالوب21815161941075026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى كمال صابر ناصر21816161942190010

3590 من 606صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين مال هللا جبر خلف21817161941060034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا حبيب خير هللا عفلوك21818161942184192

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحوراء شاكر عوده محمد21819161942165115

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيزهراء قاسم عزيز سلمان21820161942234044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيغادة عبد هللا عبد الجبار نجم21821161942202122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيزينب فؤاد كاظم علي21822161942230035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جالل جميل عبود21823161942171035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائياماني اسامة جبار عبد21824161942231002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا ميثاق كاظم عبد الكريم21825161941084065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي مشتاق محمد نعاس21826161941075188

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيهبه جبار رويس حسون21827281942051113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد كامل جاسم21828161942165196

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.6ثانوية المتميزينميساناحيائيابا الحسن باسم محسن عبيد21829281941026001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر نصار طه حمود21830161942146057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عالء غانم جوده21831161942145086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيايمن احمد محمد صيهود21832161941074006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيسالي عباس عبد الزهره عباس21833161942283017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيزينب صالح سعيد جايد21834161942173018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.8ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيتبارك عبد الزهره صدام حيال21835281942052022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين عبد اللطيف محمود21836161941042008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه فرزدق مدلل شبر21837161942145131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره مرتضى كاظم حالوب21838161942165268

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمد كاظم تميم يعقوب21839161941001105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيمحمد حيدر حسين علي21840161941002043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين سمير اسعد سيد21841161942146016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيزينب صفاء رجب راضي21842161942213021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيجعفر جبار عطيه علوان21843161941075035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه حامد مردان شروان21844161942187014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه صادق عبد االمير عبيد21845161942165352

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيام البنين ناجي مهوس علي21846161942234009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الباسط محمد ابراهيم خليل21847161941126008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين اسعد حميد مجيد21848161941075090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار سعيد احمد مجيد21849161941089050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيرباب كاظم داغر جليف21850161942202049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحيدر ناهض عبد الجبار عبد الكريم21851161941075082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين خزعل متعب خلف21852161941075059
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشهد صالح مهدي صباح21853161942165293

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيغدير عقيل فارس يوسف21854161942247067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيرماح ضياء عبد الحسين صبيح21855161942240038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء عالء محمد حسين يزل21856161942145009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيبراء عالء عبد العزيز بناي21857161942259012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد نزر حمادي21858161942152098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائياحالم ناصر نوري عبد القادر21859161942381001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيحوراء سمير مجيد لفته21860161942148008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء عدنان جليل عبد الكريم21861161942161017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد صادق عقيل رحيم محمد21862161941119021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيابو الحسن محسن قاسم مزهر21863161941075004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحمزة رافع عبد الستار احمد21864161941084039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياديان وائل مطر حمادي21865161942165011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيرضا عبدالحسين طه عوده21866161941074017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى عقيل مسلم جاسم21867161942278026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي عبد الرزاق احمد21868161941044025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حسن عبود عويد21869161942170042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية الطيف االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد مظهر عبد الصمد جاسم21870161951430002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كريم غائب مونس سلمان21871161951311047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عبد الحسين قاسم عباس21872161951049053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيكاظم فراس جواد كاظم21873161951002164

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعيسى كاظم جواد حسين21874161951083088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين موسى مذخور21875161951001097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين وحيد حسن كاطع21876161951076016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيذو الفقار علي صمد عاصي21877161951089028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء سالم وحيد صالح21878161952164024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن فالح جليل عبد الرضا21879161951135005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعباس سامي جراد مجلي21880161951022042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيحسين كنوع عبيد محي21881161951039035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد اباذر صالح علي21882161951083050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسنين عباس محمد رضا محمد21883161951075012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم عبد المجيد ناصر21884161951393010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة609.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر كاظم محمد عبد العالي21885161951088035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة608.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيكوثر محمد عبد النبي جعيز21886161952245040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة606.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر نزار عاجل اعبيد21887161951084082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة605.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الحسن خريبط عبيد21888161951053121
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة604.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيخيرية فيصل محسن محمد21889161952204013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة604.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيسجاد خضير عبيد منهل21890161951014023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة604.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين لعيبي عبد علي21891161951061088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد الواحد مفيد عبد الواحد فنجان21892161951075044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة603.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي خليفه محسن جباره21893161951001099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة601.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد محمد حسن خضر21894161951140013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى جاسم داغر سعود21895161941075283

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عساف محمد علي موسى21896161942165185

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسنين عالء فيصل صدام21897161941083005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر علي عجيل حنون21898161941139014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيمقتدى اباذر نزار حسن21899161941036046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره احمد محسن هاشم21900161942165257

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيناظم رياض داود سلمان21901161941131045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيسكينه عبد الحسين عبد المجيد يوسف21902161942152136

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حيدر نزار عبد الكريم21903161942165344

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينور عبد الحسين محسن رسن21904161942383148

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.6ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيجيهان صبيح عبود زاهي21905161942156008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.3ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين ابراهيم جابر مناتي21906161941075053

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيابرار محمد عامر فياض21907161942162002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياشواق مشتاق حزام جبر21908161942165021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد االئمه ناصر زامل21909161942165182

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيغدير خلف جبار صالح21910161942152150

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب قتيبه عبد علي ناجي21911161942165240

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور كاظم عويد خير هللا21912161942163066

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيالمجتبى حيدر عيسى حمادي21913161941084015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيمهيمن علي عزيز فالح21914161941304012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيساره هاشم مهدي خزعل21915161942150033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار علي محسن صالح21916161942163058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحسن محمد علوان21917221941058047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حسين عبد االمير نمر21918161942251019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايه عدي جبار عبد علي21919161942165065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائينور عبد الستار عبد الحميد شالل21920161942275021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة سلمان داود خير هللا21921161942202134

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه اياد كاظم حسن21922161942165337

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عالء عبد الخالق طالب21923161942184292

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور نزار رزاق مايع21924161942184296
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسنين عبد جري سالم21925161941084025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينة عالء طالب سلمان21926161942207059

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد اسعد عبد العزيز عبد السيد21927161941075007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ستار جبار بداي21928161942228127

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيميساء باسم عبيد خليف21929161942152217

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيمريم حميد شاتي خضير21930161942275016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيام البنين باسم ثامر راضي21931161942243008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0الخارجيونالبصرةاحيائياحمد منذر عبد الرزاق سوادي21932161941400005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحمزه غانم نوري خلف21933161941060037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشمس عيدان جبر كريم21934161942165289

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيدينا حمود عادل حمود21935161942218036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيهاله كريم منصور محمد21936281942060045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيرزق ليث عبد الرحمن محمود21937161941075085

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيأفنان عبد الرزاق محمد احمد21938161942184001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيخديجه عبد الوهاب عبد الكريم جبر21939161942165120

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيحسين عباس عبد الواحد داغر21940161941105014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزكية حسين فرعون حسين21941161942290030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيانوار فالح حسن عبد الرضا21942161942380071

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر اسماعيل محسن21943221941084026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبنين عبد الحافظ احمد بدران21944161942152044

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينعم منذر خالد عبد اللطيف21945161942165448

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد هللا جميل طالب21946161942450023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيزينب فاضل عباس صالح21947161942245019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ كريم مشكور محمد21948161942184269

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك كامل منصور صالح21949161942145034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.9ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمحمد اكرم رشيد دهام21950161941003020

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيهبة احمد ناصر محمود21951161942209080

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيفاضل عبد الشيخ فارس حبيب21952161941304010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عبد الكريم جبار خليل21953161942260010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيايناس عباس حمادي صافي21954161942202027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيهشام ياسين عبد الصمد خلف21955161941085076

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيخديجه نوري عبيد عاشور21956161942380077

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عدنان شمخي جبر21957161941075176

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيتبارك بدر عبد هللا بدر21958161942247015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةاحيائيزينه معتز عبد الصاحب حسين21959161942258009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن شهيد ناجي عبد الصاحب21960161941038016
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيحسنين علي خير هللا عبود21961261941009028

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيغفران عالء صادق معتوق21962161942230053

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائياية مازن عبد جمعة21963161942161006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيبه عقيل هاشم جازع21964161942145113

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد عبد الحميد عبد الكريم21965161941090041

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه هيثم عبد الخضر عثمان21966161942152178

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمنار منشد مائد بطي21967161942152212

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة مثنى خالد محمد21968161942332092

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى باسم محمد علي سالم21969161941131040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صباح محمد عبد هللا21970161942210064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيمريم خالد هجهوج اسماعيل21971221942170080

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عالء يوسف نعمه21972161941075297

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى محمد سلمان جيجان21973161941001114

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيافنان مهند علي حسين21974161942145008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة محمد عبد الجبار احمد21975161942280091

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائيزهراء عقيل نجم منشد21976161942200011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حبيب عبد الكريم مطلك21977161942165340

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيآية عبد الكريم كاظم موسى21978161942257005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايثار حاتم انس عبد الرزاق21979161942184040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيهالة دريد قصي خضر21980161942290099

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء علي عيدان ظاهر21981161942152067

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين ايسر رشم جوالن21982161941083006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيعلية عبد الكريم علي فيصل21983161942230051

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياالء باسم عبد خضير21984161942165024

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيعلياء جبار كريم محمد21985161942163044

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين فالح نوري كاظم21986161941083007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيابرار باسم يحيى عسكر21987161942280005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عارف عبد الزهرة محسن21988161942450028

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايات ناصر حنين بشي21989161942383018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيعبير عمار يوسف كريم21990161942152146

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيامين مثنى جعفر عبد الرحيم21991161941075031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيدنيا جاسم محمد علي محمد دين21992161942165126

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيرضوان محمود خريبط كاظم21993161941131017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد عبد المنعم محمد21994161941075136

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.2ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجه عبد الصاحب صالح حميدي21995161942184076

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيتقى عبد الحسين كثير بهار21996161942189006
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ هالل عيسى هالل21997161942189016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك شاكر ديوان عودة21998161942162012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم كامل عوده جغيبل21999221942175205

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي ماجد عبد الحميد جاسم22000161941075186

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجه حميد عبد الملك عبد المعبود22001161942183032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيايات عامر عدنان نمر22002161942152025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيسندس كاظم احمد عيال22003161942171032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيكوثر عدنان صبر سيالن22004161942152186

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد علي سعيد جاسم22005161942165327

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين عبد الكريم غالب لفته22006161951352078

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيايات عبد الرسول كاطع عبد الزهرة22007161952176010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء سعد علي مجيد22008161952234021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر جبار عبد النبي عمران22009161951084259

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيكوثر عبد الباسط محمد صالح ابراهيم22010161952280038

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار صادق كاظم حميد22011161952161031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيمحمود حبيب حسن محمد22012161951052043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقياحمد رمضان غياض عبد هللا22013161951039002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي نجم عبد عبد الواحد22014161951083086

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيرقيه عبد الرضا زغير زامل22015281952050016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيايوب عبد االمير هزبر نعمة22016161951026012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيمحمد خالد رحيم عريبي22017161951036099

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيزينب حسن عبد هللا فالح22018221952233002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه احمد طاهر علي22019161952165040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعيسى اسعد عيسى حمادي22020161951019117

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيرسل عكاب جاسم حميد22021161952209020

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين مزهر ابراهيم ماضي22022161951060056

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيسجاد هاشم حميد عطيه22023281951044064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيعلي مجيد حميد عبد الخضر22024161951042043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه أحمد حسن هاشم22025161952299006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعلي حاتم محمد وحيد22026161951010057

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمسلم عقيل مناوي خضير22027161951022087

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس خلف غنام غضبان22028161951094063

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيأيمان حسين سموم عجه22029161952296005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمثنى اسعد مهدي عبد العزيز22030161951006095

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيغدير عامر كاظم عبد هللا22031161952258016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسين نزار شريف رسن22032161951022029
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كريم مهلهل زباله22033161951355209

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسحر عبد الكريم حمد حمود22034161942165279

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيزينب هاشم محمد ربح22035161942176067

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسلسبيل فالح حمد احمد22036161942165284

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيايمان خالد حسين حسب22037161942244015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيحصه احمد عاشور رشيد22038161942383163

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةاحيائيعطاء الرحمن احمد عبد الحميد حسين22039161942191002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد هاشم عبد الساده22040161942228056

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء ضياء دايم هادي22041161942228052

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهره عبد الزهره عبد الرزاق عيسى22042161942228058

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء ماجد علي حسون22043161942183030

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيافنان ايار عاشور عبد العزيز22044161942265002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عجيل رشيد حسن22045161942145063

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدير كريم جاسم حميد22046161942165323

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى حسين كاطع عبد الساده22047161942165454

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيضحى كاظم سلمان معله22048161942148023

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى حمدي محمود عبود22049161942184196

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى امجد حميد محمد22050161942202188

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد صالح مغامس رباط22051161941365040

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيزهراء رياض عبد االمير عزيز22052161942275008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيبنين علي عبد الرحيم محمود22053161942169022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيبدر البدور عدنان كاظم عبد الواحد22054161942146012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيزينب عباس رزاق محمد22055161942176064

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائياالء عبد هللا عبد الزهرة عيسى22056161942226009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة629.9ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عقيل مفتاح عبد السيد22057161941140019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب قاسم محسن جاسم22058161942152118

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حكمت عبد الكريم لفته22059161942218083

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0ثانوية البينة للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي عبد الحسين مهاوي22060161942291008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل عماد شاوي خريبط22061161942202051

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.1ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره سالم عبد الصاحب طالب22062161942260021

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايه خضر رزاق سلمان22063161942165063

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمصطفى نزار جواد سوادي22064161941105051

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الحسين ناصر طاهر22065161942184147

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائينبأ عدنان عبد الزهرة عبد الحسن22066161942275020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيعمار علي عبد بنوان22067161941074031

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار سلطان فاضل علي22068161942260039
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير حسين عبد االمام عبود22069161942280075

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيزمن ماجد ياسين يعقوب22070161942235013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيغدير رعد حبتر عاتي22071161942231019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيانعام سليم عبد االمام عطية22072161942381008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيبراء بشاره عبد الغني حسن22073161942299003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيفرات فراس فرات حسين22074161941084086

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد صادق علي حسين22075161941075099

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائياحمد ناصر عباس علي22076161941002003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.6ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد االمير طه عبد الرسول22077161942232019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيصفا كاظم حنيف حسن22078161942165303

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد جاسم سلمان22079161942207038

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيالبتول أياد ياسر عجيل22080161942207008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور سالم عبد العالي حنتوش22081161942165467

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيسحر عبد االمير حاجي رضا22082161942152135

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيبنين علي صباح دوني22083291942058013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد محمد جابر علي22084161941060011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائيزهراء مطشر فاضل جاسم22085161942211013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد قيس عبادان حمد22086161941075103

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيجوهر محمد سالم ضمد22087221941093022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عبد االمير جفال لفتة22088161942293004

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرباب عبد االمام محمد حسن22089161942165133

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم مصعب توفيق جمعه22090161942184249

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عدنان هاتو محمد22091161942251012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائينرجس سالم عبد الرضا شهيد22092161942176102

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيازهر فاضل محمد علك22093161941001016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين جاسم غانم طاهر22094161942280022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حيدر زيبك خنفر22095161942165167

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيحوراء عباس عطية خلف22096161942245013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيهاجر محمد احمد راشد22097161942167045

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب يونس بدر حميد22098161942165252

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.2ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار عقيل فاضل حمد22099161942184259

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين عادل جوده خلف22100161941075064

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيجيهان احمد عيسى مراد22101161942152060

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد المعبود عمار عبد المعبود رشاد22102161951348017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة597.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين جاسم محمد مطرود22103161952161007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة596.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الواحد راضي ملش22104161951030027
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة594.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي عبد الصمد علي22105161952225020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة589.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيبدور حسن معيدي شهيب22106161952240010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة587.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةتطبيقيطيبة باسل فليح حسن22107161952257014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة585.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد خلف كاظم جالب22108161951047115

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى وليد محمد مجيد22109161951002237

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيمنى زهير محمد عبد هللا22110161952174034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عدي صالح جبار22111161951039048

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة579.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء ماجد ناصر ساجت22112161952145017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة577.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين عبد الزهرة كاظم كناوي22113161952332007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغفران باسط شوقي عبد هللا22114161952145029

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة576.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرهف عبد الوهاب عبد عبد الوهاب22115161952161015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقيحسين داخل جبار عبد الزهره22116161951308003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة573.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيبنين عقيل هاشم علي22117161952164017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قيس سعدي عبود22118161951049138

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيانور مضحي مرعي عوده22119161951300007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة701.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيإحسان عبد العباس ناصر طاهر22120161951084002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيجعفر حمزة حسين مجيد22121281951006025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس حسن عبد مهدي22122161951060091

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسين رياض يعقوب معتوق22123161951019037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد الحميد قاسم ملبس22124161951083118

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين رعد مهدي صالح22125161951038043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الهادي جاسم غريب22126161951016081

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيحسين حمود سباهي نافع22127221951045007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيتبارك عبد هللا احمد جاسم22128161952150006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر هيثم حمد ابراهيم22129161951011062

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0ثانوية االعتصام للبنينالبصرةتطبيقيرسول عبد هللا نجم علي22130161951143009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء سالم صاحب كاظم22131161952161017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى بشار محمد جواد عبادي22132161951084244

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةتطبيقياالء فاضل محمد جاسم22133161952248001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم فالح جواد22134161951090052

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيشذى وحيد سلطان عطيه22135221952102042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيرعد ياسر عامر مهدي22136161951001065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحسين سعيد علوان ناصر22137161951001048

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحامد يوسف احمد رومي22138161951085017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي حسون فويح عطية22139291951007109

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى ناظم جاسم محمد22140161951060181
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى حسين عبد االمير مرتضى22141161951140099

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيزينب امين عبد الوهاب عبد الرزاق22142161952152024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيطيبة صالح قاسم زبون22143161952184066

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل عدنان عبد علي صيهود22144161951075074

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيكاظم طالب غانم جارح22145161951022062

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيكوثر جميل كاطع حنش22146161952164049

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد هللا صحين ياسر22147161951034033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين كاظم عبد22148161951083079

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيمنتظر رحيم طاهر صالح22149221951266018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرزاق احمد عبد الرزاق حاتم22150161951038077

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيمنال ناهي نهار ظاهر22151161952168033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيفواطم باسل فرج احمد22152161952238040

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقياسراء حسين علي مزعل22153161952184003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيبتول محمد كاظم جاسم22154161952165009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جاسم لفته زبون22155161951089045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد فيصل صعيب زايد22156161951365227

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيعذراء راضي محيسن عبد السيد22157161952268009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الرزاق عبد الجليل نعيم22158161951085078

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين يونس فليح حسن22159161951089021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيهيثم خلف محمد طاهر22160161951394045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيسجاد محيسن نايف مطشر22161221951021039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر جاسم خضير منخي22162161951038140

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم محسن سجن خنياب22163161951076057

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايات مؤيد حنتوش حمود22164161952332005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيعلياء عبد هللا جابر يوسف22165161952225028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين وليد محمد عبد الخضر22166161951426015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن اياد جادر مغامس22167161951348006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهيمن علي عبد الصاحب محمد حسين22168161951094123

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي جبر مهاوي22169161952240033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةتطبيقيحوراء علي فرحان زري22170161952267006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهدى ابراهيم احمد محمد22171161952184112

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء قصي عبد الصاحب عبد علي22172161952332015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمحمد هاني عبد الكريم سعدون22173161951034135

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل محمد عبد المحسن مصبح22174161951075075

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار نجاح عبد الواحد علك22175161951038110

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيعباس باسم عيدان ظاهر22176161951030045
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهالة ازهر محمد جياد22177161952332032

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى صالح فليح حسون22178161951026092

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد سجاد سعيد طالب22179161951038005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبتول ابراهيم اسماعيل هيجان22180161952207008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار زياد طارق كريمش22181161952339011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةتطبيقيمحمد غازي عوده محمد22182161951124023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء سالم رزاق عطشان22183161952212009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيجعفر حسين فنان نهير22184161951026014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيكاظم جواد كاظم عالوي22185161951033075

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن علي راضي علي22186161951426007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ابراهيم طارش جاسم22187161951311010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي عبد الرزاق خزعل طعمه22188161951078028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر حامد جلدي كويم22189161951089024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيدعاء جبار طالب محمد22190161952280014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد االمام قنيد خليوي22191161952290019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد جواد كاظم محمد22192161951121019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم عبد هللا فاضل عيسى22193161951140002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه احسان حسين حيدر22194161952274009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الكريم علي عيسى22195161951075058

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيمريم رعد كامل رزوق22196161952150042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الكاظم غانم عبد الحسن22197161951075057

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحيدر فرحان عباس فالح22198291951153123

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى خالد رحيم حسين22199161951139127

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيكاظم خالد حسين عيسى22200161951039092

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.4اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا مازن صالح عبد22201161951105017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية قلعة صالح للبنينميسانتطبيقيعباس عبد علي جلوب كريم22202281951014011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةتطبيقيشهد هاني جابر محمد22203161952166012

كلية العلوم/جامعة البصرة672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد باقر سوادي22204161942165243

كلية العلوم/جامعة البصرة671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياسراء عادل طاهر محمد22205161942165015

كلية العلوم/جامعة البصرة668.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيايه عبد الهادي ياسين خضير22206281942080006

كلية العلوم/جامعة البصرة667.2ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمحمد حيدر اسماعيل اكحامي22207161941003021

كلية العلوم/جامعة البصرة663.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائياحمد حسن شري دالم22208161941001007

كلية العلوم/جامعة البصرة661.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمروة عباس احبيني عاشور22209161942165394

كلية العلوم/جامعة البصرة659.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيحكيمة محمد سالم كاظم22210161942265010

كلية العلوم/جامعة البصرة658.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد هيثم محمد جميل علي22211161941060013

كلية العلوم/جامعة البصرة658.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهند احمد سالمه محمد22212161942165498
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كلية العلوم/جامعة البصرة656.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عالء شاوي مشعان22213161942165187

كلية العلوم/جامعة البصرة656.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرهام وسام عبد الكاظم محسن22214161942165147

كلية العلوم/جامعة البصرة656.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيايات فاضل احمد زيارة22215161942242006

كلية العلوم/جامعة البصرة656.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائياسيل عبد هللا فالح جبر22216161942209003

كلية العلوم/جامعة البصرة655.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل علي حسين خلف22217161942197006

كلية العلوم/جامعة البصرة654.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائياالء كاظم مال هللا عباس22218161942251003

كلية العلوم/جامعة البصرة653.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى عارف عبد الرضا عارف22219161941084120

كلية العلوم/جامعة البصرة653.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جار هللا فرحان عباس22220161942204050

كلية العلوم/جامعة البصرة651.3ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيآمنه مسلم مجيد عبود22221161942156002

كلية العلوم/جامعة البصرة651.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيتقى محمد عبد السيد حسين22222161942184057

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب الحوراء حميد هاشم عنايه22223161942184132

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينه عبد الحسين مالك حبيب22224161942165253

كلية العلوم/جامعة البصرة645.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةاحيائياحمد حسين احمد حسين22225161941015002

كلية العلوم/جامعة البصرة645.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيهاجر جبار ابراهيم جادر22226161942218122

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشهد مثنى عبد الحسن عبود22227161942165295

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى محمد عبد الرضا كاظم22228161942290094

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيحمزة فاضل عبد االمير لفته22229161941007011

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيامنة كريم خنجر راهي22230161942226013

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه قاسم شيحان نزر22231161942165365

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه توفيق جبار عيسى22232161942165338

كلية العلوم/جامعة البصرة640.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين عالء عسكر عبود22233161941352037

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهاله علي هدار سلمان22234161942152247

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبان خالد احمد عبد القادر22235161942280019

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيفاطمة احمد خليفه حسون22236161942455019

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينالبصرةاحيائيحمزه عدنان جبر عكرب22237161941122002

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيحنين محمد سالم يوسف22238161942227010

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الحسين عزيز ابراهيم22239161942152198

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي احمد حسين22240161942251020

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبنين صفاء حسن احمد22241161942165085

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه محمود حمد عباس22242161942146056

كلية العلوم/جامعة البصرة636.8ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيزهراء بهاء عبد الحسين احمد22243161942156011

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ماجد عبد الحسين كرم علي22244161942297017

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات علي عبد حنون22245161942260007

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيفاطمه محمد موسى صالح22246161942174029

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيحذيفه عبد الجليل محمد عبد الجليل22247161941001023

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائينور الهدى حسين صغير جابر22248161942172024
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كلية العلوم/جامعة البصرة635.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيحوراء عطشان خالف بدن22249281942190035

كلية العلوم/جامعة البصرة634.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيحوراء عادل عبد االمير وهيب22250161942169030

كلية العلوم/جامعة البصرة633.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائينو رالهدى غالب ياسين سالم22251161942198032

كلية العلوم/جامعة البصرة633.0ثانوية الكافي االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حيدر حسين عيسى22252161942279001

كلية العلوم/جامعة البصرة633.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم ضياء طه محمد22253161942280099

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ماجد حسن ناصر22254161942265031

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب مناحي عذيب عوده22255161942152120

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيهديل عزام عبد الحسن شاطي22256161942240092

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيهديل مجيد شهاب احمد22257161942247099

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه كاظم ضامن نمر22258161942152175

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيخديجه احمد عبد محمد22259161942238017

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيجعفر صادق جعفر محمد22260161941110005

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيهدى ستار جبار جدوع22261161942381135

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائياسماء جاسم محمد خضير22262161942234006

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيمنار عالء حسين علي22263161942150061

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى جمعه كاطع عبد22264161942165452

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حسن عبدالوهاب عبد الرضا22265161942231020

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيابتهال عبد الرسول شبوط ضميد22266161942274002

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار عادل يعقوب يوسف22267161942274021

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينجالء علي طرار غانم22268161942184276

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء قاسم حميد زعيل22269161942184123

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم مضر قاسم حبيب22270161941073001

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيشروق حسن علي جراح22271161942163038

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيندى سعد عبد الصمد مصطفى22272161942183110

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عالوي عبد الرضا صابط22273161942259029

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائينور رياض جهاد عوده22274161942259057

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة احمد طه ياسين22275161942280080

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى عبد االمير حمزة عباس22276161941348018

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيغدير جاسم محمد عبود22277161942455017

كلية العلوم/جامعة البصرة624.8ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيعبد الكريم عالء عبد الكريم عبد الحسين22278161941003012

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد باسم علي منصور22279161941357002

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد توفيق عبد الواحد22280161942333014

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيتبارك حميد عبد الوهاب عبود22281161942152049

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائياشواق حسين علي سعيد22282161942228008

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيمنار علي جواد عنيد22283161942174032

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى خالد محمود اسماعيل22284261941054062
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كلية العلوم/جامعة البصرة621.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيزينب مازن سالم سامي22285161942227023

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء علي جاسب محمد22286161942260004

كلية العلوم/جامعة البصرة620.5ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبسمله عبد االمير صالح شكر22287161942165081

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي خالد عباس22288161941085060

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء سيد حنوان مفتن22289121942098040

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي عبد النبي فالح22290161942332091

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مؤيد كريم شاطي22291161942272012

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيهمس عدي يعقوب عبد علي22292161942187042

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا نزار مناحي محمد22293161941140041

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي خنيصر شافي22294161942161027

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيعباس شالل عبد النبي عليوي22295161941365048

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةاحيائينور عبد الكريم عراك خلف22296161942215018

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد هللا غازي مكي22297161942176053

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد هشام كاظم ارحيم22298161942146043

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي كراب عجيمي22299161942152170

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينمارق عدنان ياسين عبد هللا22300161942152229

كلية العلوم/جامعة البصرة615.2ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي عقيل حسن عبد الرزاق22301161941003025

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة رائد نجم عريبي22302161942207078

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائياقبال كريم مريوش سلمان22303161942194002

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائينور جبار فياي باشا غا22304161942240087

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار منذر مانع حوشان22305161942165431

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائينرجس محمد حسن عبود22306161942226123

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائياحمد علي جبار اتويه22307281941151020

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةاحيائيهاجر جمال عبد الرزاق عبد العزيز22308161942248007

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيمريم فاروق ابراهيم عويد22309161942209066

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيفرح جواد حسين محمد22310161942234071

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيسارة قاسم ناصر حمود22311161942212028

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينه عبد الزهره محمد علي22312161942146039

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه الزهراء عالء عبد علي راضي22313161942145123

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء اياد عبد الزهرة حميد22314161942212015

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائينجالء عادل غالب فارس22315161942240081

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى سعيد نشمي حمود22316161941355069

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبيد صالح مهدي22317161942146070

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي ناصر حسن22318161942210044

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايه هاني عبود عبد هللا22319161942383020

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى حسين عبدالحافظ ابراهيم22320161942163061
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كلية العلوم/جامعة البصرة611.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياسراء نوفل مظفر عبد الستار22321161942165018

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيسكينة صبري كاظم علي22322161942145104

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه غسان مهدي باقر22323161942145056

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن علي عجمي حالوب22324161941060025

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيفاطمه وليد خلف هيرس22325161942213035

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيايات جواد كاظم عباس22326161942226014

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه الزهراء ابراهيم شياع ساهي22327161942165335

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيبنان ايوب صيهود شيحان22328161942169016

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحليمه رزاق عبد حمزه22329161942165108

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيساره عبد الرضا نعيم جبار22330161942380040

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيعال عبد الكريم خزعل مزيد22331161942145116

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيرؤى لؤي سلطان عبد هللا22332161942176039

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عامر محمد بشير22333161942162013

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيزينه عيدان ناصر لفته22334161942176068

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاجر علي عبد الرحمن محمد22335161942192078

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيحوراء اسعد جاسم محمد22336161942218029

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيخديجه كاظم جوهر سعيد22337161942169031

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنى حسين عبد الحميد عبد الكريم22338161942187036

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائياستبرق عفيف فاضل علوان22339161942234004

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد الرضا زياره نتيش22340161942237018

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين شهيد محسن ناصر22341221941002072

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور عبد الهادي جابر حسن22342161942165473

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عباس جدوع عباس22343161942146051

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائينبأ محمد عودة غليم22344161942265036

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيداليا نعيم جميل خماط22345161942152073

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء هاشم عريوه عجاج22346161942204004

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيآمال ستار جبار مغامس22347161942257001

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الحي معله داود22348161942247036

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيبدور حسين علي عبود22349161942297004

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيبان حسن قاسم حسن22350161942183016

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيندى لقمان علي طالب22351161942251024

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسن هادي عبد الحسين خضير22352161941365007

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه الزهراء كاظم عبد هللا ملوع22353161942228089

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائينور عبد السالم شاكر خزعل22354161942228130

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء وعد مزيد ماضي22355161942202083

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائياحمد فاضل خلف مزعل22356281941002006
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كلية العلوم/جامعة البصرة602.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةاحيائيعذراء هيثم لطيف صباح22357161942258011

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيمباركة ماجد ناصر كريم22358161942176091

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيحوراء عربي دهراب حسن22359161942227012

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة الزهراء خضير عباس علي22360161942239031

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنة المنان علي محمد كرم22361161942272019

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول قاسم جمعة سهر22362161942290009

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةاحيائيفاطمة طاهر جخيم شريع22363161942267008

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عادل عبد االمير راضي22364161942168031

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائينبأ صالح حسن محسن22365161942218113

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمود سعد محسن علي22366161941001111

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر نجم عبد هللا كاظم22367161942296018

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيبنين ساجد غانم جالل22368161942240019

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيفاطمة احمد خزعل كاظم22369161942174028

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيتبارك عالء مهبش عجالن22370161942257016

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيصالح عبد الصاحب شامخ حساب22371161941131022

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد فارس دفتر عبيد22372161941084051

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعداية التضحية للبنينالبصرةاحيائيكرار حيدر عدنان نعيم22373161941053017

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه كاظم حبيب محيبس22374161942212041

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيحنين عدنان حامد عبيد22375161942176029

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه سالم محمد جاسم22376161942248004

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائينور الهدى نوري جبار احمد22377161942283032

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيايه جمال كاظم علي22378161942173004

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيلمياء امين غالي رخيص22379161942278021

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيحسين رشيد يازع حسن22380161941036010

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزينب حسين محسن حسين22381161942226059

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائياساور عبد المطلب حامد جابر22382161942226003

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي الفي جميل خليف22383161941135016

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيعال باسل محمد علي عاتي22384161942380046

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول علي حيدر جياد22385161942145023

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب حميد مهدي سلمان22386161942280051

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد خير هللا نعيم22387161942165244

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيساره مصطفى ابراهيم ريحان22388161942153035

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيطالب فاضل حمود نغماش22389161941045015

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيرنين محمد خالد فالح22390161942283009

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائيمريم عماد شامخ خلف22391161942294020

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيإيالف علي عبد الحسين كرم22392161942168004
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كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائينهى سامي حسن عبد الوهاب22393161942189017

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائينور كريم داود ياسين22394161942204066

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد القادر ناصر احمد22395161942335008

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيهاجر احمد حسن علي22396161942148032

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسالي يوسف محيسن يوسف22397161942184175

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيحيدر مرتضى عبد الزهرة عبد هللا22398161941007013

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه زالل محمد رجي22399161942154038

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيكوثر علي شذر عناد22400161942165387

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعالء حسن دائر نشيمي22401281941006079

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيوفاء رعد هالل قصب22402161942383157

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيميس سامي عبد الرزاق عفلوك22403161942231032

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين محمد خضير عباس22404161942452009

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيحسين حقي اسماعيل عبد هللا22405221941072027

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0الخارجيونالبصرةاحيائيكرار علي نعمه محسن22406161941400034

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائينوره علي مطشر حسن22407161942212050

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيعذراء لطفي عبد الكريم حنوش22408161942165312

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد جالل عبود رسن22409161941060002

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزينب كريم عبد الحسن عبد العالي22410161942209028

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائينبأ غالب قاسم عبيد22411161942238046

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عباس عبد الحسن محمد22412161941075292

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائياكتفاء محمد عليوي جاسم22413151942052007

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه سالم علي عبيد22414161942248003

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى رضا جليل محسن22415161942381106

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائياسيا حسيب عبد االمام مرزوق22416161942184009

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينورا محمد محي ياسين22417161942163068

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره سعد جوده كريم22418161942184169

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب عدنان عبد الكاظم حسن22419161942383070

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي عبد الرزاق علي22420161942184154

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسن صالح عبودي22421161942163022

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد االمير حبيب مجيد22422161941015023

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيربى ناصر محمود علي22423161942259019

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيطيبة حميد طالب حميد22424221942155089

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جميل عبد هللا علي22425161942245030

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائيبنين مثنى مهلهل خضير22426161942222007

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل هيثم عبد هللا غليم22427161942251008

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيزهراء عادل حمد خلف22428161942213014
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كلية العلوم/جامعة البصرة594.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيندى هادي عجمي مهنه22429161942332114

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى مهند عبد الحليم عبد الواحد22430161942163063

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيصبا قاسم خضير قاسم22431161942165299

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى محمد عبد الجليل علي22432161942165458

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0ثانوية بدر الرميض المختلطةذي قاراحيائيمصطفى علي حاتم علي22433221941250009

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة مؤيد قاهر مالك22434161942332068

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيحيدر خليل ابراهيم طاهر22435161941007012

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه صادق محمد راضي22436161942228097

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين لهيب عبادي حسين22437161941074015

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزهراء هشام عبد الجليل مهلهل22438161942247040

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيبتول حيدر عيسى عبد هللا22439161942218018

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة رشيد حميد ذرب22440161942202104

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهاجر هاشم موتان هليل22441221942113287

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيسكينة قاسم جاسم قاسم22442161942242024

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيكوثر حاتم محسن هامل22443161942165384

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتميساناحيائيزهراء عبد الزهرة عبد الحسين مسلم22444281942089003

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي محمد  علي حسين22445161941348024

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيبتول حيدر حبيب مكي22446161942235005

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عباس مطشر نجم22447161942189014

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حازم نعيم خليل22448161942201017

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيمحمد عباس جميل خفي22449161941019038

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيناجي حسن مفتن مونس22450161941060162

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه قاسم صابر ضيدان22451161942152174

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيجنات عبد المهدي جبر كاظم22452161942152057

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيحوراء جبار حسين درباش22453161942172010

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عباس فاضل غضبان22454161942227035

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد محمد مناحي كريم22455161941354018

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب نجم عبيد عبد الخضر22456161942280056

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايات شاكر هويل زغير22457161942165053

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء خالد جالب كريدي22458161942204029

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائياديان حازم ناصر بطرس22459161942240004

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى باسم رحمه شعنون22460161942184195

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرسل احمد قاسم لفته22461161942152078

كلية العلوم/جامعة البصرة589.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيعمران حمود مكطوف جازع22462161941355065

كلية العلوم/جامعة البصرة589.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء رياض كاظم فالح22463161942145059

كلية العلوم/جامعة البصرة589.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائينمارق اسعد صبري عبد الجبار22464161942198031
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كلية العلوم/جامعة البصرة589.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزهراء ناصر عبد الهادي سبتي22465161942150026

كلية العلوم/جامعة البصرة589.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم اياد عمار بدر22466161942161046

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيجمانه حميد جعفر حميد22467161942145037

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء علي عبد االمير سلمان22468161942333009

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين عبد الكريم دعاج خلف22469161941355092

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيآيه عقيل حميد عبد الرضا22470161942152004

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الباسط عبد الصمد حسن22471161941126025

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيزينب سلمان عبد الحسين سلمان22472161942234049

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيايمان جبار صبيح نعمه22473161942152029

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحمزه شمخي عبد علي محمد22474161941060036

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الكريم سعد عوده22475161941060127

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيزينب الحوراء قاسم جاسم قاسم22476161942242018

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيمنتظر علي ناصر عبد علي22477161941010033

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمحمد فيصل كاظم كريم22478281941151214

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيالعقيلة زينب غسان جاسم مسلم22479161942226011

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى خضير عباس حميد22480161941094103

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار احمد عبد االمير احمد22481161942274020

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيايات هاني سعيد عبد علي22482161942226016

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيبتول حيدر بدر رمضان22483161942226017

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حسين فاضل حنون22484161942294018

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل ستار جابر ظاهر22485161942192022

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيزهراء وليد بدر عبد الرضا22486161942238026

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرند سلمان يسر مضخور22487161942165146

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةاحيائيبنين وداد شاكر هادي22488161942250002

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء حميد حريز حمد22489161942297009

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيبتول عقيل ابراهيم احمد22490161942253003

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائينجالء محمد سدخان كاظم22491161942176101

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد ثامر صليبي حميدي22492221941363037

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين عامر يوسف زميط22493221941003071

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيسجى فواز حكمت احمد22494161942220017

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيزينب مرتضى ناصر محمد22495161942153033

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عماد عزيز محمود22496161942184294

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيايمان ماجد فالح زهير22497161942152031

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسعديه سلمان عيسى علي22498161942183059

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائياحمد جاسم محمد راضي22499281941002002

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيهدير حمزة عبد الحسن كاظم22500161942290100
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كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينريمان فاضل سويف كيطان22501161942152227

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائياوس عباس فاضل ضاري22502101941017017

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد االمير عبد هللا حسين22503161942162024

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره نبيل حنتوش حسين22504161942165270

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمرام علي محسن محمد22505161942165393

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين مرتضى كامل واحد22506161942161015

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبراء صباح عبد االمير حمزه22507161942165080

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرؤى صباح عبد الرزاق عبد هللا22508161942165129

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صباح حسن ربيح22509161942240067

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء رشاد عبد الواحد خلف22510161942171021

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيكرار ارشد محمد احمد22511161941352083

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيزينب سعود حسن عالوي22512161942170027

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيسارة عبد العزيز كاطع عزيز22513161942194019

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه اسعد عبد هللا شويش22514161942228088

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد سعيد رحيم22515161942169052

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمرتضى ماهود مكطوف جاسم22516281941151230

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيليلى عيسى جليب منجل22517161942332097

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاجر قاسم عوفي راضي22518161942183121

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيمروه جالل عبد الحميد عبد الكريم22519161942218097

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسكنه كاظم ابراهيم ناصر22520161942165283

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى علي ناصر صالح22521161941139057

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيرسل حسن مهدي صالح22522161942171019

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزهراء قاسم علي محسن22523161942150024

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسنين شاكر بالسم سلمان22524161941074009

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر علي اسماعيل علوان22525161942183090

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيجمانه فوزي عيسى مويح22526161942309008

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر علي عبد الجبار مهدي22527161941131013

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائيأسماء سلمان خونيس عبد22528161942294001

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائياميمه امين عبد العزيز امين22529131942239004

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى جاسم لفته سلطان22530161941084095

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيبنين مشتاق مطشر منصور22531161942301010

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيامنه سليم خلف محمد22532161942234011

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيايمان مصطفى ابراهيم ريحان22533161942153010

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيابرار سلمان زغير قاسم22534161942290003

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيبتول جابر كاظم محسن22535161942228027

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائيهاشم حبيب هاشم جاسم22536161941081019
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كلية العلوم/جامعة البصرة582.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيمرتضى عبد هللا كاظم صالح22537161941016027

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيندى منصور طعمه مطلق22538161942212047

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار حسن مصطفى عبود22539161942184255

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الحسن سالم محمود22540161942170029

كلية العلوم/جامعة البصرة581.7ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيحنان فؤاد سالم يوسف22541161942232009

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي ماهور علي22542161941094100

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيبنين حيدر جاسم محمد22543161942231004

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمود خيري عبدالزهره صلبوخ22544161941063021

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات عبد الكريم عبد الزهره كنعان22545161942184035

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينورا ضياء عبد االمير وادي22546161942165477

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيمنار خالد ناصر سعد22547161942209070

كلية العلوم/جامعة البصرة580.5ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس علي صالح لعيبي22548161942145161

كلية العلوم/جامعة البصرة580.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب عبد السالم حسن حسين22549131942121077

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياالم عبد الكريم قاسم عبد الساده22550161942165030

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةاحيائيهديل خليل محمد راشد22551161942267010

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيبة حيدر عبد الرزاق كاظم22552161942333027

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةاحيائينور حامد عبد الكريم رمضان22553161942249008

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء منعم طالب كاظم22554161942293007

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيمها بسام صالح عبد القادر22555161942231031

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيطيبة اسماعيل فوزي علي22556161942209044

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية الموانئ للبنينالبصرةاحيائيحسن اياد سهيم جمعه22557161941059003

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه سلمان لطيف عبد الزهره22558161942234067

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائياحمد خليل عبد هللا ذياب22559221941068003

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمود جاسم محسن اسماعيل22560161941354047

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى نزار عبد كريم22561161942163064

كلية العلوم/جامعة البصرة579.4ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيزينب ضياء حبيب عبد هللا22562161942156012

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمنى كاظم هثل عبد هللا22563161942228120

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء باسم الزم راضي22564161942202061

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه اياد عبد الرضا حميدي22565161942228091

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيفاتن عماد عبد النبي ضمد22566161942172018

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائياسراء محمد جاسم نجم22567161942228004

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيمرتضى صباح سالم عزيز22568161941002048

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائيبدر عادل عيد سعود22569161941078002

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيايات علي طالب جوهي22570161942242005

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد طالب لفتة22571161942165210

كلية العلوم/جامعة البصرة579.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيحوراء مسلم عبد الرحمن ناصر22572161942216012
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كلية العلوم/جامعة البصرة578.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيحسين فيصل كريم هادي22573221941027017

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةاحيائيايه جبار هاتف محسن22574161942335004

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمنتظر ياسين عبد االمير احمد22575161941061041

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزبيده هيثم كامل عبد القادر22576161942192025

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيسارة عطاء ابراهيم اسماعيل22577161942233012

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء محسن عبد الحي دشر22578161942333016

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الرحمن خير هللا ماضي22579161942202092

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيهدى عماد محمد جبار22580221942103198

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيشروق حيدر عبد علي مرزوق22581161942280067

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيهديل داود سالم احمد22582161942169093

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء فاضل عبد الكريم ظاهر22583161942184122

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيحمزه حجام عبيد حسن22584161941033014

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء هاشم جبار حنظل22585161942161016

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائيتقاء شاكر عزيز نعمه22586161942211007

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عودة هاتو اخزام22587161942194026

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عالء كامل عبد القادر22588161942209054

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيمريم شمخي جبار شبوط22589161942240076

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزينب كريم خنجر راهي22590161942226071

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزهراء شاكر زبيل حمود22591221942209065

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيعالء سالم سعد فنجان22592161941363028

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائييوسف ايهاب اسعد عبد الحسين22593161941352123

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيآيات محمد هاشم عبد العالي22594161942257003

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الرحمن ياسين عبد الرحمن22595161942210065

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيبراق طارق غضبان ثامر22596161942146014

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب منذر ناصر محمود22597101942139027

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيام البنين مصطفى بديع عبد اللطيف22598161942455003

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيهبة عدنان لفتة ضيغم22599161942275023

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيهدى علي نشيد بوهان22600221942103197

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عوده جبار جاسم22601161941089036

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيسكينه صباح طعمه حسين22602161942173023

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيهبة عبد هللا هاشم دحام22603161942257054

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيبنين غازي دارسين بتي22604161942150009

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عالء صباح مزبان22605161941084113

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عبد الكريم صابر طه22606161942196026

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيوسم محمد حسين صعيبر22607161942228136

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائينور الهدى رائد خليل نصيف22608161942238048
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كلية العلوم/جامعة البصرة574.5ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيايمان خضر مجيد علي22609161942232005

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى لقمان محمد اسماعيل22610101941026290

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائينرجس مهدي خنفر احمد22611161942231036

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغفران حسن عطيه عبيد22612161942165324

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيميس جواد كاظم راضي22613161942280108

كلية العلوم/جامعة البصرة574.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة نجيب سعيد حافظ22614161942381094

كلية العلوم/جامعة البصرة573.3ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائينور الهدى علي صاحب حسين22615161942232039

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيايمان شمال حمد عبيدة22616161942280017

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيرحاب سلمان حبش خليف22617161942192021

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيفوزيه قاسم خلف رجب22618161942283028

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الخضر صدام عريبي22619161941061032

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائيذو الفقار احمد جالل حسين22620161941081009

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيساره محمد جاسم عبد الواحد22621161942309023

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي مهند خميس عبد االمام22622161941075192

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيايات جاسم غضبان كردي22623161942381009

كلية العلوم/جامعة البصرة572.3ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات محمد جاسم وادي22624161942184037

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه كاظم عبد الرزاق حسون22625161942234070

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاجر فريد احمد يوسف22626161942184300

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيأيالف نوري معتوق عاتي22627161942150004

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيابو الحسن عبد هللا رحيم مجمان22628161941084003

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحمزه عبد الستار عبد الجبار كاظم22629221941053042

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد مهند كاظم كزار22630161941076025

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيرباب حسين جواد حسين22631161942167011

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياديان عماد طاهر ياسين22632161942152009

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيسحر عبد النبي ناظم حسن22633161942145102

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيتسنيم عبد الخالق خضر مجبي22634161942207028

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر كاظم شاني حمد22635131941002041

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيبتول كاظم جابر سلمان22636161942257012

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد جواد عبد الخالق راضي22637161942228055

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى محمد سلمان جاسم22638161942234087

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عادل جبر عويد22639161942145022

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور البتول سعد عطيه عوده22640161942152230

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفرقان عدي احمد عبود22641161942280095

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيحمزه اكرم نوري محمد22642101941017030

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةاحيائينور قاسم مراح حمادي22643161942181025

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب عباس صيهود شيحان22644161942165227

3590 من 629صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره ستار جبار ترياك22645161942165260

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيفيحاء طارق جاسم راضي22646161942450054

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء طارق جوده علوان22647141942129023

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه ستار محمد عالوي22648221942414127

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيمصطفى لطيف جويد عجاج22649221941314043

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيدانية محمد عبد منشد22650161942170018

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه أمهنه حبيب علي22651161942228085

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا موسى ناهي ناصر22652161941069045

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيرغد هشام خالد جاسم22653161942265013

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيفاطمة منعم اغدير مناحي22654161942221019

كلية العلوم/جامعة البصرة570.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيتيجان علي حسين جابر22655161942240024

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينرجس جواد لوج ثابت22656161942152223

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيساره نعيم شكاحي جوالن22657221942143194

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم عباس طالب عيسى22658161941089001

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيرقية صدام ناصر جابر22659161942251009

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيرؤى مرتضى ابراهيم خليل22660161942163017

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبود صابر عبود22661161942230025

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيجنان جاسم خلف سلمان22662161942152058

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيحوراء فاضل مناحي كيطان22663221942115018

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائينور الهدى علي حمود لفتة22664161942169088

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيكرار حيدر سلمان قاسم22665221941035181

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس عباس حمدي محمد22666161942450070

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيعادل خالد حريجه فرحان22667161941034021

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء جليل رزاق زيارة22668161942461006

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا صفاء نوري عبد الحميد22669161941075128

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمحمد ماجد جداح جاسم22670261941028097

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيغدير قيس عبد هللا موسى22671161942164030

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياستبرق ماجد نوري مولى22672161942152011

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي هادي حسن شاهر22673221941033084

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيعلي احمد قاسم عبد هللا22674161941105028

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيآيه فالح حسين عويد22675161942207001

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0ثانوية الترابة المختلطةالبصرةاحيائيعماد زيارة عبد النبي محمد22676161941316003

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةاحيائينرجس حميد محيسن مشحوف22677161942181022

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي احسان علي افليح22678161941075143

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيمنار باسم علي خريبط22679161942218109

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيبنين أمين جاسم سالم22680161942257014
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كلية العلوم/جامعة البصرة567.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيوسن احمد خليل ابراهيم22681161942152256

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم سامي زغير حسن22682161942165408

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مجيد جاسم فرهود22683161942259035

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسن علي ناصر22684161942192052

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عريبي22685161942240046

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك ابراهيم احمد زهير22686161942204013

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيتبارك محمد عبد الرضا مال هللا22687161942150011

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم طالب عبد الصاحب منصور22688161942146062

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيايالف علي راضي حسين22689161942146008

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيأسماء أحمد عبد الساده محسن22690161942247001

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حكمت عبد الرحيم علي22691161942167016

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيحوراء هادي مجري هيلك22692161942176034

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيضحى علي حمزه عباس22693161942240061

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد حامد مزعل حبيب22694161941394008

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي سالم فالح بهجه22695161941094076

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةاحيائيسكينة عقيل مسلم هادي22696161942458022

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عباس غالي محمد22697161942184111

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيامنه اسعد خلف نيشان22698161942176011

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائياشجان سلطان سبهان سلطان22699161942202005

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيرسل عقيل قاسم شمخي22700161942169037

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين سعيد عجيل22701161941085042

كلية العلوم/جامعة البصرة564.5ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيامنه ابراهيم نزار ابراهيم22702161942156003

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر اسعد قدوري طه22703161941084040

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيالبتول ابراهيم يعقوب حسين22704161942184013

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيغسق واثق عبد اللطيف بدر22705161942230052

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيرواء وليد عبد اللطيف عبد هللا22706161942227015

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيعلي كامل معلة زباري22707161941045023

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيبنين هاني عبد الستار حمد22708161942230012

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيدنيا عماد صبر ساجت22709161942202045

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0ثانوية زيد بن علي المختلطةذي قاراحيائياحمد محمد مسحول شدود22710221941217002

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين سامي محمد22711221942154040

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائيحسين صاحب صبر غذام22712221941312009

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائياهداف نعيم حسن عبيد22713161942266001

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيمصطفى ماجد سعيد عبد الرسول22714161941002050

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم حيدر خلف محمد علي22715161942145142

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي حسن علي22716161941001033

3590 من 631صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيبنين فرحان حميد زوير22717161942150010

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحيدر علي كريم عبيد22718221941003060

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائينور الهدى اسعد فاضل محمد22719161942247089

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزينب علي خضير عباس22720161942228065

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى محمد شريف عبد هللا22721161942176108

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيتبارك سعد ظاهر فالح22722221942156027

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةاحيائيسكينه عودة لطيف جبار22723161942302015

كلية العلوم/جامعة البصرة561.5ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيزهراء فاضل محمود عبد الغفار22724161942232020

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد هللا مهند شاكر دعدوش22725311941024087

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيسجى هادي مولى جابر22726161942226080

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيشذى بشير علي كاطع22727161942197014

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيميديا علي صدام مناتي22728161942280107

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيحوراء هاشم شمخي جلير22729161942194008

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيغفران احمد ياسين احمد22730161942184211

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتقى ماجد حسن هادي22731161942165101

كلية العلوم/جامعة البصرة561.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الحسين عبد العزيز عبد هللا22732161941006020

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةاحيائيمؤمل سالم خزعل مصاول22733161941013042

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ضياء ريسان عيدان22734161942458027

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد حسين عبد الواحد شذر22735161942186007

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيحيدر علي بلبول طليع22736161941124004

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيرحاب علي عبد الحسين لجالج22737161942167012

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة طارق ياسين عبد هللا22738161942280087

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائياالء حسن معله غميس22739221942157006

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الحسن فيصل حتروش22740161942184112

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب ميثم عبود موسى22741161942202101

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور غازي ياسر عبد الحسن22742161942165475

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين امجد حميد عبود22743161941075055

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن احمد نور جعفر22744231941054073

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائياسراء نجم كاطع داود22745281942060001

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةاحيائيعلي عباس كاظم حمود22746161941112009

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الكاظم ماجد عبد المولى رحيم22747161941090030

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةاحيائينور ماجد هندي عبد هللا22748161942249009

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيزهراء عمران رزاق مطر22749221942151031

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيزينه زهير عباس احمد22750161942235021

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية الدكتور عمار شذر االهلية للبناتميساناحيائيطيبة بشير بدر اسماعيل22751281942086006

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيتبارك امير عبد هللا جاسم22752161942247014
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كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيالزهراء خالد عطشان عبود22753161942184014

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيبيداء خالد صبيح طه22754161942228033

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين خلف زيدان رمضان22755161941088009

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي حسن طاهر22756161942165189

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيالمنتظر زهير مكلف دويج22757101941015008

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيساره فاضل عبد الجليل عبد هللا22758161942220015

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيأفنان حسين علي حسين22759161942218002

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية زيد بن علي المختلطةذي قاراحيائيخديجه محمد مسحول شدود22760221942217002

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسين عادل كريم هادي22761221941003042

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء صالح حسن فهد22762161942145046

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائياية احمد جبر زبين22763161942244013

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيتبارك شاكر بالسم سلمان22764161942170012

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائينور الهدى فالح حسن موسى22765161942218118

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيميس مالك منديل بنيه22766161942230070

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حسين علي فزيع22767161941034051

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيدانية موفق كاظم عبد هللا22768161942184078

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاله عبد الستار عبد الرزاق باقر22769161942145171

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيمهدي لفته عزال حمد22770221941004063

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حامد وحيد محمد22771161942183040

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنيرة عبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز22772161942259053

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر صادق جليل لطيف22773161941140016

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عماد توفيق مجبل22774161942152171

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيجعفر شاكر شريف فندي22775221941067015

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيابرار حيدر عوفي قاسم22776161942226001

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير لطيف تاجر جفيت22777141942194125

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيبدور سعد عبد المحسن علي22778161942183019

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيالحسين عدي خزعل حسين22779161941001018

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيزهير جبار مهدي جباره22780221941033043

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائينورا حسام فاضل راضي22781161942253040

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء احسان عباس عوده22782161942184096

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيروضة اياد عبد الجليل مهدي22783161942381043

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيفهد شاكر اسماعيل فعيل22784161941354033

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمصطفى شريف شاكر يوسف22785221941036287

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفواطم نجم عزيز علي22786161942280096

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيسجاد ماجد سلمان رزن22787221941037050

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيبنين يوسف نجم طالب22788161942230013
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كلية العلوم/جامعة البصرة555.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيسكينه جميل شجاي حميد22789161942309024

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول مكي عجيب حمود22790161942184049

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعباس احمد كاظم مكطوف22791221941036130

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياالء جميل مكي يوسف22792161942165027

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء ثائر حمزة عبادي22793161942280029

كلية العلوم/جامعة البصرة555.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيبدر خلف زعير عساف22794161941355014

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةاحيائيحسيني مسلم محسن حمزه22795161941015007

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيفاطمه محمد هادي فهد22796161942309031

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم انس طارق محمد صالح22797161942165400

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء رياض عبد العزز مهدي22798161942240041

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيكرار مهدي نتيش حمزه22799161941110019

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيميسم عصام عبد العزيز عبد الرحمن22800161942209071

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيمهند مرتضى حسن طاهر22801161941010035

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيحنان ثائر جبار مهاجر22802221942178034

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيبراء حاكم جبار كريم22803221942125038

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى زهير منصور قاسم22804161941085068

كلية العلوم/جامعة البصرة553.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهاجر كاظم سعدون مبارك22805161942165486

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيمريم علي عادل محمد22806161942257048

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء رافد محمد حسن ابراهيم22807161942165169

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي يعقوب كاظم22808161942188002

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد منذر مزيد ماضي22809161942202117

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى ريحان بدر براوة22810221942420035

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائينور كتاب حسن جبار22811161942380064

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيرواء علي كنكور شران22812161942244022

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار رعد فرحان عبد هللا22813131942126052

كلية العلوم/جامعة البصرة553.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائياحمد ريكان فضل جبر22814221941010006

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمالك وسام جمعه صويح22815161942184253

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيعلي باسم فالح حسن22816161941044017

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيتبارك حميد احمد عبد هللا22817161942245010

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد عبد الكريم عبد هللا22818161942165158

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيقمر عماد خيون منشد22819161942290076

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياديان علي عبد الرسول كاظم22820161942165009

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيعهود وليد عبد القادر محمد22821161942227030

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد صالح مهدي علي22822161941081002

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عمار كاظم عبد22823161942272016

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس ياسر شايع مجيد22824141942111260
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كلية العلوم/جامعة البصرة551.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرفل قاسم حسن عمارة22825161942165141

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه هاشم كاظم عبيد22826161942192059

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيسكينه محمد شاكر طه موسى22827161942176069

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الكريم مطشر امان22828161942152096

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائينور رحيم راضي طاهر22829161942294024

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيزينب عيدان خفيف سلمان22830221942115042

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيعذراء قيثار جاسم محمد22831161942208054

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيحنين طالب فرج بدن22832281942059039

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي منتصر طالب هالل22833131941030086

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عالء ارحيم حاجم22834161942145168

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمحمد سعيد صيوان زباري22835161941061031

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائياحالم نافع عبد الرضا عبد22836161942283002

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيفاطمة رياض غانم جساس22837161942244043

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائياستبرق مؤيد جابر كاظم22838161942184004

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمالك جاسم منشد كزار22839221942125234

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيرسل عبد المجيد علي حمادي22840161942168014

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيبنين علي حسن ضايف22841161942171013

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جاسم داود جالب22842161942238035

كلية العلوم/جامعة البصرة549.1ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيرضا ناطق كاظم حسن22843161941003009

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيساره صبيح دينار محسن22844281942066021

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيرسل هاني سلمان يوسف22845261942250091

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية القسام االهلية للبنينواسطاحيائيمؤمل عادل حميد درويش22846261941039007

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد داود سلمان علي22847231941013072

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد قاسم نعمه22848161941084078

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائيهديل رعد طه محمد22849161942246025

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائييوسف جمال عبد الصمد خضير22850161941075320

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيزينب علي عباس مهدي22851161942253021

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائينبأ قاسم مرزوق لفته22852161942211028

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيبيداء حسين هداي سرسوح22853221942146011

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه الزهراء حسين صيوان زاير22854221942141177

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى حيدر نعمه ناهي22855161941139055

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيامنه علي سبع سرحان22856221942314003

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين مصطفى عواد جساب22857221941036087

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيبنين طه مردان شاوي22858281942052020

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيسجاد ناجي صالح هميم22859261941048021

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيميثاق فراس عبد الرزاق هاشم22860161942167040
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كلية العلوم/جامعة البصرة548.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عدنان جبار راضي22861161942272010

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيزهره صالح حميد خنياب22862161942212021

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرملة حيدر عايد محمد22863221942113091

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي مزهر زعيط منشد22864161941089047

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمنتظر كاظم رزوقي عزيز22865281941008081

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء زيد حيدر كاظم22866161942184205

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيمريم طاهر حبيب بالل22867161942150056

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيحسين نصيف جاسم فهد22868281941032013

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائينزار حسين علي فرحان22869141941030072

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيمشيئه حسين عبد النبي عبيد22870161942383131

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيمحسن غالي جبير منصور22871161941036036

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء منصور سالم علوان22872161942240048

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيهدى جواد عبد الكاظم هاشم22873161942169092

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد ابراهيم يوسف شعبان22874161941355001

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيضحى اسماعيل ابراهيم حبش22875161942283020

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحسناء حيدر عبود عبد العباس22876161942165107

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيخلود فالح مهدي عليوي22877161942192018

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةاحيائيسارة حيدر حسن محمد22878161942258010

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد احمد دحام22879161941060093

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيعلي جواد كاظم لفته22880141941203092

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا جعفر عبد الباقي جعفر22881251941007170

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيام البنين نوري علي كحيط22882161942301007

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيبلقيس عبد االمير ناصر محمد22883161942383027

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيبشائر محمد خلف موازي22884161942149001

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيبيداء رزاق جالي عبيد22885221942162015

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائياسراء عبد الباقر خلف نعمه22886161942383003

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد هاشم عبد الحسن بدر22887251941150336

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةاحيائييحيى قاسم محمد جياد22888161941112015

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد هللا عواد عبد هللا22889161942192033

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائيدعاء محمد عبد الصمد مجيد22890161942246012

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيغدير رشاد عبهول ندهان22891221941301055

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك احمد خضير نعمه22892161942146018

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيزينب نعمه عجيل علي22893161942208033

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر جاسم محمد حسن22894161941359016

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء اياد عجد بدن22895161942165161

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمد سالم عبد االمير حمزه22896161941001098
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كلية العلوم/جامعة البصرة543.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعمر فراس عبد الواحد حامد22897161941061027

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيضحى مجيد مفتن مسلم22898281942052070

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهدى حسين علي سيد22899161942152251

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيانور سليم راضي درويش22900221941310023

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيهدى عباس صدام جبر22901161942208052

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائيرحمه كاظم جعوان حسن22902161942211011

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عبد العظيم زهير عبود22903161942184046

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيكرار عباس علي محيسن22904161941010022

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ميثم عبد هللا عبد الرزاق22905161942192036

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيايات حسين مزعل عجر22906281942080004

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد خضر محمد جاسم22907121941030172

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى مسلم سبتي منشد22908161942332128

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس محمد ناصح مجيد22909161941090028

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه خالد محمد منصور22910161942228094

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد سعيد ريسان جاسم22911221941019009

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى مهدي اليذ محمد22912161941084127

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى خلف كاظم خلف22913161942280118

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيهاجر خالد وداد عبد الجبار22914161942218124

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيغدير عبد الستار جبار سلمان22915161942455018

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةاحيائيعبدهللا هيثم عبدالحافظ محمد22916161941062013

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيضحى حمد صالح حمد22917161942233017

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيسهاد عادل صالح كاظم22918161942154032

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء هاني هاشم جابر22919161942207004

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى فالح عبد الواحد راضي22920161942182011

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالبصرةاحيائيبراء معمر حمزة عباس22921161942273002

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حكمت عبد الرحيم علي22922161942167032

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائينرجس ستار جبار شناوة22923161942176103

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيحنين حسن ناصر جبر22924161942210026

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيرانية عباس ناجي عباس22925161942381038

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيآيه محمد مجيد سباهي22926161942152005

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم مرتضى عبد الكريم يوسف22927161942280101

كلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائييحيى عبد الزهرة حسن داغر22928281941008088

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبيداء حسن دائر نشيمي22929281942059032

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائياحميدي صالح محمود عابد22930171941049011

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك رياض جبار محيسن22931221942125050

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزهراء شهاب احمد شهاب22932161942226043
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كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد طالب كريم شاهين22933221941076115

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةاحيائيعباس حميد ناصر محمد22934161941042005

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعبد الرضا شاكر صمصام هاشم22935161951300033

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيايات اسعد عبد الرحيم جاسم22936161952154005

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقينرجس مهدي صالح جمعة22937161952176094

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيمريم عامر جابر ضايع22938221952104028

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيهدى صالح جابر مرهج22939161952208062

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيزهراء وليد محسن جنديل22940161952173014

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا سليمان عبد الرزاق عبد الوهاب22941161951060108

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيطالب كريم عيسى سهر22942221951017026

كلية العلوم/جامعة البصرة589.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر كاظم غائب خضير22943161951044055

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقياحمد جاسم محمد عباس22944161951039001

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقياحمد حبيب عبيد ماضي22945161951010001

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه وليد جاسم حمود22946161952154034

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه ماجد عبد الحميد علي22947161952459016

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب كاظم ابراهيم حبش22948161952280020

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم خالد عبد هللا رسن22949161952183025

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه لواء خليل ابراهيم22950161952230037

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيهاجر جواد كاظم لفته22951161952171041

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نافع عبد سلمان22952161951307041

كلية العلوم/جامعة البصرة569.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيتبارك شراد دهراب دفار22953161952208014

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد هللا عيسى فالح22954161951027010

كلية العلوم/جامعة البصرة568.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيحنان سعدي جنعان شنان22955161952338011

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم كريم ناهي22956161951017067

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيريا وليد عمر بكر22957161952170009

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي خليل محمد حسين22958161951119036

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيذو الفقار علي عبد االمير طاهر22959161951352075

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيبراء محمد راضي مجيد22960161952169016

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيرسول حسن راضي ثابت22961161951110030

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صادق علي سمرمد ضيغم22962161951001135

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيعلي هادي عليوي كيطان22963161951039085

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيازهار علي جاسب الزم22964161952383143

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقييوسف طاهر ضمد مطر22965161951001165

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد مهدي صالح فالح22966161952290016

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيريهام حسن علي ظاهر22967161952296011

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيهبه هللا امين سعيد مطرود22968161952227045
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كلية العلوم/جامعة البصرة561.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الزهره مجيد محمد22969161951039023

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيمريم عبد الرضا حسن جاسم22970161952226091

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيايات امجد زباله خضير22971161952169011

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيحسين جابر غضبان حسين22972161951039027

كلية العلوم/جامعة البصرة559.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيهاله خليل مالك عبد الحسن22973161952228058

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيحوزه ناظم سلمان علي22974161952240020

كلية العلوم/جامعة البصرة556.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيرسل عدنان مهدي علي22975161952171009

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيياسمين مصطفى عبد هللا قاسم22976161952227050

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء نجم عبد الزهرة محمد22977161952297005

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيأسراء وسام لعيبي خنوبة22978161952240002

كلية العلوم/جامعة البصرة551.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عباس جمعه محمد22979161952230035

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةتطبيقيعباس مزهر جلوب محمد22980161951099014

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الكريم هندي حاتم22981161951365220

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيمريم مناف قاسم جابر22982161952240049

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيهجران جاسم محمد طعمه22983161952458031

كلية العلوم/جامعة البصرة550.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيغيث محمد عبد هللا سليمان22984161951006086

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيرقية عبد الرضا عبد القادر طعمة22985161952301014

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى ستار عزيز غميس22986161952164053

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيعذراء هاشم حسن خمام22987161952218059

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير حسين سموم عجه22988161952296017

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيعلي غالب عبد نعمة22989161951036081

كلية العلوم/جامعة البصرة548.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عاصم ساري حسن22990161951089018

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسن رياض عبد الصاحب محمود22991161951075011

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيايات باقر ناصر سلمان22992161952239003

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيعلي فاضل عبد النبي عبيد22993161951077030

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جاسم غركان مهاوش22994161951002190

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسن عدي زكي خير هللا22995161951340007

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيمريم عواد غيالن حسن22996161952240047

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء جهاد جواد محمد حبيب22997161952196007

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقينور كاظم كاطع سوادي22998161952174038

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيحنين لطيف موده غالب22999161952176022

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب حمود سعيد عباس23000161952207024

كلية العلوم/جامعة البصرة544.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك محمد جاسم محمود23001161952184095

كلية العلوم/جامعة البصرة543.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيسحر حسن جاسم كاظم23002161952154022

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه فرزدق عبد هللا محمد23003161952212025

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية كفر قاسم للبنينالبصرةتطبيقيكاظم عبد الهادي عطوان مشاي23004161951102017
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كلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيساره مهدي حسن شكري23005161952184058

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيعلي فراس عبد كريم23006161951034095

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى جاسم حميد هزاع23007161951090056

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمحمد رحيم مغير حسين23008161951034124

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيحسين عزيز عبد االمير مكطوف23009161951300018

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيليلى شهيد نجم عبود23010161952259035

كلية العلوم/جامعة البصرة535.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيكرار رحيم عبد الرضا عوده23011161951053107

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقيآيه اسعد كاظم ناصح23012161952237002

كلية العلوم/جامعة البصرة534.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبتول عبد االله عبد هللا نجم23013161952184012

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء جاسم عبد الكريم حجام23014161952175010

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقياديان واصف شذر محمد23015161952209001

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيسحر حسن خلف محمد23016161952223020

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيزينة صبار كاظم جودة23017161952171022

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيضحى طه ياسين سويد23018161952458019

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيزيد علي رمضان فرحان23019161951019060

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة نوري صباح بشيت23020161952294017

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيايات خالد عبد الرضا ناصر23021161952164011

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيعلياء محمد عبد الستار مهاوي23022161952240041

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب ناصر حنين بشي23023161952163013

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيانور سرمد لفته اسماعيل23024161951019019

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الكريم شعبان عبد الواحد23025161951043081

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةتطبيقيبان عبد الحسن داود احمد23026161952246002

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيبتول فاضل محمد جبر23027161952167005

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيمنشد ثائر منشد سلمان23028161951056078

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىتطبيقيرضا محمود سعيد شنشول23029131951236005

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقياسراء مجبل حرب سبتي23030161952223002

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيهنادي مبارك كاظم وهيب23031161952168036

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عطيه عبود زويد23032161951355204

كلية العلوم/جامعة البصرة528.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسن علي مناتي23033161951394023

كلية العلوم/جامعة البصرة526.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعلي بيان صبري خضير23034161951053082

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيابتهال حسن جبل حرج23035161952164004

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةتطبيقيزينب عماد محمد سعيد خريبش23036161952241012

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين كمال محمد قاسم كاظم23037161951002064

كلية العلوم/جامعة البصرة525.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعقيل شمخي ناصر جبر23038161951022051

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ايوب ناجي دشر23039161952194010

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينالبصرةتطبيقيحمزه عباس حميد حاتم23040161951054011
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كلية العلوم/جامعة البصرة524.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيرقية شاكر يوسف خلف23041161952168017

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيحسن موحي صكر مطلق23042161951008009

كلية العلوم/جامعة البصرة524.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي خلف محمد علي23043161951020091

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقيزينب رائد عبد الودود مهجر23044161952294007

كلية العلوم/جامعة البصرة523.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقيفؤاد ساجت كاطع جريح23045161951045033

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيحيدر حسن جاسم عبد الرضا23046161951017024

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيرواء محي عبد القادر محي23047161952245016

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيعلي فالح عبد الكريم ضهد23048161951033070

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيأالء علي عبد الحميد عبد23049161952210010

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيرحاب طارق كاظم محمد23050161952242015

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيرباب عبد هللا حمزه عباس23051161952234023

كلية العلوم/جامعة البصرة521.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي غازي عبد هللا علي23052161951084178

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى جاسم مبارك جثير23053161951067056

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيمريم يحيى فرحان سيالن23054161952230038

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ثائر عبيد شفلح23055161951394006

كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميسانتطبيقينايف سالم عبد طريف23056281951102015

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0الخارجيونالبصرةتطبيقيصادق علي عطوان مجبل23057161951400066

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقينور كاظم عودة كريم23058161952290025

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي هاشم صالح حسن23059161951075065

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسامي عبيد نسيم مفتن23060161951357141

كلية العلوم/جامعة البصرة517.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيمريم قدوري كاظم قدوري23061161952239025

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين علي خضير علوان23062161952184014

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيزينب فهد حسين علي23063161952171020

كلية العلوم/جامعة البصرة516.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء فالح حسن فؤاد محمد23064161952165023

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور نجم حرز علك23065161952184109

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيروان احمد شريف محيي23066161952172014

كلية العلوم/جامعة البصرة515.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم عماد عبد الحسن حسين23067161952459018

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيياسر شاكر حسن عبد هللا23068161951049163

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةتطبيقيكفايه جويد خريبط غياض23069161952266015

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقينور عقيل عبد هللا مزعل23070161952173031

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيصفاء حلمي محسن حسين23071161951058035

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيتبارك سالم حزام شبرم23072161952208013

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةتطبيقيشهد علي عداي ازغير23073161952246006

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي رعد موسى محسن23074161951019095

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيسكينة سمير جاسم محمد حسن23075161952381058

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيباسم عالء ثامر سوادي23076161951056012
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كلية العلوم/جامعة البصرة513.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيايات كريم عبد هللا فنجان23077161952228008

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقيحسين شياع رحيمة سلمان23078161951045007

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحيدر فاضل عبد القادر محي23079161951002075

كلية العلوم/جامعة البصرة512.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيحيدر حسين بنات دهماي23080161951300020

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب قصي سهيل محمد23081161952260014

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي ناجح صيوان جار هللا23082161951053144

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةتطبيقيزينب سلمان نعيم مال هللا23083161952249004

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء جابر حمد جبر23084161952380015

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحمزة فاضل عبد الكريم عبد الرحمن23085161951134011

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيام البنين عبد الصاحب كاظم جواد23086161952145003

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي طالب ناجي عبود23087161951084169

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير جبار عبد الحسين مبارك23088161952163020

كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمروه ستار جبار حسين23089161952192028

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد السجاد نجم عبد هللا23090161951357316

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد مطر حمادي23091161952165025

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيايمان محمد خير هللا مصطفى23092161952176011

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عادل عبد الصمد جنعان23093161951019167

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيهاجر منتصر ناصر محسن23094161952218091

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد نزار عبد الزهرة خضير23095161951428005

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمهيمن رعد اسماعيل خماس23096161951075108

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيحسين خيون عيدان مدهلي23097161951004015

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيقبس عبد الزهره كاظم عبد الحسن23098161952169056

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد هالل وادي جابر23099161951357340

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مشاري الزم مسعد23100161952168018

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيجاسم عبود ناصر جوده23101161951355033

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقييحيى هشام سامي حسين23102161951001164

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ميثم حسن عسكر23103161951078012

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عالء بخيت عبد اللة23104161952239022

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باسم عوفي سلمان23105161951002186

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيمرتضى كامل غيبة محمد23106281951005042

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ماجد عبد الحافظ حسن23107161952170025

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرسل ليث مجيد ابراهيم23108161952463002

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيعذراء عباس هاشم عزيمه23109161952208044

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء ماجد خالد عبد الرزاق23110161952224005

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةتطبيقيدينا غازي دينار شهاب23111161952246004

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيهاجر مشتاق عدنان محمد23112161952380065
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كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر صادق محسن كريم23113161951084031

كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقياحمد حمزة خلف محمد23114161951112002

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةتطبيقيضحى عماد علي ناجي23115161952293005

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0ثانوية سامراء للبنينذي قارتطبيقيانور صباح فارس محسن23116221951092003

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةتطبيقياية علي عاشور عبيد23117161952335001

كلية العلوم/جامعة البصرة506.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحميد محمد حميد عبد هللا23118161951007054

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقياسراء حازم نجم عبد23119161952230003

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيضحى خالد نونه محمد23120281952062038

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد محمد صباح سطام23121161952280026

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الكاظم منشد مشمور23122161951112037

كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة حمدي صبار طالب23123161952176077

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية كفر قاسم للبنينالبصرةتطبيقيحسين جابر زيدان سعود23124161951102007

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيغزوان صبار حمود سنام23125161951433025

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهدى عبد الكريم عبد علي عبيد23126161952190003

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد يوسف صافي نبيت23127161951064018

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيعباس خضير عباس منسف23128161951051057

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيبسام رزاق يعقوب عبد23129161951014007

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيسجاد موسى هاشم موسى23130281951002029

كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقييوسف طاهر كريدي جدام23131161951053154

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيهبه مسلم وهيب بالسم23132161952309046

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيخيريه بدران حسن فزع23133161952184030

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيجميلة محمد جبار عبد علي23134161952338010

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةتطبيقيمقتدى كاظم حسب كباشي23135161951124026

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقييعقوب محمد خلف عويد23136281951151801

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيزهراء سامي كريم خلف23137161952169033

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيبدريه هاشم حسن محمد23138161952283004

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقياسراء عباس مهدي عبد الحسين23139161952207004

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسمية مكي مسلم محمود23140161952207028

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةتطبيقيعلي الهادي فراج قاطع ثامر23141161951136011

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيحيدر سالم مهجر مزيد23142161951077015

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيمنن عالء مصطفى راضي23143161952228051

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيزهرة ظاهر حسين علي23144161952212012

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيايات شالل ديوان تبينه23145281952062004

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الكريم عبد الصاحب مرزوق23146281951006100

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيياسر اسعد محمد علي23147161951047145

كلية العلوم/جامعة البصرة502.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى هوازن راضي عبد السادة23148161952278019
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كلية العلوم/جامعة البصرة501.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر يوسف رياض جعفر23149161951064004

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين حسن علي محمد23150161952207014

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيرقيه محمد حسين كاظم23151281952078017

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0ثانوية انوار االمين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس جواد عبد االئمة عودة23152161951420004

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود محسن شنان راشد23153161951011056

كلية العلوم/جامعة البصرة501.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى معتز حاتم هاشم23154161951036115

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيتبارك علي كاظم عطية23155161952258006

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيمآرب علي سالم فرج23156161952224013

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيسجاد مطشر عبد الرضا عطشان23157161951012029

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيجنات عدنان جليل عبد علي23158161952184024

كلية العلوم/جامعة البصرة500.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد عودة ماهود حمود23159281951151633

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء اياد قاسم مكي23160161952202012

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعلي قاسم عبد الكريم علي23161161951061072

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبدالكريم عبدالنبي حميد23162161951063069

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقييوسف حسن خلف محمد23163161951025036

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك محمد قاسم جايد23164161952146010

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيرند اياد يوسف يعقوب23165161952165017

كلية العلوم/جامعة البصرة498.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الهادي احسان عبد الهادي جواد23166161951001089

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عباس ناظم كامل23167161952234027

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين لعيبي ياسين نصر هللا23168161951089020

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسنين علي ماجد23169161951089047

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيشهد ضايف هاشم محمد23170161952216019

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير كاطع عكش جابر23171161952192027

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور محسن ساجت فارس23172161952459021

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد نوري راضي حسن23173161951083057

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى احمد محسن جباره23174161951001142

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة كريم حميد الزم23175161952174028

كلية العلوم/جامعة البصرة497.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء حسن جواد مهاوش23176161952208017

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيمريم فاضل أبين فجر23177161952240048

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيرقيه احمد حسين علي23178161952173011

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيعلي باسم علي بهير23179161951007079

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0ثانوية كفر قاسم للبنينالبصرةتطبيقيسجاد صبيح رحومي جلود23180161951102013

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الحسن عبد العزيز حمدي23181161951353010

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيايهال عمار عبد الحسين ناجي23182161952171005

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة محمد جبار غضبان23183161952174029

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيمروه علي جبر شامخ23184161952174031
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كلية العلوم/جامعة البصرة495.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيضحى فؤاد سالم محمد23185161952220015

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0ثانوية الطيف االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى محمد جاسم لفتة23186161951430012

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعلي صالح قاسم بردي23187161951300041

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيانفال عباس ثامر محسن23188161952222003

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقياسراء قصي علك حسن23189161952294002

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد صالح عطا عليعل23190161951394001

كلية العلوم/جامعة البصرة495.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةتطبيقياسماء كاطع ارحيمة حسن23191161952244003

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيبنين خالد عبد الحسين عبد الباقي23192161952234016

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرقية جاسم لفته ناصر23193161952461006

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمد شاكر محمود23194161952218044

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم جاسم محمد مظلوم23195161951393001

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد جبر طرير علي23196161951364005

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيام البنين احمد ابراهيم موحي23197161952173004

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيصفاء عبد هللا كاظم عطية23198161851022054

كلية العلوم/جامعة البصرة494.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقينهرين نائل ناجي داوود23199161952240054

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيآالء سجاد طالب حمود23200161952168001

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيابرار داخل ناصر معتوك23201161952223001

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقينبأ عصام احمد هاشم23202161952274012

كلية العلوم/جامعة البصرة493.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيدينا أسامة أحمد عبد الواحد23203161952233012

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر كريم عبد هللا عوده23204161951060058

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمثنى محمد عبد النبي عبد هللا23205161951022068

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيبنين جبر نونه محمد23206281952062006

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعلي كاظم حمزة عباس23207161951010065

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقيعذاري راشد قاسم جابر23208161952237021

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيحسناء حمزه عبد الزهره عبود23209161952230010

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0ثانوية النجاح األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس سامي عبد الرزاق سبهان23210161951091006

كلية العلوم/جامعة البصرة492.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقينبأ كاظم كريم شياع23211161952383132

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقياحمد نبيل محمد منصور23212161951002017

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عبد الرزاق كاظم عبادي23213161951001069

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيرانيا قاسم عليوي كاظم23214281952050013

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسن مجيد عبد الرضا23215161952381038

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين علي لفته شنته23216161951357136

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتقوى مؤيد منصور قاسم23217161952183004

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيبنين انور صادق يوسف23218161952209015

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيصالح عبد الكريم عبد الباقي مكي23219161951007069

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقياسراء جبار عباس حسين23220161952234001
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كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد علي حمادي علي23221161952206010

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين باسم جبر عكرب23222161952207013

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيشعيب عامر عبد الصمد شاكر23223161951044020

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء جابر خليف لوج23224161952152014

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء غانم عبد المحسن يسر23225161952212011

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيضحى حيدر مالك عبد الرزاق23226281952059034

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرقية عدنان عبد غازي بناي23227161952207018

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسن مهدي ثجيل23228161952212008

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد محمود حسين علي23229161951026083

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمد شبيب حيدر23230161951110026

كلية العلوم/جامعة البصرة490.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر حسن كاظم فالح23231161951053140

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرسول صاحب فرهود زوير23232161951034072

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر صادق حيدر مطشر23233161951121007

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ميثم عبد الغفار عبد هللا23234161951060139

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيزينب رياض سكر هاشم23235161952242022

كلية العلوم/جامعة البصرة489.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيازهر كمال جالب خليل23236161951047011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة638.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين جعفر حسن نيسان23237161941089013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة578.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيايمان غني مشاي هذال23238161942210015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة557.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةاحيائيعبد الستار نجم عبد هللا عيسى23239161941050013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائيبتول مزهر سعيد جبار23240161942200005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيلمى خميس كحيوش عماره23241161942184241

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة539.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيحسين عبد السالم فهد عبد23242281941016006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة538.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى فوزي عبد الحسين محسن23243161942183066

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة537.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيسجاد حسين علي احمد23244161941044012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةاحيائيزينب ماجد علي حسن23245161942267003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة536.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمؤيد رياض عبد هللا كاظم23246241941202062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة536.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيفرح وداد يوسف عبد الحسين23247161942274017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة536.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيحسين علي ربح عبد الزهرة23248161941047007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة535.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائيرقيه ستار بدر ياسين23249161942200010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة534.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه كاظم لفته كزار23250161942259043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة533.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيحنين سعد محمد جاسم23251161942198006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره صباح عبد هللا مبارك23252111942076097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيحوراء فائز عبود مصطفى23253161942167010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة532.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عمار زياره جمعه23254161942383055

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيهيفاء عادل صبيح جبر23255161942169094

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيوفاء عبد هللا سالم يوسف23256161942226133
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة531.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيمسلم عقيل محمد فالح23257281941007043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة531.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيروعة وداد قاسم عداي23258161942257020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة531.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى ضياء محمد ظاهر23259161942145112

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة529.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةاحيائيفرح علي حسين راضي23260161942190008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة529.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيلقاء يوسف صالح مجيد23261161942176090

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة528.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعباس مجيد كاظم كعود23262221941033056

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة527.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيتقى محسن جبار هليل23263281942072006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة527.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيانعام سمير جاسم عبد هللا23264161942184028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة524.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيرواء سعد محمد جاسم23265161942198010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة523.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن خالد عبد هللا جاسم23266161941060022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائييعقوب خير هللا حسين نوفل23267291941153377

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسبأ علي سامي عبد23268161942184176

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيغفران عبد الحسن عذيب حافظ23269161942381084

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعالء خلف بدن عبد هللا23270261941022092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب اسعد سامي جمعه23271161942247042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة521.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد هادي عبد الرزاق محمد23272221941077130

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة520.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيزينب مازن غازي عبد الكريم23273161942230036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة520.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد النبي عبود احمد23274161942150023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة519.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ميثم عبد الحسين سلطان23275161942183072

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة519.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفهيمه وليد حميد اسد23276161942152185

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة519.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عدنان عبد الواحد محمد23277161942210067

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة519.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق عبود جبار زغير23278251941052035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة518.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحارث عماد متعب خضير23279211941005037

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة518.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائينبأ مسلم محبس خزعل23280161942153064

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة517.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيمريم ناجي سعيد يوسف23281161942210088

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة517.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائياحمد طه عبد الرزاق خالد23282161941061003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة517.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيروان منير موسى جعفر23283161942171020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة516.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيزينب احمد صالح عبد هللا23284221942110029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة516.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعمر احمد عبد الرزاق محمد23285161941075197

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة516.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيفاطمه جليل عبد الكريم عبيد23286221942103141

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة515.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيايه امين حميد جودة23287161942285001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة515.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قاراحيائيسجاد صباح شالكه منذور23288221941054021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة514.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيفاطمه خالد عبد الحسين صحين23289281942059117

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة514.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ محمد كريم عبد هللا23290221942414168

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيعباس عبد الجبار عبيد خلف23291161941019020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة514.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيدالل مصطفى عبد سهم23292161942184080
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيأشجان كمال لفته تبينه23293221942150002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة513.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيلمياء مهند يحيى صادق23294161942175031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة513.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء حسين حنتوش لفته23295161942184011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة513.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيكوثر اسعد قاسم عبد الصمد23296161942383127

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة513.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائياثير عبد الكاظم امين محمد23297161941352003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة513.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيهاشم خالد هاشم غالب23298161941084135

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة513.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن علي ناصر ردام23299221941307029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة513.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيحيدر غدير عبد الجبار رضا23300281941014009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة512.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيحامد عايش ابراهيم يونس23301171941016019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة512.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن عامر طعمه صالح23302161941140017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة512.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى اسماعيل فاضل اسماعيل23303161942335005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة512.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن فائق عبد الرزاق عباس23304161941090013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة512.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم رعد عبود موسى23305161942290079

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا اسامه احمد عبد المنعم23306161941110015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيام البنين فالح عبد المهدي ناصر23307161942184019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عادل معن كاصد23308161942284004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة511.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيليلى فائق محمد خضير23309161942257046

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيسكينة عبد الزهرة نجم عبيد23310161942226084

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيعال عبد الحسين صدام عنيسي23311161942380047

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة سجاد مصطفى فيصل23312161942280085

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0موسكو- المدرسة العراقية في روسيا الرصافة االولىاحيائيأحمد أسعد جمعة نعمة23313131841204001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب نظير جاسم يعقوب23314161942247051

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةاحيائيمقتدى ظاهر محمد مغامس23315161941121014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيعباس عواد حسن قاسم23316161941022020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين بشير غانم عبد علي23317161942202031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيايات نجم قاسم عبد هللا23318161942231003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة509.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيخلود شايع حافظ ذعذاع23319161942192017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد عبود علي23320161942242017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيحسين علي مصطفى عبد الحسن23321161941047010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيفاطمة علي سويد مجيسر23322281942062038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة508.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الدين رائد يوسف محمود23323161942183113

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة507.9ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيام البنين عقيل شمخي جابر23324161942232003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة507.0الخارجيونالبصرةاحيائيمهدي عبد الحي وسيم حمود23325161941400043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيتبارك عادل عبد االمير احمد23326161942234025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى ابراهيم جامل عبيد23327161941126027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك صالح باقر عبد العالي23328161942202034
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنات قصي ناطق ياسين23329161942187009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة507.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيهدى مازن غازي عبد الكريم23330161942230075

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة507.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجة امين حسون حسين23331161942184074

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة506.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائينبأ عمار فاضل هبل23332161942240080

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة506.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيزينب رؤوف عبد اللطيف عزيز23333221942121011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة506.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد جاسم حمد خشوش23334291941007289

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة506.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيتبارك محسن محمد حسن23335231942271091

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة506.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ستار جبير اخالطي23336161942297014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة505.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة احسان ناجي تايه23337161942145120

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيعذراء عبد الباقي شاكر محمد علي23338161942230050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائينور الهدى حبيب ناظم حسون23339161942150063

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيحبيب نعيم عبد محمد23340131941024008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عباس جاسم صبيح23341161941075248

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزينب سلمان محسن محمد23342261942097059

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيبلقيس محمد علي عبيد23343261942119007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيندى شهيد كاظم عبيد23344261942119044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احمد مهدي كاظم23345251941031414

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيكوثر شاكر جبر جاسم23346291942071074

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسنين حسين ثامر حطاب23347261941010043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائينور الهدى صدام يعقوب عباس23348161942226125

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيرهام حسن هالل مجيد23349161942226038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء عالء خليل هومي23350161942228053

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيسيف الدين باسم سلمان موسى23351221941040083

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الستار طه غضبان23352161951364036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة555.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد جاسم علي ناصر23353161951007063

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة546.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيوسام راهي رضيف نيسان23354161951139137

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيشهالء عبد المجيد عبد الحافظ سعدون23355161952338028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة539.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيكوثر علي عبد الحسين عبد الرضا23356161952220019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة536.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةتطبيقيليلى بشير عبد الوهاب جاسم23357161952179014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة535.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيمنار ضياء بوهان سلطان23358161952253039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى ماجد يعقوب يوسف23359161952220024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة532.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ناصر سواد ناصر23360161951140073

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة526.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيسجى سهير خنيفر عيسى23361281952190053

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عيسى عبد الكريم خلف23362161951078010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة520.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقياسماء حامد عبد الرحمن صالح23363161952280003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة517.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةتطبيقياخالص ثامر منخي سباهي23364161952333001
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة516.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقياسراء صالح مهدي صالح23365161952224002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة514.0ثانوية الساجدات للبناتالبصرةتطبيقينبأ زين العابدين طعمه محمد23366161952144008

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة512.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى ضايف جمعه صبيح23367161952297013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة506.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحسناء سالم حسين نجم23368161952190002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة505.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيعذراء خالد محسن جاسم23369161952253025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة504.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه فاضل عبد الجبار طاهر23370161952227036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة502.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه ناظم جواد سالم23371161952146028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة501.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةتطبيقيالصفا مزاحم نعمان عبد الحكيم23372161952166002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة499.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيهاجر سمير عبد الستار عبد الزهره23373161952234063

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة499.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيبتول عبد هللا ذياب خالد23374161952234014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة497.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين عودة حسين23375161951058047

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء احمد عبد الوهاب احمد23376161952212006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة علي صبري حسن23377161952170023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة496.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء ستار عبد الجبار عباس23378161952243022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة495.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيعذراء عوده عبد الحسن محمد23379161952150028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة495.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيطيبة خالد محمود غافل23380161952265030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة495.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيريهام محمد صباح حسين23381161952218032

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة493.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسن وهاب محي23382161951056044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة492.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر مشتاق هادي حسن23383161951007059

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة492.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقينبأ ضياء محمد يحيى23384161952216029

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة491.0ثانوية المفاخر للبنينالبصرةتطبيقياركان جابر ضمد حريجه23385161951024004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة488.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيحنين رحيم عودة زرير23386161952223010

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة488.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعلي اياد عبد الزهرة عاشور23387161951002130

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة488.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيجعفر فاضل عبد االمير لفته23388161951007018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة488.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر رافد هنيد خطار23389161951090060

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة488.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ليث راضي حبيب23390161952280037

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة487.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد جبير جويد23391161951083083

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة487.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيمآب ذو الفقار فاضل ميرزه عباس23392161952234051

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة486.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرواء وضاء مزهر حسن23393161952184036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة486.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيثامر مجيد شنان يدام23394161951108006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة485.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيام البنين احمد لاير عبد الحسين23395161952169007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة485.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقيمنار علي كاظم كاطع23396161952294021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة485.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيمقتدى عبد الجبار مكطوف عبود23397221951039071

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة485.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيحسناء حسين عبد االمير مجيد23398161952234020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة639.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب داود سلمان شياع23399161942247046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة618.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين موسى عمران كاظم23400251941031177
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة602.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائينوره عبد الجبار نصار شاهر23401161942198033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة596.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيزين العابدين حبيب عزيز بويج23402221941018017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة592.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيجاسم شاهر مظلوم برغوث23403161941088005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي ثائر حبيب علي23404221941002147

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمنتظر حسين كشكول حنون23405281941151244

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة587.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى هادي علي حسين23406261941038170

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيسجاد جعفر عسكر غالي23407161941007018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمروه منذر خليل باقر23408161942152192

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيبنت الهدى جواد كاظم أبريدي23409161942257013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائينبأ ماجد حسن صالح23410161942245037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيابراهيم جهاد جابر خلف23411161941022001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيمريم وجدي رحيم عريبي23412161942380057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد الحسين عبد الخالق حبيب23413161941069054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.4ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيفاطمة نوفل عبد الرزاق موسى23414161942232033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةاحيائيزهراء فالح عبد الحسن علي23415161942166011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي مهدي صالح حاجم23416161941094081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيحوراء رسمي علوان كاظم23417161942176031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمسلم حسن احمد جاسم23418161941085071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة566.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه كاظم عبود حسن23419161942181019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة565.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعلي منذر عبد السيد مجيد23420161941001079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة564.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيافنان علي موله مناتي23421281942078010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة564.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيحيدر ياسين طه ياسين23422161941007014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة563.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب موحي عوده جابر23423161942247050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد علي عاصي مبارك23424161941140009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة560.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد هللا حمود ساري23425161942167023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة559.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي عبد الرضا زاير23426161942184231

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ضياء حسن كاطع23427161942249007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مجاهد خالد صالح23428161942260037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة554.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيرباب مصطفى جميل عبد الزهرة23429161942170019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.5اعدادية شط العرب للبنينالبصرةاحيائيمحمد هشام عبد الزهره ناصر23430161941049043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيابتهال كاظم منصور علي23431161942146002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيزين الدين احمد خميس حبيب23432161941007015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.5ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد مهند جاسم محمد23433161941392009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ ريسان احمد خضير23434161942187037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة549.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءاحيائياسحاق اسماعيل هادي محسن23435271941025004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيزينب علي جبر عويد23436161942227051

3590 من 651صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيايالف فخري عبد الحسين عبد الرسول23437161942257009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة546.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات مهند عبد الخالق تعبان23438161942163006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة546.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى حامد علي حسين23439161942204043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيزيد فليح حسين هوى23440161941075089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0ثانوية الشام للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي حميد صنكور23441161942254033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيزينب عماد جاسم محمد23442161942174020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء كاظم جلوب مزعل23443161942184126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد خلف سلمان حبيب23444161941075238

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا ماجد حميد كاظم23445161941019024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائياسراء عبد الهادي صالح عبد الرضا23446161942174003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى محمد مزعل سعيد23447161942272021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائياالء عبد الجواد امين محمد23448161942228011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيهدى سعد جاسم محمد23449221942323343

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيآية عبد المحسن محمد محسن23450161942280004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد اياد عبد السالم سالم23451161941084005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء محمد عبد الرضا خضير23452161942383039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمنار فالح حسن عبيد23453161942152210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيزينب سالم جالب راضي23454161942208028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ميثم عبد هللا علي23455161942282003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيفرح صبيح هندال حنون23456281942090031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةاحيائيعلي صالح يوسف عبد الرحمن23457161941046010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار ناصر عبد هللا عبد الرحمن23458161942183103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد لؤي يحيى عبد23459161942274015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيحوراء عدنان محمد رضا حسن23460161942231011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيمريم مرتضى كطافه عبد السادة23461161942176095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائينور الدين محمود شاكر هاشم23462161941075312

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيغزوان فيصل خالد خزار23463161941139041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيامنه قصي يعقوب يوسف23464161942234013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين رعد قاسم رسن23465161942272004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيساره ستار جاسم مخيلف23466161942152128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار وسام حسين لعيوس23467161942332107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيبنين قاسم محمد جواد23468161942218022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيسرى علي هودان حميدي23469161942226082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل محمد كامل غزي23470161941365038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور موسى نعمه ناصر23471161942184295

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد لعيبي طعمة23472161942216019
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيايمان عماد مصطفى حسون23473161942218015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيزهراء عالء عبد الرزاق عودة23474161942242015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد زياد طارق ياسين23475161941088019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين حسين كاظم محمد23476161942280023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيميسم سمير راضي علوان23477161942145157

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيمها رومي غالي رومي23478161942247088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيزينب رياض عبيد صالح23479161942198013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيحوراء موسى حريجه شاني23480161942240031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيمسار رياض بدران عباس23481161942234076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيرباب علي عباس محمد23482161942176040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزينب فوزي حميد ماري23483161942150030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.2ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيسرى شاكر سلمان مهدي23484161942232025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيمرتضى عدنان مجيد رمضان23485161941044030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيضحى علي لفته خلف23486161942235024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيبنين رعد كاظم علي23487161942169019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر مالك ضايف علي23488161941001121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائياماني اسحاق طعمة كرنوص23489161942226012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد االمير جميل حمد23490161942230033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل عالء مجبل حمادي23491161941131034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ماجد محمد صنكور23492161942184128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيعلي صالح كريم جويد23493161941007029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء موسى عبد السيد علي23494161942383164

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء محمد عبد الزهره خميس23495161942163013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيزينب حسين نوري عبود23496161942218053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب باسم كامل باقر23497161942165216

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى موسى عطوان حسين23498161942280071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى باسم محمد عبود23499161942280127

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عالء عبد الرزاق جاسم23500161942145130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىاحيائيعباس حسين حسن جلوب23501211941050013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار عبد الحسين ناصر طاهر23502161942184258

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد كريم محسن ثامر23503151941005133

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةاحيائيفهد جاسم فهد عبد الكريم23504161941134002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد حميد رسن عالوي23505161941075237

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيعلي نجم كريم عاشور23506161941002033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيايات رمزي جميل شامخ23507161942194003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسين شاكر عبد الحسين23508161942383116
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حكمت محمد نعمه23509161942187018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد عبد االمير عبود عبد النبي23510161941352009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيعلي محسن شاكر حسين23511161941069037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيمريم زهير عزيز أيوز23512161942238043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيام البنين عباس صالح عرب23513161942242003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائياسماء ماجد ثويني شمخي23514161942167002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمرتضى حيدر حسن طالب23515271941001320

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد عزيز عبد23516161941060094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسن داخل جويد محمد23517221941002047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةاحيائينور الهدى خالد محمد ابراهيم23518161942166027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد السالم فيصل شتيوي23519161942145082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمهيمن ماجد محمود احمد23520161941140093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيايه عادل كاظم عواد23521161942234020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة518.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى حسين محمود احمد23522161941085067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة518.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيبتول رزاق عواد جار هللا23523221942311013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة518.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد حسين غتر مثني23524161941057012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد عبد الكريم بجاي منسي23525161941352012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيتبارك ناجي هاشم حاتم23526161942154012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيابتهال عبد الحسين عبد السيد مطلب23527161942245001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0اعدادية رفح للبناتالبصرةاحيائينور الهدى وداد محمد جواد حميد23528161942219052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيهجران ظاهر غضبان منصور23529161942283036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيمبادئ اثير فاضل محمد23530161942230067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيبنين ياسر لعيوس علوان23531161942198005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيهاله محمد هاشم عبد الرضا23532161942240091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة516.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ميثم ناصر جاسم23533161942146032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة516.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عدنان جاسم محمد23534161942146072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة516.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا باسم جاسب بدر23535161941064013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة516.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيعذراء حيال جعفر كطان23536161942218074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة516.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنات حازم عبد الخالق طاهر23537161942145038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى غانم يوسف محمود23538161951352223

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمد صالح حاجم23539161952167014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة564.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيايمان فاضل عبد الرضا عبد23540161952383028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة562.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيانغام مأمون احمد نصار23541161952239002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة559.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة يوسف ذياب جويد23542161952333009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة557.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقياحمد محمد رضا حسين مهدي23543161951049017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيفيصل فالح فيصل فاضل23544161951007095
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر محمد عاشور عيسى23545161951069027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيبنين طارق حسين علي23546161952233008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيندى عبد الوهاب رزوقي جمعه23547161952154039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة549.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيعلي مرتضى عبد الوهاب عبد الحسين23548161951007094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة549.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيآيات احمد ناصر جابر23549161952459001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة549.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد ناجي شنيور هيول23550161951067020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة546.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيتبارك عماد كاظم جاسم23551161952228017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب حسني عبد الحسين سلمان23552161952151005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيدالل حسين الزم صخي23553161952165014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيرويدة علي حسين محمد23554161952381035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عماد جمعة حطاب23555161952240027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين حامد عبد المحسن عبد الرضا23556161951108014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيوائل عبد علي عبد الحليم غليطه23557161951030084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صباح عبد الخالق طاهر23558161951020093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيبنين علي الزم ثامر23559161952168010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايات رعد جمعه حطاب23560161952146003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن هادي عبد الزهره عبد النبي23561161951084047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةتطبيقيزينب شاكر لطيف عبد الرزاق23562161952213016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيموسى سيار راضي فجري23563271951154210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حامد بناي لفتة23564161951140007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الرضا حبش سرحان23565161951049037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي ياسين رجب23566161951061025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيشوك مازن سالم سامي23567161952227026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيعمر صفاء حسين قنبر23568161951005043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيشهد عبد الحسن محمد عايش23569161952234039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعباس شاكر طه ناصر23570161951300031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيجاسم طه ياسين لفته23571161951307008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء عقيل فهد سعيد23572161952265012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى باسم محمد رحيمه23573161951352211

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيبنين رعد عبد هللا مولف23574161952230007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء محسن جاسم محمد23575161952253010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيضحى جواد كاظم داود23576161952228035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيامير خالد مسافر كرم23577161951038021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين علي مزهر تايه23578161952333003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيضحى مصطفى حمدان ناصر23579161952258014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقياسراء اكرم نعمة كليب23580161952204002
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيزهراء صفاء فاضل جابر23581161952170011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ثائر جمعه شهاب23582161951085026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي فيصل سلمان23583161951085080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكريم عدنان خريبط فرج23584161951075035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيشهد خليل ابراهيم صالح23585161952220014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيايات رائد حمود جايد23586161952240007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين هاشم نجم عبد هللا23587161951085033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة519.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حردان سعدون زعبول23588161951108002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة518.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيكرار موفق عباس سالم23589161951049119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة517.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه محمد علي طوينه عوده23590161952152042

كلية القانون/جامعة البصرة665.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيبنت الهدى عبد الباسط عبد الصمد علي23591161922222004

كلية القانون/جامعة البصرة641.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبينباء كريم حنيف حسن23592161922204035

كلية القانون/جامعة البصرة639.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيشكران حيدر جاسم قاسم23593161922176058

كلية القانون/جامعة البصرة634.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنينالبصرةادبيداود سلمان داود ناصر23594161921438004

كلية القانون/جامعة البصرة633.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيعذراء مرتضى محمد عبد االمام23595161922213031

كلية القانون/جامعة البصرة622.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيبنين سلمان عبد السيد مثيني23596161922237009

كلية القانون/جامعة البصرة621.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيبشار ستار بادع حمود23597161921030021

كلية القانون/جامعة البصرة621.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيعذراء عبد الكاظم عليوي طارش23598161922204022

كلية القانون/جامعة البصرة620.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيعلي حامد محمد سواد23599161921052051

كلية القانون/جامعة البصرة620.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيكوثر علي حسين راشد23600161922454034

كلية القانون/جامعة البصرة617.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيندى محمد جابر زناد23601161922210104

كلية القانون/جامعة البصرة608.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الحسين هويدي محسن23602161922171034

كلية القانون/جامعة البصرة606.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيمروة صالح حسن طارش23603161922208039

كلية القانون/جامعة البصرة605.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء ماهر عبد السادة عبد الزهرة23604161922285004

كلية القانون/جامعة البصرة605.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيام البنين فالح خضير محمد23605161922225003

كلية القانون/جامعة البصرة603.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيحسن علي جمعة مسفر23606161921049016

كلية القانون/جامعة البصرة602.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء كريم مهدي عبد النبي23607161922171036

كلية القانون/جامعة البصرة602.0ثانوية النور للبناتالبصرةادبيحوراء مرتضى صبري قاسم23608161922275004

كلية القانون/جامعة البصرة602.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيساره محمد علي عبد الساده شهيب23609161922230031

كلية القانون/جامعة البصرة600.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيحسنين عماد حمزة عوده23610161921099008

كلية القانون/جامعة البصرة599.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيمريم زياد جبر مهاوي23611161922230048

كلية القانون/جامعة البصرة598.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيرباب عدنان شهيب حميدي23612161922176027

كلية القانون/جامعة البصرة598.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيرسل محمد مانع غضب23613161922288017

كلية القانون/جامعة البصرة596.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيدعاء غالب عاشور جواد23614161922174013

كلية القانون/جامعة البصرة595.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبينبأ محمد نعيم عبيد23615161922210103

كلية القانون/جامعة البصرة593.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزينب رحيم مهبش عجالن23616161922244033
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كلية القانون/جامعة البصرة592.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبياماني علي حسين مطر23617161922164011

كلية القانون/جامعة البصرة591.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيالعنود محسن فيصل نايف23618161922212001

كلية القانون/جامعة البصرة589.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيام البنين جليل خلف حميد23619161922242007

كلية القانون/جامعة البصرة587.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزينب مهدي صالح احمد23620161922287059

كلية القانون/جامعة البصرة586.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيدعاء رجب علي نعمه23621161922230017

كلية القانون/جامعة البصرة585.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيحسن مناضل عبد الباري عبد الكريم23622161921049017

كلية القانون/جامعة البصرة584.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبيعلي عباس جابر ظاهر23623161921011019

كلية القانون/جامعة البصرة583.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيبراء سعيد عبد هللا سلمان23624161922168014

كلية القانون/جامعة البصرة583.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيامل اسامة رحيم كريم23625161922171014

كلية القانون/جامعة البصرة582.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبينور مقتدر باقر محمد23626161922287123

كلية القانون/جامعة البصرة581.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيحسين ناجي عبد الكريم عبيد23627161921049026

كلية القانون/جامعة البصرة579.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيأبرار عالء يوسف باجي23628161922171001

كلية القانون/جامعة البصرة579.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيعلي حميد ناصر كاظم23629161921006055

كلية القانون/جامعة البصرة576.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيبنين فاضل هادي عبد هللا23630161922238009

كلية القانون/جامعة البصرة576.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيايالف عبد الرزاق مالك ابراهيم23631161922233006

كلية القانون/جامعة البصرة576.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيهدى علي تفاك حجيرش23632161922154044

كلية القانون/جامعة البصرة575.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبياحمد شفيع شنشول عبد العباس23633161921030004

كلية القانون/جامعة البصرة575.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيحنين ناظم وهاب كبر23634161922168017

كلية القانون/جامعة البصرة574.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيضحى علي عبد النبي صقر23635161922215038

كلية القانون/جامعة البصرة574.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعلي عادل عمران علي23636161921049058

كلية القانون/جامعة البصرة573.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبيزينب صالح سالم صالح23637161922297009

كلية القانون/جامعة البصرة572.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيذوالفقار علي خزعل سنكي23638161921044016

كلية القانون/جامعة البصرة572.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيسارة هادي كاظم علي23639161922265035

كلية القانون/جامعة البصرة572.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيمرتضى عبد الرؤوف كاظم حسن23640161921021034

كلية القانون/جامعة البصرة570.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيكوثر حمدي ابراهيم جنديل23641161922208038

كلية القانون/جامعة البصرة569.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيفاطمة نجم كاظم نعيمه23642161922245054

كلية القانون/جامعة البصرة569.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيعلي عبد هللا علي عبد هللا23643161921050034

كلية القانون/جامعة البصرة569.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيرويده كامل قاسم خضير23644161922287036

كلية القانون/جامعة البصرة569.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيفاطمة راضي فيصل شالل23645161922294035

كلية القانون/جامعة البصرة568.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيفاطمة كامل كنان حبيب23646161922288037

كلية القانون/جامعة البصرة568.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيمنتظر سامي جبار عبود23647161921044053

كلية القانون/جامعة البصرة568.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيجنان سلمان عبد السيد مثيني23648161922237011

كلية القانون/جامعة البصرة566.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمهيمن احمد شاكر نجيب23649161921053041

كلية القانون/جامعة البصرة566.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيليث عادل فضل جوني23650161921049069

كلية القانون/جامعة البصرة565.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبينور خالد جبار مال هللا23651161922222034

كلية القانون/جامعة البصرة565.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبينور الهدى صالح طاهر عبود23652161922288043

3590 من 657صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة البصرة565.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيبنت الهدى سفير ماضي منشد23653161922164020

كلية القانون/جامعة البصرة564.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيكوثر حيدر رحيم علي23654161922217082

كلية القانون/جامعة البصرة563.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيفاطمة نائب جاسم فياض23655161922171068

كلية القانون/جامعة البصرة563.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيسوالف ضياء علي حسون23656161922265037

كلية القانون/جامعة البصرة563.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبينور عبد السالم حسن كريم23657161922171075

كلية القانون/جامعة البصرة562.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيجنان فياض جاسم حسان23658161922241012

كلية القانون/جامعة البصرة562.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيفاطمة سلمان حسين علي23659161922265044

كلية القانون/جامعة البصرة561.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيغزاله حسين عطشان علوان23660161922208032

كلية القانون/جامعة البصرة559.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزمن مسلم يحيى عبود23661161922287038

كلية القانون/جامعة البصرة559.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيفاطمة مصطفى عبد الرضا نصر23662161922175033

كلية القانون/جامعة البصرة558.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيصابرين طارق عبود مكي23663161922235029

كلية القانون/جامعة البصرة557.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةادبيزهراء مؤيد حبيب سعد23664161922166007

كلية القانون/جامعة البصرة557.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبينور عباس جبار محمد23665161922241064

كلية القانون/جامعة البصرة556.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيليلى مجيد حميد عبد الصاحب23666161922220073

كلية القانون/جامعة البصرة556.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيكوثر اياد احمد هاشم23667161922163011

كلية القانون/جامعة البصرة556.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبياديان حسن عبد الجبار حمدان23668161922168003

كلية القانون/جامعة البصرة556.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيبنين مصطفى وهب محمد23669161922233013

كلية القانون/جامعة البصرة555.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيزهراء علي نور علي23670161922222017

كلية القانون/جامعة البصرة555.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبينوال علي عبد السادة مختاض23671161922233055

كلية القانون/جامعة البصرة555.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيمحمد اياد محمد رضا كاظم23672161921021030

كلية القانون/جامعة البصرة554.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبينمارق باسم خليل عبود23673161922184028

كلية القانون/جامعة البصرة554.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيمنار نوري حسين علي23674161922164061

كلية القانون/جامعة البصرة553.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبينور ماجد اطوي راشد23675161922209080

كلية القانون/جامعة البصرة553.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيايه هادي راهي تريجي23676161922258004

كلية القانون/جامعة البصرة552.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيعلي خالد ناصر غدير23677161921017034

كلية القانون/جامعة البصرة552.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيشهد احمد وشلة مذخور23678161922171056

كلية القانون/جامعة البصرة552.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبياستبرق عدنان مانع ناصر23679161922276004

كلية القانون/جامعة البصرة551.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبياسيل طه ياسين محمد23680161922236006

كلية القانون/جامعة البصرة551.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيفاطمة عودة كاظم شهاب23681161922227059

كلية القانون/جامعة البصرة551.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيايات عبد العباس خيرهللا بداي23682161922245006

كلية القانون/جامعة البصرة551.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيعلي حسين علي حسين23683161921028032

كلية القانون/جامعة البصرة550.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيايمان عباس فاضل عبد هللا23684161922170003

كلية القانون/جامعة البصرة548.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيام البنين قادر ابراهيم ريحان23685161922175003

كلية القانون/جامعة البصرة548.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيحوراء حسين عامر علك23686161922241014

كلية القانون/جامعة البصرة548.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيبيداء ثائر طه شمخي23687161922230009

كلية القانون/جامعة البصرة548.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة مطر نجم كريم23688161922163010
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كلية القانون/جامعة البصرة548.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبينور الهدى علي محسن عزيز23689161922176089

كلية القانون/جامعة البصرة548.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيندى شاكر فاروق حسين23690161922217099

كلية القانون/جامعة البصرة548.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيهدى مؤيد رحيم مطير23691161922215058

كلية القانون/جامعة البصرة547.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيزينب عزيز ناصي فزيع23692161922257031

كلية القانون/جامعة البصرة546.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيزينب علي شاكر عبد الواحد23693161922236025

كلية القانون/جامعة البصرة546.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينة علي عبود كاظم23694161922171052

كلية القانون/جامعة البصرة546.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيزينب جبار رزاق عباس23695161922213023

كلية القانون/جامعة البصرة545.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزهراء هاشم مجيد عبد الحسن23696161922194037

كلية القانون/جامعة البصرة545.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيعباس مهند فاضل عباس23697161921016031

كلية القانون/جامعة البصرة545.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الحسين عبد الرضا جاسم23698161922213035

كلية القانون/جامعة البصرة545.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيليلى عدنان شهيب حميدي23699161922176079

كلية القانون/جامعة البصرة544.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبييسرى فاضل جبار زامل23700161922211027

كلية القانون/جامعة البصرة544.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزينب طالب فاضل طاهر23701161922244036

كلية القانون/جامعة البصرة544.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيسجى علي رزوقي حوجي23702161922181020

كلية القانون/جامعة البصرة543.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمحمد عبد الحكيم سالم مطر23703161921042076

كلية القانون/جامعة البصرة543.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبيفاطمة اكرم عدن عبد الكريم23704161922338014

كلية القانون/جامعة البصرة543.0الخارجيونالبصرةادبيحسان ضياء هالل معتوق23705161921400022

كلية القانون/جامعة البصرة543.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزينب سعد كاظم عبيد23706161922287056

كلية القانون/جامعة البصرة543.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيحنين رائد طه شمخي23707161922148008

كلية القانون/جامعة البصرة543.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبينور الهدى فادق حسن حويس23708161922194078

كلية القانون/جامعة البصرة541.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيهبة ثابت ناظم جاسم23709161922154042

كلية القانون/جامعة البصرة541.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيحسن عليوي عبيد شجر23710161921013014

كلية القانون/جامعة البصرة540.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبياسيا محمد داود سلمان23711161922231001

كلية القانون/جامعة البصرة540.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبياساور فاضل عباس صعيبر23712161922239002

كلية القانون/جامعة البصرة539.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيفاطمه ميسر ذاري فالح23713161922154031

كلية القانون/جامعة البصرة539.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة فوزي محمد مهدي23714161922196008

كلية القانون/جامعة البصرة539.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الكريم المي جالب23715161922230037

كلية القانون/جامعة البصرة539.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبياسامة ميثم منور موسى23716161921028008

كلية القانون/جامعة البصرة538.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزينب عبد الحسين حسن جبر23717161922194047

كلية القانون/جامعة البصرة538.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيمريم طعمة حسين علوان23718161922227063

كلية القانون/جامعة البصرة538.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمنتظر علي كاظم عبود23719161921061098

كلية القانون/جامعة البصرة537.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيضحى عبد النبي محمد جواد حسين23720161922213029

كلية القانون/جامعة البصرة537.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمصطفى ليث سالم عبد الرضا23721161921061096

كلية القانون/جامعة البصرة536.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيمجتبى كاظم فهد عبد الواحد23722161921435023

كلية القانون/جامعة البصرة536.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبينور الهدى حسن علي عبد الكريم23723161922177059

كلية القانون/جامعة البصرة536.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيتبارك عبد هللا جاسم مخوش23724161922256005

3590 من 659صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة البصرة535.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبينور حارث محي الدين اليذ23725161922270029

كلية القانون/جامعة البصرة535.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيزهراء رحيم قاسم خيطان23726161922153011

كلية القانون/جامعة البصرة535.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيمريم رافد لطيف مهجر23727161922243047

كلية القانون/جامعة البصرة535.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبينور الهدى مؤيد جواد فيصل23728161922287118

كلية القانون/جامعة البصرة534.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيميالد محمد مطشر عيدان23729161922249015

كلية القانون/جامعة البصرة534.0ثانوية الوسن األهلية للبناتالبصرةادبينور يعقوب فالح يعقوب23730161922292004

كلية القانون/جامعة البصرة534.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيناديه عباس فاضل غالب23731161922168041

كلية القانون/جامعة البصرة534.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةادبيزينب عماد فارس نعمان23732161922274004

كلية القانون/جامعة البصرة533.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيعلي راضي بناي غريب23733161921068033

كلية القانون/جامعة البصرة532.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزينب حسين سماري سعدون23734161922244030

كلية القانون/جامعة البصرة532.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيمنى ابراهيم عبد العزيز ابراهيم23735161922253044

كلية القانون/جامعة البصرة531.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيحوراء عماد سعدون طاهر23736161922243014

كلية القانون/جامعة البصرة531.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيفاطمة هادي طعمة عبد23737161922176071

كلية القانون/جامعة البصرة531.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةادبيسرى عادل سعدون عجيل23738161922166010

كلية القانون/جامعة البصرة625.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين سعد زيارة علي23739161942280024

كلية القانون/جامعة البصرة612.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيغادة مازن عدنان عباس23740161942184209

كلية القانون/جامعة البصرة610.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عقيل مايع خضير23741161942197009

كلية القانون/جامعة البصرة604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد هللا كامل خنفر23742161941075173

كلية القانون/جامعة البصرة599.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد عطى سلمان طاهر23743161941078011

كلية القانون/جامعة البصرة597.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيزهور مجيد خلف عبد هللا23744161942208026

كلية القانون/جامعة البصرة588.0ثانوية الشعائر االهلية للبنينالبصرةاحيائيمروان كامل عبد عامر23745161941346018

كلية القانون/جامعة البصرة586.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى ميثم جاسم محمد23746161941022042

كلية القانون/جامعة البصرة586.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةاحيائيسليمان فيصل احمد نجم23747161941043006

كلية القانون/جامعة البصرة581.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ناجح عبد الرزاق جابر23748161942280093

كلية القانون/جامعة البصرة578.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةاحيائيعلي هاني جواد كاظم23749161941017018

كلية القانون/جامعة البصرة575.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمهدي معد فضل عباس23750161941061043

كلية القانون/جامعة البصرة574.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيديانا حسن خالد زيارة23751161942239012

كلية القانون/جامعة البصرة573.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيسجاد حميد كريم عبيد23752161941036019

كلية القانون/جامعة البصرة572.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين ماجد جميل طالب23753161941128005

كلية القانون/جامعة البصرة571.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتالبصرةاحيائياديان خلف فالح منخي23754161942201002

كلية القانون/جامعة البصرة571.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزهراء خليل عبد الحسين نعمه23755161942226041

كلية القانون/جامعة البصرة571.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى حردان غفوري مالك23756161942207061

كلية القانون/جامعة البصرة568.0ثانوية الموانئ للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي عيسى عسكر23757161941059008

كلية القانون/جامعة البصرة567.0ثانوية الموانئ للبنينالبصرةاحيائيعلي جاسم محمد راضي23758161941059004

كلية القانون/جامعة البصرة561.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم ادمون داخل مايع23759161941038001

كلية القانون/جامعة البصرة560.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيحسن مهدي صالح مهودر23760161941016009
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كلية القانون/جامعة البصرة559.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةاحيائيعبد الرحمن عبد الحسين عبيد جخيم23761161941004010

كلية القانون/جامعة البصرة552.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى احسان حامد يوسف23762161942450076

كلية القانون/جامعة البصرة551.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةاحيائيذو الفقار عدنان نجم منشد23763161941004005

كلية القانون/جامعة البصرة551.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه احمد شهاب احمد23764161942152159

كلية القانون/جامعة البصرة549.3ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيزيد علي حسين محمد جواد23765161941003010

كلية القانون/جامعة البصرة549.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى حسن كاظم حسين23766161941085056

كلية القانون/جامعة البصرة548.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيزينب خزعل مكي حنظل23767161942198011

كلية القانون/جامعة البصرة566.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الستار جبار عباس23768161951085009

كلية القانون/جامعة البصرة563.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيمنار وصفي عبد الحميد عبد المجيد23769161952240052

كلية القانون/جامعة البصرة562.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيمروه حسن ناصر هادي23770161952153020

كلية القانون/جامعة البصرة558.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةتطبيقيبنين قيس جاسم محمد23771161952213008

كلية القانون/جامعة البصرة554.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيايه محمد حسن حسون23772161952230006

كلية القانون/جامعة البصرة552.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقيناريمان عادل حميد احمد23773161952237029

كلية القانون/جامعة البصرة541.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيجيهان عبد الكريم عبد هللا مزيد23774161952146012

كلية القانون/جامعة البصرة536.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء سعدي فيصل نجم23775161952163010

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الواحد مكطوف هواش23776161942247084

كلية التمريض/جامعة البصرة669.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيعوده علي شدود طاهر23777161941105036

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيعبد الجليل محمود عرفات مرعي23778171941147029

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى علي حسين جمعه23779221942414175

كلية التمريض/جامعة البصرة667.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء طاهر صالح طاهر23780161942207043

كلية التمريض/جامعة البصرة666.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايات جبار محمد محسن23781161942165051

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى نعمة شاطي مناتي23782161941089054

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين عيسى عودة حمد23783221941036078

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى احمد مجيد حسن23784161941081018

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر شهيد كيلو هوصان23785161941094045

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيحنان خضير عجاج محمد23786161942247019

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي صباح ضايف جابر23787161941060076

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيمجتبى حسن حياوي جميان23788161941019035

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد رضا شامل سعيد هاشم23789111941006063

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر عمران موسى23790271941014168

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيندى نورس حسن عايز23791161942450068

كلية التمريض/جامعة البصرة663.7زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيزيد غسان عبد الستار عبود23792141941010034

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الحليم حسين عاشور23793161942165230

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةاحيائيموسى صالح عبد الرزاق ناصر23794161941067026

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيدعاء محمود رحيم حسون23795161942226029

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيماجد كتاب كاظم عربيد23796291941005095
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كلية التمريض/جامعة البصرة662.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد كاظم حسين نشاب23797251941150328

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي فالح خضر عبد هللا23798221941003127

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد سعدي عبد الحسن عجالن23799221941058074

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيهبه خزعل عبد هللا حسين23800161942221027

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيمحمد حازم محمد طاهر احمد23801331841001093

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك حامد عواد علي23802161942184052

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحسن ثامر حسن علي23803261941011024

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمهيمن خالد عبد الحسين هاشم23804271941035097

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيسمير احمد جاسم محمد23805201941020044

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى فاضل مذبوب طاهر23806241941011053

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيمحمد عباس حسين علي23807231941001113

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيحسن ناظم سعيد ايدام23808231941055007

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0ثانوية المستقبل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حسين صالح فياض23809121941012007

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيمصطفى سهل عبيد راضي23810251941003032

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر عبد الحسين مردان عزيز23811251941007107

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي وصفي مهدي جاسم23812231941008151

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0ثانوية الشام للبناتالبصرةاحيائيبنين وليد عبد هللا حسن23813161942254010

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيتكليف سلمان اجبيب شخير23814241941152007

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيمحمد عباس عيدان حسن23815251941030028

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جاسم حامد حافظ23816161942202129

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين دنين جوده23817221941053086

كلية التمريض/جامعة البصرة659.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيفاطمة قاسم عبد الكريم معيلو23818161942226106

كلية التمريض/جامعة البصرة659.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائياسماء باسل رومي مسلم23819161942213001

كلية التمريض/جامعة البصرة658.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينه عبد هللا مبارك حسان23820161942165254

كلية التمريض/جامعة البصرة657.0ثانوية الشام للبناتالبصرةاحيائينور الهدى وليد موسى يعقوب23821161942254040

كلية التمريض/جامعة البصرة656.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيآيات ظاهر غاوي عبيد23822161942259001

كلية التمريض/جامعة البصرة656.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائينور رعد فالح حسن23823221942104042

كلية التمريض/جامعة البصرة655.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيزينب خريبط عواد خلف23824161942164024

كلية التمريض/جامعة البصرة655.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء خليل ابراهيم عبد الرضا23825161942259018

كلية التمريض/جامعة البصرة655.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيميالد حسن صكبان ثامر23826161942290090

كلية التمريض/جامعة البصرة654.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم حامد عواد علي23827161942184246

كلية التمريض/جامعة البصرة654.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائينبا رياض راغب عبد23828161942204064

كلية التمريض/جامعة البصرة654.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ستار ناجي نجف23829161942251011

كلية التمريض/جامعة البصرة654.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيكوثر مهلهل لفتة كيطان23830161942231026

كلية التمريض/جامعة البصرة653.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى صبيح راهي حلو23831161942184284

كلية التمريض/جامعة البصرة652.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيضنى سلمان خضير سلمان23832161942245025
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كلية التمريض/جامعة البصرة652.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسين محسن حسين23833161942226040

كلية التمريض/جامعة البصرة651.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبة هللا محمد خالد فالح23834161942339021

كلية التمريض/جامعة البصرة651.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الزهراء حيدر خلف شهاب23835161942380076

كلية التمريض/جامعة البصرة649.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد العزيز بدر سلمان23836161942218046

كلية التمريض/جامعة البصرة649.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الباسط حسين جابر23837161942225016

كلية التمريض/جامعة البصرة648.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ريسان علي حسن23838161942207041

كلية التمريض/جامعة البصرة648.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر كاظم فاخر جاسم23839161942192062

كلية التمريض/جامعة البصرة648.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد هللا مدير عبد23840161942152234

كلية التمريض/جامعة البصرة648.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيأماني حيدر عبد المجيد حسن23841161942168003

كلية التمريض/جامعة البصرة648.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيزينب علي يعقوب نعمه23842161942218057

كلية التمريض/جامعة البصرة647.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عليوي عبد خالطي23843161942297003

كلية التمريض/جامعة البصرة647.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد مؤيد جابر ناصر23844161942146041

كلية التمريض/جامعة البصرة647.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيزهراء عادل غانم عبود23845161942218045

كلية التمريض/جامعة البصرة647.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيزينب خليل عبد هللا خليل23846161942234048

كلية التمريض/جامعة البصرة645.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيزهراء وصفي خير هللا عبد الكريم23847161942173015

كلية التمريض/جامعة البصرة645.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي سهام محمد23848251942096205

كلية التمريض/جامعة البصرة644.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائينور الهدى مؤيد عبد علي جبار23849161942218119

كلية التمريض/جامعة البصرة644.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزهراء فارس يوسف محمد23850161942209022

كلية التمريض/جامعة البصرة643.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدير عادل محمد علي23851161942165319

كلية التمريض/جامعة البصرة643.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة رمضان عودة حسين23852161942204053

كلية التمريض/جامعة البصرة643.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول غانم شوكه عيسى23853161942207020

كلية التمريض/جامعة البصرة643.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائياسيا اسعد جيتة كشيش23854161942207005

كلية التمريض/جامعة البصرة642.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ كريم كاظم عطيه23855161942333034

كلية التمريض/جامعة البصرة642.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائيبتول صالح زغير سركال23856161942200004

كلية التمريض/جامعة البصرة640.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيزينب ضياء قاسم محمد23857161942169058

كلية التمريض/جامعة البصرة640.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول حيدر عبد النبي حسين23858161942201007

كلية التمريض/جامعة البصرة640.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مضر عبد الحسين مفتاح23859161942332064

كلية التمريض/جامعة البصرة640.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى غياض حسن عذافه23860221942178164

كلية التمريض/جامعة البصرة640.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيخديجه عبد الرزاق حسن علي23861221942105034

كلية التمريض/جامعة البصرة639.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر خالد ناجي عويد23862161942201020

كلية التمريض/جامعة البصرة639.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الوهاب عبد هللا علي23863161942245032

كلية التمريض/جامعة البصرة639.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيسجى مرتضى رياض جاسم23864221942103120

كلية التمريض/جامعة البصرة639.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيام البنين حيدر عبد االمير عبد هللا23865161942332009

كلية التمريض/جامعة البصرة638.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى صادق عبد الحسين مطلك23866221942135185

كلية التمريض/جامعة البصرة638.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى جواد كاظم عبد الصمد23867161942162038

كلية التمريض/جامعة البصرة638.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيايثار غسان ريسان عليوي23868221942421006
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كلية التمريض/جامعة البصرة638.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيوالء يوسف كاظم قاسم23869221942411036

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك عبد الرزاق خيري عبد23870111942079070

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمد عبيس كاظم23871141942110021

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء ميثم احمد حسن23872121942105097

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياسراء جاسب طالب هاتف23873231942088013

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حزعل نوري زعيل23874161942253016

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيمها هاتف حسن جوان23875291942088064

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيرفل رائد عباس عبد23876231942140020

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء عماد غالب ديكان23877221942156081

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيغدير حيدر حسب صخي23878221942183057

كلية التمريض/جامعة البصرة637.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جواد كاظم عبد الحسين23879241942120216

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيساره جاسم شعالن رشيد23880261942250145

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم طالب عبد الزهره مرزوق23881161942450059

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء صباح نوري لفته23882161942332031

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيمريم مشعل ناصر حسون23883161942210087

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صبيح راهي حلو23884161942381089

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيروان عقيل جبر هداد23885221942135066

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهبه ذياب جابر راضي23886241942220535

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائياطياف نجيب عبد فهد23887221942321011

كلية التمريض/جامعة البصرة636.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيدعاء رياض سكر هاشم23888161942242009

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب حسن ياسر حسن23889231942271205

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيسحر محمد جاسم علي23890261942109071

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عقيل عودة زرير23891161942207054

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيآمنه وهاب رزاق صيهود23892231942122002

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور حيدر حميد سعدون23893251942100409

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيتماضر جبار مطرب دهش23894161942210024

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائياصاله حسن شبيب مطلك23895221942125010

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيسجى عصام هاشم خيون23896221942143198

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيبيداء زاهي شخير حسن23897161942208011

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عقيل عبد هللا ناصر23898161942167017

كلية التمريض/جامعة البصرة635.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسارة ياسر كشاش محمد23899241942220312

كلية التمريض/جامعة البصرة634.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه حليم جواد محمد علي23900231942154042

كلية التمريض/جامعة البصرة634.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزهور خضر بريس عبد الحسن23901161942209023

كلية التمريض/جامعة البصرة634.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائياديان عودة عديم كيطان23902221942105002

كلية التمريض/جامعة البصرة634.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء قاسم محسن مهدي23903131942118124

كلية التمريض/جامعة البصرة634.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائيتقى نجاح خضير علي23904221942386009
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كلية التمريض/جامعة البصرة634.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيمروه كريم عبد ساجت23905161942297027

كلية التمريض/جامعة البصرة633.2ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيرؤيا صالح احمد صالح23906161942232012

كلية التمريض/جامعة البصرة633.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء عبد العالي غضبان مجبل23907161942332077

كلية التمريض/جامعة البصرة633.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيهاجر وسام ابراهيم سالم23908221942105134

كلية التمريض/جامعة البصرة633.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء عبد الكريم وحيد عبيد23909161942202003

كلية التمريض/جامعة البصرة633.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيحوراء طالب عاشور جبر23910161942212013

كلية التمريض/جامعة البصرة633.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رسول ريسان شاكر23911221942135075

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جاسم زيدان علوان23912241942220197

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه عقيل عبد  محمد23913251942084699

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائيسكينه كركان هديهد زرزور23914161942266008

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيوالء نعمان خير هللا موسى23915161942450084

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيشهزنان كاظم عزيز حنين23916291942050123

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيضحى صالح راشد محمد23917221942125180

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد حافظ خير هللا23918221942141197

كلية التمريض/جامعة البصرة632.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير ابراهيم خليل كنش23919161942293013

كلية التمريض/جامعة البصرة631.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيعنبر حسين حامد ابو حليل23920231942090200

كلية التمريض/جامعة البصرة631.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائينور نجم عبد هللا رباح23921241942104137

كلية التمريض/جامعة البصرة631.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائينوره صباح شريف صالح23922161942450075

كلية التمريض/جامعة البصرة631.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيرقيه فاضل عرسان ضيدان23923271942068053

كلية التمريض/جامعة البصرة631.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيمنار يوسف فالح عجيل23924221942157084

كلية التمريض/جامعة البصرة631.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك حيدر هاتف احمد23925251942084184

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة640.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائياحمد مهند أنعيم حسين23926241941010012

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة623.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائيزينب عباس فليح عبد هللا23927161942225021

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة617.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا كاظم حميد فاخر23928161941352060

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة594.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب حامد مطشر نجم23929291942088033

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة589.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيحسن طالب محمد كاظم23930291941005028

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة586.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيأالء صبري محمد منحوش23931161942150001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة585.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز مازن عثمان جاسم23932161941119011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة581.0ثانوية الموانئ للبنينالبصرةاحيائيعلي حسن كاظم حسن23933161941059005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة580.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين سعدي مطرود مري23934221941066016

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة578.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيمريم صفاء عادل عبد الصمد23935161942174030

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة565.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيحسن جعفر حسن ساجت23936281941104004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة564.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عدنان جميل عبد الحسن23937161941085046

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة561.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حيدر جندي جابر23938161942197019

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة550.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمروه علي عبد الغني عباس23939161942145140

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة548.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيمنار باقر غازي واعي23940161942169082
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة546.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائيساره نعمه محمد عبد هللا23941161942246016

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة537.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم محمد محسن محمد23942221842203098

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة534.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه هشام رؤوف محمد  رضا23943161942228107

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة534.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الرزاق طه ياسين23944161941365041

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة533.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيهاجر طارق مطرود عويد23945161942233032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة530.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيرضا عباس فاضل رهيش23946221941003069

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة530.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائينسرين عماد جواد كاظم23947161942280116

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة527.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين احمد دواي جياد23948161942162014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة524.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائياالء رائد فلحي حسن23949161942238007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة523.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة فؤاد ياسين عبود23950161942280089

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة523.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد رسن عالوي23951161942165194

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة522.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبدور اسعد قاسم ناصر23952161942152039

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة519.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر صبيح عبود محمد23953161941060157

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة519.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيايات محسن كشاش حسن23954221942153046

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة518.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزينب حيدر سلمان داوود23955161942226060

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة516.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد علي صبيح عباس23956111941006032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة514.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين احمد خضر عباس23957221942113035

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة513.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين عباس داخل كليخ23958161941353003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة510.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي شاكر هويل زغير23959161941075167

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة506.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيأنفال يونس طاهر عبادي23960231942086005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة506.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره لؤي علي قنبر23961111942072065

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر منذر ابراهيم حميد23962161941064025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيأسماء كاظم عبد الصاحب جاسم23963161942210006

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيايمان حسين مذكور رهيج23964161942227005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة504.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيزينب خلف محمد عبد الحسن23965271942066018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة503.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى مهدي صالح خنجر23966141942134162

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة502.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيكمال شريف فتح هللا فرحان23967171941147041

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة502.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيمروه عبد الحسن كاظم محمد23968161942233026

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين ابراهيم مسيلم جبار23969251941045049

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة494.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح حاتم عباس23970161942226044

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة491.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد االمير ناصر مزيد23971161942259025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة490.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيمنتظر الياس زين العابدين الياس23972271941008131

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة490.0ثانوية الجنات االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الكريم عبد الحسن عبد هللا23973161942334004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة490.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل شمسي محمد نوري حسن23974141941175018

كلية الزراعة/جامعة البصرة485.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي احمد عبد الرحمن ياسين23975161941085036

كلية الزراعة/جامعة البصرة484.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد حميد عبد العالي خشان23976161941140006
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كلية الزراعة/جامعة البصرة480.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور صالح مهدي صالح الحلو23977161942165470

كلية الزراعة/جامعة البصرة478.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيياسر عماد رحيم ياسر23978161941045037

كلية الزراعة/جامعة البصرة476.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيسماح قاسم جويد حمود23979161942212033

كلية الزراعة/جامعة البصرة473.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر مثنى مفتن علي23980161942184239

كلية الزراعة/جامعة البصرة473.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائيحنين وجيه يونس عوده23981131942229008

كلية الزراعة/جامعة البصرة471.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيزهراء مهند صبيح نعمه23982131942239012

كلية الزراعة/جامعة البصرة470.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسرى مؤيد عبد الباري مهلهل23983161942165281

كلية الزراعة/جامعة البصرة469.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيليلى عقيل يونس ابو الهيل23984161942150053

كلية الزراعة/جامعة البصرة468.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيزينب منذر عبد الواحد عبد الحسين23985161942238028

كلية الزراعة/جامعة البصرة464.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل مجيد حميد سلمان23986161941084094

كلية الزراعة/جامعة البصرة457.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيامنه رياض عبد العزيز ياسين23987161942234010

كلية الزراعة/جامعة البصرة456.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي كريم يونس ابو الهيل23988161941108015

كلية الزراعة/جامعة البصرة455.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيغزوان فالح محمد عبد الكريم23989161941352080

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيسبأ محمد راضي حظي23990161942209034

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محسن كاظم خشجوري23991161942184159

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزينب محمد عبود ناصر23992221942109048

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيندى لقمان غالم الزم23993161942171043

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0اعدادية رفح للبناتالبصرةاحيائيآيات أحمد حسن صالح23994161942219003

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياسرار اسامه اسماعيل عثمان23995161942152016

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيرؤى احمد شهاب حمزه23996161942228044

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن حميد جبير محسن23997161941090011

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيزينب انور هاشم شنيور23998161942455011

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيزينب صباح باهش رماثي23999161942176062

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيبنين عقيل داوود جالب24000161942226020

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيسارة غازي عبد الزهرة حسين24001161942239025

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائياحمد اسماعيل خليل عاشور24002161941007002

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيداليا احمد هادي جاسم24003161942332029

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيأيمن حيدر عودة مكي24004161941045004

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيجاسم طه علي جمعة24005161941034007

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيبتول محمد جاسم شريف24006161942168006

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى جمال سلمان منديل24007161942204038

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةاحيائينور حسين جبير حمدان24008161942241029

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاتن احمد فاضل مرتضى24009161942184212

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيزينب حسين فاضل جعفر24010161842242015

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبنين محمد حسين علي24011161942152047

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد قاسم خنجر مكطوف24012161941356005
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كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيبنين عادل عبد الحسين جيجان24013161942169020

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيبنين محمد هادي كريم24014241942096032

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة معاون بريسم عنيد24015161942208040

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيسحر سامر عبد هللا احمد24016161942152134

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه محمد جابر مهدي24017141941036017

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةاحيائيتبارك عبد هللا فليح حسين24018161942166006

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيشروق احمد كاظم شنان24019161942239028

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيدعاء عامر عجر حميد24020161942218033

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيشفاء حمزه عبد هللا طعمه24021161942247059

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيزهراء زاهد محمد سهر24022161942227019

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيكاظم ضرغام كاظم حنون24023161941094084

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيزينب حيدر طارق مجيد24024161942253019

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيعال رعد مصطفى عبود24025161942283022

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك علي فاضل سلمان24026111942076027

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزينب رائد خالد نجم24027161942228061

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هادي عثمان حسين24028161942273004

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيكوثر مناتي شمخي علوان24029281942052093

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكرار هشام محمد حسن24030111941020080

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبان ستار حسين شغاتي24031161942459006

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء مسلم شريف عطيه24032221942321078

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم ظافر ياسر صبري24033161942163053

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيمريم فتحي سلطان سالم24034161942209067

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيماب حسين عالوي نعمة24035281942070057

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيسكينه عالء عباس مهدي24036131942239015

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيطيف كريم عبد جداوه24037161942383169

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيزينب رائد شاكر كاظم24038161942173016

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ظافر جابر بديوي24039161942239033

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيانوار نعمه علي صالح24040131942118024

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيتبارك عبد المنعم علي حسين24041161942209008

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب قاسم جبر خليف24042221942417037

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائيتبارك ماجد علي موسى24043161942222008

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيحوراء عبد هللا عبيد حمزه24044161942247023

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيحيدر جمال خلف حشف24045221841042010

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيام البنين ظاهر صلبوخ درعم24046121942094023

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول مهدي خالد صالح24047111942070021

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد ليث هاشم حسن24048161941122001
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كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى باسم محمد جليل24049161941140085

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيفدك الزهراء احمد واشي كاظم24050161942169075

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مؤيد مزهر عبود24051161942212042

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد جميل حسين الذيذ24052221941058069

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور صباح عبد الصاحب محمد24053161942184290

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0ثانوية منازل الكرامة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد ثامر عبد الستار مهدي24054161941422001

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائياسراء خيري خماط كيطان24055161942238005

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيسجى ضياء حبيب دحام24056221942125161

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعداية التضحية للبنينالبصرةاحيائيعلي عدنان عبد االمير خزعل24057161941053015

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيأسراء احمد سلمان محيل24058161942212001

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةاحيائياديان احمد حسن شلش24059161942241001

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيصابرين احمد هاشم مزعل24060161942259037

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيعلي جالل عادل هاشم24061231941004033

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء عقيل عبد الكريم خلف24062221942323148

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى نمير مير محمد مير علي24063141941034017

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيمريم حسين علي حسين24064161942240075

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائينغم منذر محمد عبد هللا24065161942218116

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد مهند طالب محسن24066141941016013

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ستار جبار حسن24067141941016157

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيحوراء عقيل ابراهيم عبد الحسين24068161842169023

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيسلوى صباح جاسب جبار24069161942198019

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمود صالح عاصي24070131942107052

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل سمير رشيد حمادي24071101942097020

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةاحيائينرجس عبد احمد شلش حمود24072161942302021

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيمنار احمد امجد كريم24073221942178141

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0الخارجياتالبصرةاحيائيايمان فليح حسن ناصر24074161942401015

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيايات عبد هللا حبيب خضر24075221942113019

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبراء محمد عسل صالح24076121942107037

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب خليل ابراهيم عبد الواحد24077161942146034

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيرباب جبار خلف فارس24078161942235011

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة عدي يعقوب صادق24079161942280059

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةاحيائيعذراء رائد عبد الغالي قنديل24080161942458024

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيزهراء خشان عالوي حسين24081221842121008

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيشياع جعفر كنيهر جبر24082221941018023

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيمرتضى كامل عبود شجر24083221941049037

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء محسن هادي موسى24084161942188001
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كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيغفران عبد الرضا حسن راضي24085221842158043

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد الكريم حمود جاسم24086161942166028

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيسامي رائد سامي محمد24087221941093045

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائينسرين صباح حيال ثامر24088161942264014

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيسليم ثامر خضير ضريس24089291941100047

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسنين علي قاسم محمد24090141941001011

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائينور الهدى كريم حنيف محمد24091161942173039

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيحسن مرتضى غازي جالي24092161941022010

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد فراس حسن حسين24093161941075260

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرويده نبيل حسين فتاح24094131942124008

كلية الزراعة/جامعة البصرة538.0الخارجياتالبصرةتطبيقيزينب ظاهر عبيد مهدي24095161952401045

كلية الزراعة/جامعة البصرة477.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعلي جعفر عبد الجليل راضي24096161951002131

كلية الزراعة/جامعة البصرة475.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين حسين علي محمود24097161952163006

كلية الزراعة/جامعة البصرة473.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد باسم عبوس عبد هللا24098161851347015

كلية الزراعة/جامعة البصرة470.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيشهد حامد داخل حمادي24099161952212020

كلية الزراعة/جامعة البصرة469.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقيسرى حسين طعمة حسين24100161952294010

كلية الزراعة/جامعة البصرة468.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيحنين ميثم عبد الزهرة نعيم24101161952380014

كلية الزراعة/جامعة البصرة467.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقينبأ سعد محمد ورش24102161952222012

كلية الزراعة/جامعة البصرة467.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار مازن محمد حسن24103161952146033

كلية الزراعة/جامعة البصرة467.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيانوار مارد حسن مهدي24104161952383151

كلية الزراعة/جامعة البصرة467.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيأطياف خالد مخاط عامر24105161952208001

كلية الزراعة/جامعة البصرة467.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم فاضل ناصر جياد24106161952196014

كلية الزراعة/جامعة البصرة466.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيزينب مصطفى نجم عبد علي24107161952234034

كلية الزراعة/جامعة البصرة466.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيعذراء نضال مكي كاظم24108161952265031

كلية الزراعة/جامعة البصرة465.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيبشرى مفيد صالح عبد هللا24109161952176016

كلية الزراعة/جامعة البصرة465.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقياحمد صبري راضي عاتي24110161951001017

كلية الزراعة/جامعة البصرة463.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيغفران احمد ناظم محمد24111161952228037

كلية الزراعة/جامعة البصرة463.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيزينب صفاء بديل توفيق24112161952198014

كلية الزراعة/جامعة البصرة463.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد الزهرة عذار حسن24113161951423006

كلية الزراعة/جامعة البصرة463.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان عبد النبي كريم24114161951019150

كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسن عبد معتوق24115161951112024

كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقياماني انور خزعل عبد السيد24116161952183003

كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمد علي ناصح24117161952224008

كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا رعد اسماعيل خماس24118161951075037

كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الرضا عبد الصمد بندر24119161951019146

كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيساره علي هاشم عبد هللا24120161952174020
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كلية الزراعة/جامعة البصرة460.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةتطبيقيرغده عبد الواحد مكطوف بردي24121161952251003

كلية الزراعة/جامعة البصرة460.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عادل هالل عقرب24122161951068039

كلية الزراعة/جامعة البصرة458.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقياسماعيل خير هللا عبد الزهرة خلف24123161951394004

كلية الزراعة/جامعة البصرة458.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عباس حمدان جاسم24124161951063068

كلية الزراعة/جامعة البصرة458.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعبد العزيز عدنان هاشم عبد الرزاق24125161951061054

كلية الزراعة/جامعة البصرة457.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى نجاح سبع خميس24126161951352229

كلية الزراعة/جامعة البصرة457.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عبد غني ساجت24127161951002072

كلية الزراعة/جامعة البصرة457.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيكرار باسم عبد هللا شالل24128161851016065

كلية الزراعة/جامعة البصرة455.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حمزه هادي خزعل24129161951063066

كلية الزراعة/جامعة البصرة455.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيرسل مؤيد غازي ابو الهيل24130161952169027

كلية الزراعة/جامعة البصرة455.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيزينب جالئر حسن قاسم24131161952212013

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيميعاد عبد الحسن كريم محمد24132161952259037

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقينادية سامي هاتو عبد علي24133161952169062

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةتطبيقيغدير هادي ياسر شيال24134161852270008

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيشهد عبد الكريم خلف جابر24135161952174022

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيايمان جاسم عاشور رويح24136161952245004

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ماجد مجيد علي24137161951357336

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب نجيب حطاب ناطور24138161952383077

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيدعاء فاضل رحيم شهاب24139161952168014

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيمريم مزهر حميد عويد24140161952221013

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقياحمد ميثاق حبيب حمزه24141161951075007

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جواد راضي محمود24142161951049127

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشمس عالء حسين طه24143161952259029

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيأيه ماجد خلف عبود24144161952272002

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0الخارجيونالبصرةتطبيقيمصطفى عبد علي مفتن عبود24145161951400147

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيرقيه علي عواد شرف24146161952152021

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيسيف حسن جلوب كاظم24147161951020047

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيختام عبد جادم عطوان24148161952150012

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيازهار مصطفى خضير جاسم24149161952226002

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيضحى فرحان عطيه عبيد24150161952259033

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب سعد جميل جازع24151161952184051

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيليلى كاظم عبد الحسين ابراهيم24152161852226102

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيإسراء محي محمود حبيب24153161952222001

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيمياده فرحان هالل فرحان24154161952380055

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيصفا حسين ناجي رزوقي24155161852219033

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين حبيب صالح عباس24156161951064013
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كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيبنين احمد عبد علي طارش24157161952169018

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةتطبيقيعبير نعيم عبد الرضا معتوق24158161952213023

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار لؤي ياسين طه24159161952145036

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنان الزهراء ماجد جبار خضير24160161952204008

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس سنان حمود جاسم24161161951365091

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسعد هادي سعيد شويح24162161951355090

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى طه زيدان حميد24163161952226100

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيصفا عادل عبد العالي جواد24164161952184065

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيسجى احمد بدر فرهود24165161952171023

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةتطبيقيسحر احمد ورش بديوي24166161952166009

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء رائد عبد الغالي قنديل24167161952383050

كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيشهاب باقر مغتاض لفته24168161951131034

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن علي عبدالحسين طخم24169161951371037

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مخلص تركي زعيبل24170161951046049

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيسجى علي لعيبي كريم24171161952169042

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيزينب نجم عبد هللا موسى24172161952301019

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيسكينة توفيق محمود علي24173161952216016

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد ضافي فاخر حنون24174161851089036

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمسار عبد الغفور مصطفى محمد24175161951006116

كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي اسعد عبد الواحد جهلول24176161951129007

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد رياض طالب سويد24177161951353112

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عالء حسن جهيد24178161852184042

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةتطبيقيزينب فليح حسن عبيد24179161952257008

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقياماني وليد مصطفى منصور24180161952218014

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيأزهار عبد الواحد بندر حنون24181161952206001

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيعلي مجيد نجم داغر24182161951056054

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى خلف عبد هللا خزعل24183161952234062

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيمريم فتاح عبد هللا ذياب24184161952338043

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين علي حسين24185161951364119

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيحسين جاسم محمد صالح24186161951047024

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيمارب جبار العيبي حمدي24187161952167030

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيسمره برزان ضميد مطير24188161952208038

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقييسرى عبد االمير هاشم محمد24189161952170035

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الستار ناصح سعدون24190161952207019

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة علي شهاب سلمان24191161952280035

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيدعاء محمد راضي طاهر24192161952380017
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كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعباس زكي عبد محمد24193161951049075

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسين ارزيج جبر24194161952383049

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد علي ابو الهيل فليح24195161951108028

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب صالح خير هللا ناصر24196161952335006

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيعطاء حسين كاظم شوكت24197161852245040

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقياالء مهيب افوين ابراهيم24198291952067003

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0ثانوية السراج للبنينميسانتطبيقيمحمد حسن عبد الواحد جلوب24199281951031017

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىتطبيقيحمزة صالح سلمان راضي24200291951013008

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيمنار ناجي حسن علي24201161952172034

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيبتول بشير عباس كربول24202161952458006

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيسيف عبد هللا فالح رشك24203161951062042

كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه علي ظاهر خضير24204161952150037

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيزينب احسان سلمان عبد القادر24205161952265021

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي هاشم عوده جمعه24206161951057005

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه كامل ناصر حسين24207161952266013

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي بشير عبيد كاظم24208161951083071

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الستار عبد الرزاق كاطع24209161951357238

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيبنين عدنان حامد عبيد24210161952176019

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيفالح عبد الرزاق فالح عبد الرزاق24211161951140079

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعون عمار عون ذياب24212161951140077

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عدنان فرج سبتي24213161952383111

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيمبارك جابر منشد عرار24214161951069066

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حكيم عبد الصاحب كاطع24215161951019135

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعالء حسين كاظم محيبس24216161851090030

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة منذر حسن هادي24217161952210091

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقياسراء عصام بدر يعقوب24218161952152007

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايات حسن نعيمه جامل24219161952204007

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيرضوان فالح محمد عبد الكريم24220161951020041

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيياسر زكي عبد هللا جواد24221161951047146

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين عبد الحكيم محمد عبد24222161952184013

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيريهام عالء نوري عبد الحميد24223161952265013

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد االمام عبد الواحد علي24224161952259024

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقينور عالء فاضل عباس24225161952230043

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةتطبيقيغفران حسن ناصر قادر24226161952266009

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه علي جابر مجيد24227161952218068

كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيبتول علي مجيد صالل24228161952176013
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كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد زيارة اسكندر24229161951051076

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقياالء سعد علي عبد الجليل24230161952169005

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه محمد سنيد محي24231161952184086

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسن فليح حزيم رحيمه24232281951151136

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين يعرب جاسم عبد اللطيف24233161952184117

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيزهراء هشام عبد الكريم جابر24234161952220011

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعلي منذر شناوة علي24235161951002156

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيايات حسن نعيم حسين24236161952383020

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى حيدر طالب عبد هللا24237161952219039

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةتطبيقيايه بسام جبار سلمان24238161952194003

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة قاسم زبون زوير24239161952171029

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقينور علي هاشم بدن24240161952265047

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة جواد نصير عبيد24241161952260019

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيانوار رافد جواد عبد الحسن24242161952175001

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيكريمة عبد الكريم جاسم محمد24243161952231030

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقينور عبد الكريم عباس كريم24244161952283028

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرم عبد االمير سلمان حسن24245161951357289

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيرقية محمد زعالن خضير24246161952226034

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسن ادريس توفيق حسن24247161951049024

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينجالء هاشم عبد الرضا صالح24248151952044046

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة سعد مطر داغر24249161952176079

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيهاشم احمد عبد العظيم هاشم24250161951119038

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيزين العابدين حسون لطيف عبد هللا24251161951309020

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقييوسف شهاب جمعه محي24252161951371232

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيمريم فائز محبس عبد هللا24253161952226093

كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك محمد خضير عبد الكريم24254161952233010

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقياسيل علي حسين عبد هللا24255161952198002

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةتطبيقيأبتسام خميس ضاحي حنتوش24256161952277001

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك مزهر حمود باشخ24257161952272006

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيطيبه االء جاسم محمد24258221952125025

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيتبارك عبد هللا حطاب عبود24259161952240016

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيعباس جبار مهدي جباره24260221951311095

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيايات اسماعيل حافظ فليح24261161952380005

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيوسن صالح حسن عبد علي24262161952222013

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيشيرين حسين علي مهدي24263161852226075

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى علي بالسم طراد24264221851098045
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كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقيمصطفى قاسم جهلول خلف24265261851018028

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيأفراح عبيد مرهم هليل24266221852103001

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحامد عادل طاهر جعفر24267161951063014

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد صالح حسن امين24268101951020015

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيضحى احمد خالد هويدي24269161952210077

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا فراس عبد الخالق حسن24270161951005027

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيساره صالح يعقوب يوسف24271161952218047

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم عبد الرحمن فاضل كاظم24272161951060147

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان قاسم زبالة24273161951083109

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك حسن علي سالم24274161952184019

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيليث جعفر شاكر حمدي24275161951121032

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي عاشور عبد الحسين24276161951140032

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب غسان عبد الكريم حوشان24277161952274015

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشمس طالب عبد هللا بايش24278161952162016

كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمؤمل كريم نعمه لفته24279281951151571

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حيدر فاضل كريم24280161951108048

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي حسين جاسم24281161951096035

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيزينب صفاء صلطان جبر24282161952152025

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيشهد حازم محمود عبد هللا24283161952381061

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقينوفه مظفر عبد الرزاق عثمان24284161952204034

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيزينب عالء غازي فرحان24285161952227021

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0ثانوية الروان للبنينالبصرةتطبيقيعلي جاسم محمد مجبل24286161951023014

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيرباب صبيح جالب سماري24287281952090012

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيصالح عبد المحسن ياسين مهنه24288161951008019

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0الخارجيونالبصرةتطبيقيمصعب عبد الستار عبد العزيز سعيد24289161951400151

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد بدران علي بدران24290161951075084

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرسل كاظم صكبان جعاز24291161952146014

كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينميسانتطبيقيحاتم نوفل حاتم سالم24292281851025001

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0ثانوية االعتصام للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمود مردان جابر24293161951143025

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر خالد حافظ جري24294161951357119

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيحسين عبد الزهرة حسين بجاي24295221951041023

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيحسن جاسب عايز جاسم24296161951058012

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر ابراهيم كطيف مطلك24297141951018126

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين صالح مهدي صالح24298161951064009

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الخالق حسين محمد24299161951075013

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيميالد حازم شاكر سلطان24300161952167034
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كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيابرار محمود راضي نعمة24301161952265001

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيسجى علي باقر سلطان24302161952226066

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيبنين احمد صدام موزان24303161952240012

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيفضل ضياء يوسف يعقوب24304161951433027

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيصادق جعفر محسن حريب24305221851004035

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقينور جمال شلش فنجان24306281852055071

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةتطبيقيازهرت قيس مرزوك كريم24307161952197002

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيهدى خالد كاظم غالي24308161952238050

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور ناجي شرهان خنيفر24309161952161034

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ثائر سامي عباس24310161951428028

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيصابرين قاسم محمد عبد الحافظ24311161952218053

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيضحى عقيل داود جالب24312161952226072

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0الخارجياتالبصرةتطبيقيبنين ناظم عبد الرزاق معتوق24313161952401018

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور خالد عبد االمام نجم24314161952146037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة598.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزهراء ماجد جميل كريم24315161922194036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة578.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمحمد جبار عباس حسين24316161921052073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة568.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيحسين محمد عباس مهدي24317251921123009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة563.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيحيدر حسن صالح سعيد24318161921029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة563.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيحسن صالح عطية غالي24319161921022010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة561.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيقمر باسم طه خضير24320161922287100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة561.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيضحى عاشور عبد السالم عاشور24321161922217060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة561.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيثامر عبد الكريم عبد الحسين سبع24322281921009011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة550.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيمنتظر جليل جبار حسن24323161921014074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيبنين محمد رضا عبد الكريم عبد الرضا24324161922233012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0ثانوية انوار الغدير المختلطةالبصرةادبيعقيل خيري عبادي عبيد24325161921306026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيحسام حسين علي حسوني24326281921018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيتبارك باسم حبيب جاسم24327161922227015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيحسين علي كنوش كطامي24328281921045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبينور احمد وشلة مذخور24329161922171073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيمنار عبد الستار عبد الجبار سعيد24330161922204033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعلي ناجح ناصف صافي24331161921030085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيسجاد مرتضى جعفر عبد اللطيف24332161921047035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيسجاد علي ساري الزم24333161921016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيعلياء عبد المحسن حمد حمود24334161922246011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيانفال كريم شبيب عداي24335161922168010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبياسراء احمد وهيم طعمة24336161922162001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيمسلم فوزي كريم هامل24337161921375001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةادبيوفاء علي عيسى مويح24338161922155012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيملك عبد االمير مهدي محمد صالح24339161922244057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيكوثر زهير غريب علي24340161922212032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيزينب كامل صدام سعد24341161922222023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيشهد محمد تبل حسن24342161922257038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةادبيحيدر ابراهيم مهدي ابو الهيل24343161921090007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةادبيعلي كاظم حربي جندال24344161921035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيعذراء محمد عبد الحسن علي24345161922210071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبيفاطمه فاضل طعمه حسن24346161922255013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيتبارك ابراهيم جابر مهدي24347161922213006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيمريم عادل كاظم راضي24348161922216043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة خالد حميد مظلوم24349161922273003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعلي سمير ادريس طاهر24350251921008142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيمريم نوري شفيق كاظم24351161922164057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبيماريا ضايف كامل عودة24352161922290013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمسلم عامر عجر حميد24353161921061091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيعلي فالح حسن مكلف24354161921015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمحمد اياد كاظم صيهود24355161921042073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبينور ستار جبار جدوع24356161922287120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيزهراء نبيل عبد الزهره مثنى24357161922168024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيفاطمة طالب كاظم احمد24358161922245050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيبيداء ستار هاتف محسن24359161922253011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيجميلة حسين زايد بصري24360161922210027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيمريم باسم حسين رمضان24361161922283045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0الخارجيونالبصرةادبيمحمد جهاد كاظم محمد24362161921400078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيايات دريد عبد الجبار عبد الحسين24363161922231003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيرحاب اياد صالح عباس24364161922209022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيعلي ابراهيم حمزه عباس24365161921052049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيمحمد قاسم جساس عبد24366161921013049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبياحمد جواد طعمه خضير24367161921011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيحيدر ناجي مالح فلوح24368161921029019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء علي هاشم كاظم24369161922297006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيعمار سمير خليل حسن24370161921062094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيبتول حنظل حسن حاتم24371161922252009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيحوراء احمد حسن عبد الرضا24372161922210032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبينور الهدى محمد هادي نزيل24373161922246017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيمريم محمد بارح عشيش24374161922215049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيمحمد الجواد جاسم ناصر جاسم24375161921016058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيمصطفى عودة نعمة عطية24376161921012057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيحوراء رحيم مهبش عجالن24377161922244015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيشمس الضحى رعد عبد الوهاب داود24378161922167029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيباقر عبد الجبار حاشوش نعمه24379161921029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيسيف لطيف عبار شنان24380161921039032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيحسين عبد هللا نجم عباس24381161921099011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبينبأ ناصر رحيم مهاوي24382161922267025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيساره مسلم خلف مسجين24383161922148014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيزينب حسين طعمه محيسن24384161922216025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيحوراء باسم جبار ثامر24385161922215012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيعباس محمد حيدر كريم24386161921012024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيبنين قاسم محمد غافل24387161922257014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعالء حسين نايف مروح24388161921033038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبينور الهدى فؤاد عبد الوهاب سلمان24389161922287117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيحسن جاسم حسين جاسم24390161921053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبينورس عباس حميد عزيز24391161922173055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيباسم عبد االمام رحيم هجول24392161921030018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيزهراء حيدر كاظم حاجم24393161922167019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيعلي كامل عباس عبد النبي24394161921044037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحسن علي محسن سهر24395161921051006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد علي عادل داخل عيسى24396161921035019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيهديل عادل احمد محمد24397161922164071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيحسن نجم عبيد عبد الخضر24398161921134004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعمار صابر محمد احمد24399161921030088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيمحمد سرحان كاظم الزم24400161921068047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيمحمد عصام حسن جنديل24401161921022039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبينور الهدى مثنى ناصر فيصل24402161922231046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزهراء كامل هليل رضا24403161922244023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيمؤيد حبيب مكطوف عبار24404161921039061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبييوسف كامل يوسف مذكور24405161921046095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد باقر سامي خلف حمود24406161921345008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيحسين مطشر عبد هللا فدعم24407161921025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيعبد الرزاق عظيم عبد الرزاق جابر24408161921097056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيأديان عزيز عبد هللا مزعل24409161922171002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمقتدى مرتضى نوري يوسف24410161921061097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيعاتكة جابر عزيز كرم24411161922175028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبياماني عجيل جودة صخي24412161922241008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةادبيتبارك اياد خليل حسين24413161922155003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزينب عمار ياسر يوسف24414161922287057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيدموع داخل حسن حاجم24415161922210037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيعذراء فاضل عودة علي24416161922174035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبياحمد طارق مطشر جارح24417161921028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىادبيعلي نجم عبد هللا حسن24418131921236002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةادبيمنتظر سمير عابدي عبود24419161921365064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيحوراء محمد علي جواد عبد هللا24420161922225014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0ثانوية الشعب للبنينالبصرةادبيكرار محمد عبد الزهرة فضالة24421161921055027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيهدى عدنان حامد حمادي24422161922235045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيمنار محمد عبد الرزاق محمود24423161922236047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبيهدى سفاح فعيل ساهي24424161922297018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبياطياف حسن تبنه عبود24425161922211004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيخولة جواد كاظم هذال24426161922224022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيصابرين كريم خضير جابر24427161922171058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيام البنين علي عبود حسن24428161922193002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحسين علي ياسين معتوق24429161921068011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيبتول نجم عبد عودة24430161922217016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيزينب عالء عبد السادة جبر24431161922208026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيشهد سلمان رحيم حسن24432161922194055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيرواء حسن سعيد مريهج24433161922212018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيحسين حمود عبد السادة صافي24434161921030033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيبنين عبد فنفون بريسم24435161922148006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0ثانوية انوار الغدير المختلطةالبصرةادبيمحمد جميل مهلهل زهراو24436161921306040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيعبد المحسن احمد يوسف عيسى24437161921046044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيشهد عمار حسين علي24438161922288030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيكرار صباح ياسين عبد النبي24439161921042065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةادبيسجاد خالد ياسر عبد الرضا24440161921036005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيزينب أياد رحيم فعيل24441161922257028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيحنين كاظم حسين علي24442161922265010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيمعصومه صباح يحيى يونس24443161922287110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيزينب ناصر حسن ناصر24444161922288026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيعبد الرحمن مهند عبد الجبار شهاب24445161921044022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيزينب رافد قادر عباس24446161922230027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيكرار شاكر حسين عبد الحسن24447161921016053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيزهراء عدنان عطشان كاصد24448161922209026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيصفاء عبد الحسن محمد احمد24449161921092018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيمحمد عطير مطير عليخ24450161921029049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ثانوية الجنات االهلية للبناتالبصرةادبيسارة صالح جعفر محمد24451161922334001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيحوراء عقيل سامي منصور24452161922249004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيحوراء عبد هللا حسن بصري24453161922244016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيحوراء خيري عليوي شهاب24454161922294011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيساره محمد عبد الجبار شهاب24455161922220046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيمنتظر شاكر مطشر خلخال24456251921123023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةادبيحسين جبار سلمان سدخان24457161921414003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيحوراء عباس خضير كوكز24458161922222007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيباقر قاسم محمد مويع24459161921097017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةادبيمرتضى عيسى انعيمة اسماعيل24460161921350045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيناجي هادي خوير عبث24461161921014079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبينورالهدى عبد هللا نجم عبد هللا24462161922242091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمروه قصي كاظم اسماعيل24463161922173037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيشهد حسن بداي علي24464161922172040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيعلي كريم فرحان مخيلف24465161921052060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيمرتضى محمد عبد الوهاب احمد24466161921062114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيهناء كاطع جعفر بجاي24467161922236057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزينب رحيم صاحب كاظم24468161922244032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيسارة مهدي سالم مهدي24469161922217048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبينورا نبيل مهدي صالح24470161922210109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبيمنى باسل غالب عبد الواحد24471161922289019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيحسين حامد عمارة رحيمة24472161921013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةادبيمصطفى احمد عبد الكاظم سلطان24473161921078007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبياحمد صالح هاشم زغير24474161921042002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيكرار عقيل حسين عالو24475161921006066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيزهراء مرتضى عبد الحسين رهيف24476161922174021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيلينا عبد الخالق عبد الواحد حزام24477161922287101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيرباب جاسم لفتة سلطان24478161922217027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيفاطمه هادي جلوب سعيد24479161922164054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبياحسان قاسم جخيم حسين24480161921313001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيسالم عبد الزهره داود خشين24481161921313006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيزهراء فاضل شاكر كاطع24482161922237018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة احمد شاكر ناصر24483161922174038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزينب عباس شياع محسن24484161922150040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيفاطمة عقيل سهيل صالح24485161922171064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء أحمد هاشم فتاح24486161922285003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيمجتبى ازهر طاهر عمران24487161921046074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيمريم عباس اكعيد صخي24488161922215048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيكريمة رعد عثمان عمر24489161922257051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيزهراء حيدر محمد نعمة24490161922167020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيمؤمل صبيح سامي كاظم24491161921112040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيحسن عبد الحسين  عبيس كاظم24492251921123004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةادبيعلي حسن حسين علي24493161921428011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعلي صباح عبد الزهرة جاسم24494161921033041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحيدر عباس عطيه شرهان24495161921051015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيسموات عادل علي منصور24496161922245040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيزهراء صباح حوشان هاشم24497161922239024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتالبصرةادبيمنار عمار جميل اسماعيل24498161922263002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيمنى ليث جمعه مناحي24499161922265060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيزهراء سامي شناوة ورد24500161922245021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيحسين علي عباس عبد الرضا24501161921012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيأحمد باسم كاظم خريبط24502161921051001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبياماني عباس خضير فيروز24503161922198003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيفاطمة كامل حميد أبراهيم24504161922257048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيزينب علي موسى حنتوش24505161922173021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبينور صادق صالح خميس24506161922237041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزينب عبد الكريم ماطور شنين24507161922265032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيرشا ضياء خشان عبد الحسن24508161922295005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينالبصرةادبيعباس حميد كاظم ناصر24509161921103008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيبنين مصطفى سالم جاهوش24510161922193004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيمعن جمعه محسن عبد الرضا24511161921018018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيعبد هللا راضي خلف حسين24512161921012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيحسين فالح حسن يوسف24513161921050015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبياحمد حسن خزار مارد24514161921013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعلي احمد دينار سمير24515161921030067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبيزهراء عبد الكريم حمزة عبد الحسين24516161922255009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيبان ستار جبار مكطوف24517161922235009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمريم وصفي خير هللا حسن24518161922173044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيأسراء علي كريم جيخاو24519161922236001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيسارة تحسين عالوي حسين24520161922194090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيعقيل جاسب مطر عوج24521161921051028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيعباس فالح عبد الحسين طوفان24522161921050024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعبد االعلى جابر عزيز كرم24523161921030058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيعلي كاظم ثامر احمد24524161921021025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةادبيمرتضى خالد مفتن حسين24525161921084011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمحمد حسن منصور معتوك24526161921030096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيكرار حامد كطان جابر24527161921313013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية الزوراء للبناتالبصرةادبينبأ حامد قاسم مهاوي24528161922180023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيضي عقيل قاسم داغر24529161922170033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيمريم فالح حسن صافي24530161922258027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيوجود حمود حافظ عباس24531161922177065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعلي محمد عيسى عبد الكريم24532161821049076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيحسين عبد الجبار شبيب حسن24533161921022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيياسر جاسم محمد نجم24534221921258017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةادبيزينب كاظم حمد راضي24535161922293002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيرنا ماجد مهدي حسين24536161922283015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيفوزية جاسم جواد كاظم24537161922170044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيهدير علي محمد خضير24538161922220094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة عادل تركي محمود24539161922213034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيمهدي عبد الرضا خلف زامل24540161921025037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيأمينه عباس عبد الخضر عجاج24541161922238001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبياسراء رياض عطيه جوده24542161922237001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيهبه مهدي عبد الصاحب ابراهيم24543161922220091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبيآية عبد الحسن دخيل طلبه24544161922338001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبياحمد لطيف ناهي والي24545221921254003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيبتول عبد الكاظم محيبس راضي24546161922208007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزينب دشر عبد الرضا عطشان24547161922244031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبينسرين اباذر عبد االله عبد الطيف24548161922258030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيعبير عباس حسن بدر24549161922194058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيتبارك إبراهيم عبد هللا رحيم24550161922216009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيحوراء ضياء داغر عبد الحسين24551161922194023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيشهد وسام خضير عبد الرضا24552161922163007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيكوثر جودة حسين نجم24553161922177049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيعلي جلوب عبود دريعم24554161821052039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبينور الدين أسعد حميد محمد24555161921014081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيعلي نوري صالح خضر24556161921025021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبياسيل سعيد عبد القادر حاجي24557161922209001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيعماد سلمان خالد طه24558161921046064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيهاجر ماجد عبد السالم عاشور24559161922217110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيبراء خيري زاير شعبان24560161922167007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيزهراء خليل عجالن زعالن24561161922225024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبيحسن عالء كاظم احمد24562161921011009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيزينب علي هاشم عذير24563161922164045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء محمد عبد اللطيف محمد24564161922332009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيزينب ميثاق راشد جاسم24565161922200017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيايات اسعد فخري راهي24566161922237005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيابتهال رعد هاشم مطشر24567161922245001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةادبيمنتظر خلف سبتي ناصر24568161921060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيايات عماد خليل عبد الكريم24569161922210013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيعلي عباس نوري ناهض24570271921045038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيحمزة فاخر خلف صاحب24571161921092013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيرفل عبد الجبار عدم خيون24572161922213015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيحوراء جعفر لفته جعفر24573161922252014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةادبيوسن ناظم سلطان محمود24574161922191007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيإبراهيم فراس ناجي يعقوب24575161921045001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيمحمد هاني جبار مغامس24576161921051043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيرؤى قيس سعيد ثامر24577161922222009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيمحمد قاسم عبد الحسين علي24578161921015055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ثانوية االلباب االهلية للبنينالبصرةادبيكرار حيدر عبه محمد24579161921123027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبياحمد شبيب داود دفار24580161921039003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبياحمد صادق كاظم حسين24581161921053001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيفاطمة علي سلمان شاتي24582161922238025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيمحمد مهدي جاسم عبود24583161921046083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيرواء عبد الحسين يوسف منصور24584161922242033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيكرار سامي خضير شاطي24585161921097085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبياالء صادق جاسم محمد24586161922242006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة حسين خضير اغا بابا24587161922213032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيمنت هللا مهدي صالح ناصر24588161922236048
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد حسين علي24589161922233043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيسجاد رائد عبيد حمدي24590161921052031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيمحمد عزيز جابر عبد الكريم24591161921304026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيمحمد جبار عبد سلمان24592161921016060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيمحمد طالب محمد فعيل24593161921029048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبيسجاد عقيل عبد علي عبد العباس24594161921011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبييوسف مزهر محسن يوسف24595161921310051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيعباس جميل جابر لفتة24596161921310023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحسين عبد الكريم جاسم رسن24597161921068010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةادبيعلي عبد الكريم صيهود عصمان24598161921353041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيفاطمه الزهراء رياض مذياب دهام24599161922168032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيسجاد جبر تيل أحمد24600161921013032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ثانوية الصدرين المختلطةذي قارادبيسجاد سالم جودة جويد24601221921213005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيزهراء وليد زبون جبار24602161922257027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيأديان صالح يصغ جابر24603161922194001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبينور شكري يعقوب يوسف24604161922283056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيكوثر كامل حامد بشارة24605161922267020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةادبيمصطفى صابر طه ياسين24606161921352102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيتقى طارش كاظم طارش24607161922244013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيمجتبى مصطفى خنيصر كريم24608161921020116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيموسى كاظم عبد محمد24609161921049098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيعلي عبد الرزاق عبد الخضر مطرود24610161921021024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيعلي عبد الخالق محمد اسماعيل24611161921313009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيعبد الجليل محمد عبد الحسن لعيبي24612161921136025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيصادق ذخر كاظم طاهر24613161921014028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيفاطمه ماجد شنان عبد الزهره24614161922246014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيجمانه عثمان نوري عثمان24615161922227019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةادبيعلي هاشم عبد هاشم24616161921098012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيزهراء خالد محمد علي24617161922239022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزهراء رياض عبد سالم24618161922244021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية الموانئ للبنينالبصرةادبيكرار صالح عبد المهدي حبيب24619161921059008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيحيدر حافظ شناوة لفتة24620161921042025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيكنوز فاضل ياسر محسن24621161922172050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيايات رياض زهير محسن24622161922238006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيمحمد رحيم صبر رويح24623161921047080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمه فائق عبد الجليل احمد24624161922187012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيمنار ماهر كاظم ثامر24625161922170051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمهدي جواد كاظم مرزوق24626161921061100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيمحمد عبد السالم جبر كيطان24627161921097100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيعباس باسم محمد عبيد24628161921016029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيمنتظر محمد طاهر كاصد24629161921013061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيزينب حمزة عباس سعد24630161922225030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزهراء عالء عبد الحسين محمد24631161922265024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيشهد ايوب محمود ايوب24632161922209042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0الخارجيونالبصرةادبيمحمد حمزه عباس جوهي24633161921400079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ثانوية الجنات االهلية للبناتالبصرةادبيعلياء صالح جعفر محمد24634161922334003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبينور جواد كاظم عاتي24635161922174056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةادبينور احمد جبار شوكان24636161922190012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيلطيفة عدنان عباس جبار24637161922217083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبييوسف باسم خيري عودة24638161921051051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمحمد ثائر يعقوب نعمه24639161921061080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيفارس داود سلمان ناجي24640161921139015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية جرير للبناتالبصرةادبيزينب مضر حميد الزم24641161922199009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزينب فالح مجبل علي24642161922194049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيمنار شاكر صبري ناصر24643161922203024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيعباس يعقوب مكي بدر24644161821028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبييوسف حسن نوشي قاسم24645161921018020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيسيف جليل عايد علي24646221921227010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء صبيح رمضان ناصر24647161922272008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبينجله قحطان عبد الجليل جواد24648161922179046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيخيرية حسن يعقوب موسى24649161922233019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الحسين خضير جمعة24650161922176068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيسجى محمد صدام شبيب24651161922174028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيمحمد جعفر ياسين دلي ياسين24652161921062104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيكرار هاني وحيد دحوح24653161921112039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةادبيأحمد خالد كشاش محمد24654161921089002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيزينة مالك ترياك غضبان24655161922225034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيعلي صالح سالم شاكر24656161921015031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيمحمد عبد الحسن نشمي عبيد24657161921015053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيزين العابدين داود محمد عبد علي24658161921027014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيحمزه محمد طالب حيال24659161921016018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيميسون واثق حمزة عباس24660161922176083
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيعلي ابراهيم مجوت عودة24661161921051029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةادبيمحمد جبار ابراهيم حسن24662161921365065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيمريم خالد شرهان كريم24663161922163012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيعباس عماد محمد داخل24664161921047045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيمريم هادي علي احمد24665161922220077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية جرير للبناتالبصرةادبيزينب بشير قاسم عبد24666161922199007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينالبصرةادبيعواد راضي عزيز علوان24667161921103015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيزمزم زكي عبد القادر عبد الباري24668161922209023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيحسن رائد كمال محمود24669161921052014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينالبصرةادبيحسن فاضل غضبان فعيل24670161921347004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيضحى ماهر صالح حسين24671161922173029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيعلي سعد حبيب شهاب24672161921045033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيموسى امين عبد الرزاق عبود24673161921112056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيهاشم خضر عباس هاشم24674161941061044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد شحيم صبر24675161942145084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةاحيائيخديجة محمد عطب دبيان24676161942249002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيعباس نزار صبيح مخرب24677221941081034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسن عباس قاسم24678161942202064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيزينب فالح ناصر عبيد24679161942174021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتالبصرةاحيائيدينا حسين خزعل عبد هللا24680161942182004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعلي طه حبيب طه24681161941001071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزينب منذر صدام خلف24682161942150031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيالزهراء عبد الجبار مخلف عوده24683161942171007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عدي زكي عوده24684161942152100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيامنه مكي حبيب مكي24685161942234014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي صالح شظر24686161942463002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةاحيائيمحمد جاسم محمد نجم24687161941014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيسجى خالد سلمان عبد النبي24688161942226077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد صبري عبد هللا حسين24689161941075244

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حيدر جواد عويد24690161941078016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيزينب فاضل نصيف دخان24691161942194018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيعلياء حسين طارق سلطان24692161942152148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيوديان عبد الكريم عبد السيد حسن24693161942210106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيحوراء ظاهر حبيب علي24694161942167009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيمريم ستار شبوط طالع24695161942275017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيرقيه عصام سلمان حسين24696161942247030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيهدى حسن نصر مهجر24697161942176112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيغنيمه شاكر فرج اسماعيل24698161942150042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيحوراء علي عاصي محسن24699161942240028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةاحيائيغفران عدوان عبد هللا بحير24700161942241022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائينوران رعد احمد عبود24701161942274025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن عادل حسين رمضان24702161941057003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب ضياء مجيد هاشم24703161942202090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0اعدادية رفح للبناتالبصرةاحيائيزينب علي جوده فيصل24704161942219021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيفاطمة منير جودة حسين24705161942170044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء فرحان اليذ عايز24706161942146047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي عوفي علي24707161941140024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران راجي حمدان عبد24708221942414136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيغفران نوري عبد الحسين كريم24709161942218079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيرواسي محمد داود سلمان24710161942238021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى محسن رحيم فنجان24711161941027030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيسهيله مصطفى محمود شاكر24712161942227026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد كاطع عبد السادة24713161941084098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيتيجان حسين مطر عبيد24714161942452010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيام البنين عبد عطيه شاطي24715161942240009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيانوار عبد هللا خليل عبد علي24716161942228017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي صالح مانع منخي24717161941064019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيمسرة عبد الحسن جمعة عبد الحسن24718161942275019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيزينب هيثم عبد الكريم جياد24719161942174023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد فارس عبد الهادي جواد24720161942162037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيحازم مشتاق طالب حاتم24721161941045006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجه حسن محمد حسن24722161942184075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةاحيائيمنتظر رحيم علي عطية24723161941013053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد سلمان حسين24724161942247041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيرسل نزار قاسم فرحان24725161942240036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائينوره حيدر عبد الجليل مجيد24726161942283035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد رياض مصطفى عبد هللا24727161941085003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمنتظر حكيم سالم جعفر24728291941153343

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسن علوان جودة24729161942209020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ هذيل مضر عبد الباقي24730161942183109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعمار محمود لفته عبد الواحد24731161941075196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي مصطفى صبر علي24732161941084081
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائينبأ عبد الكريم حسين حمزة24733161942198030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيدره سليم عرمش مونس24734161942150015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح اياد عبد الرحمن حسين24735111942075056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا حسين عبد الحافظ خماس24736161941348014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيرسل هادي قاسم رميح24737161942381139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيمحمد صباح جليل سعيد24738161941044024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد شوقي عبد المجيد محمد24739271941005225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيضياء حسين سلمان عباس24740161941352052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء فاضل عباس عبد هللا24741161942184121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيأيات حسين عبد الجبار محمود24742161942150003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عبد الكريم عبد الصاحب عبد الكريم24743161942187005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيزينب فالح سلمان سعدون24744161942213023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيبتول هيثم كاظم هادي24745161942228028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيآيه رعد علي ابراهيم24746161942164002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيهبه توفيق عبد الهادي مزعل24747161942227047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى مؤيد يحيى خضير24748141941042068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيضحى اسعد ابراهيم مالك24749161942164029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيمريم حيدر علي حسين24750211942131030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيحنين حسين ناظم محمد24751161942230015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمروه عبد هللا نجم الدين عبد الحبيب24752161942165395

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عباس مذكور سيد24753161942240068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رافد عبد المنعم مشجل24754161942184222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد زياد حميد حريجة24755161941064001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيمنار عباس حريز عبيد24756161942257051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد موسى كاظم عباس24757161941057001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ جواد كاظم جون24758251942059576

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائيمالك محمد خنيفس علي24759161942211025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن علي قاسم مزعل24760161941084021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد اللطيف قاسم مسلم24761161941034053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيدالل سعود عبد العزيز اجوز24762161942194009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محسن جخير غليم24763161942234045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء فالح محمود لفته24764161942383056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي صادق باقر حسن24765161941084131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيتبارك وصفي كاظم هزاع24766161942253005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين حسن جلو كاصوص24767161941108008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة نزار شاكر محمود24768161942189015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائينور علي طاهر ناهي24769161942170046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيليث غازي نعمه حميد24770161941002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمروه حسين محمود احمد24771161942228112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد علي عبد الصمد سرحان24772161942226113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد المنعم عبد الوهاب محمد24773171941198018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء ميثم سالم عبد الحسن24774161942381035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيايمان عمار ناهض حداد24775161942381015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائياديان عماد عبد الكاظم شاكر24776161942169003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائياية محمد خالد عناية24777161942161007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم عدنان بداي جنتو24778161942145146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الرزاق عبد الزهرة زامل24779161942167022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيالحسن عبد الرسول عبد العباس عبد الرسول24780161941105006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةاحيائيزينب نعيم كريم كسار24781161942258008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين عالء صبيح محسن24782161941352036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيانوار صباح جواد حمود24783161942165049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيروان عدي نعيم عودة24784161942167015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي عبد الفتاح حسن24785161942381054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد بهاء محمد غليب24786161941074037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ميثاق ناظم عيال24787161942240073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0اعدادية رفح للبناتالبصرةاحيائيزمن ابراهيم سلمان مهدي24788161942219016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد شهاب احمد كزار24789161941078001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء هاشم حمدان روضان24790161942459009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيزهراء حيدر كاطع مصطفى24791161942455008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةاحيائيحسين علي رحيم حسن24792161941020018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحذيفة لؤي سعود عبد العزيز24793161941084018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيصفا كامل شهاب احمد24794161942165304

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عدنان عبد الصمد جاسم24795161942226104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيزينب حيدر حسين ثامر24796161942455013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب شذر حسين عفلوك24797161942380037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي عبد الحافظ سعدون24798161942145066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا عامر جالل سالم24799161942145111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيابا ذر عبد هللا جاسم سماري24800161941084001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي عبد هللا فلك رحيمه24801161941060134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيشهد عباس هاشم عباس24802161942380044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن صكبان عواص24803221941003174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيشهد ضياء عاصي لعيبي24804161942226089
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد رعد رحيم يوسف24805161941075241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيتبارك علي حميد حمود24806161942383032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيدالل ياسر صباح موسى24807101942101040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ثانوية السالم للبنينميساناحيائينعيم فرحان ارهيف طخيخ24808281941005034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحميد خالد حميد حيدر24809161941075078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عباس نصار علك24810161941084107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةاحيائيسجاد عارف خير هللا مزعل24811161941049016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى رياض عبد العباس محمد24812161941075288

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيأبرار عبد النبي صالح شقاتي24813161942192001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائياحمد اسعد خلف زاير24814161941001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى عبد علي عبود مريهج24815161941084096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيعلي ابراهيم هامل بدن24816161941010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنتهى قاسم طعمه حسين24817161942259052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمنقد عبد االمير صفر قنبر24818131941031082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائياسراء عماد تركي عنتيك24819161942169004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيحوراء احمد علي احمد24820161942231009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبتول خيري عبد الكريم فارس24821161942165075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس فالح حسن ربيع24822161942204065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى عالء حسين علي24823161941084097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتالبصرةاحيائيعال أدمون عبد الرزاق علي24824161942188003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد علي عبد المهدي حمودي24825221941093119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيخديجه بادي لطيف علوان24826161942234029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ثانوية الوسن األهلية للبناتالبصرةاحيائيصفى حيدر غلوم حسن24827161942292004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيزينب شناوه كريم عذيب24828161942164025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الهادي كشيش محمد24829161942210037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا ثامر قاسم محمد24830161941084059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيرقيه علي يوسف جميان24831161942247031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعبد الغفار كامل ريسان بشاره24832221941035127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حيدر رسول دويج24833161942163046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةاحيائيعبدالقادر جالل عبدالقادر حسن24834161941062009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيزهراء كفاح احمد حسين24835161942238025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيحسين رمضان عون ثجيل24836161941010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيرسل علوان محيسن عذاري24837161942304001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي جبار شبير24838161942184153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيباقر رحيم مهدي راضي24839161941394002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائيخديجه ناصر عبد علي عبيدان24840161942268012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيوقار اسعد جاسم كويني24841161942240093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى عبود عزيز عبد الرسول24842161942280129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيرغدة حسين فاضل مزعل24843161942226035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيمنى نعيم عوده عبيد24844161942208048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الجبار جمعه عبد هللا24845161942187021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد عباس عبد الرزاق24846161941365003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ثانوية الشام للبناتالبصرةاحيائيزهرة شمخي عبد العباس محمد24847161942254020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيزينب ماجد يوسف خنجر24848161942210047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رحيم عيسى طرفي24849161942383117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايات رشيد شنشول فاضل24850161942383015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينور ناظم كاظم خاطر24851161942383151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مهدي عبد الكريم كاصد24852161942230064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمحمد رضا حسن كاظم24853221941010133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0الخارجياتالبصرةاحيائيفاطمه حيدر حمزه عباس24854161942401048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةاحيائيمصطفى ميثم راضي علي24855161941062020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيايمان نجم سهيل بحر24856161942150005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى كاظم صباح بارح24857161942167042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائياديان فاضل عبد النبي عبيد24858161942381002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيكرار مهدي صالح مشتت24859161941047023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةاحيائيختام طاهر عبد علي سلطان24860161942458012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي كريم عباس راشد24861161941084076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيحوراء هادي ابراهيم صافي24862161942239009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيساره مسلم محمد عزيز24863211942178122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيكرار علي عبيد عبدال24864261941208038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قاراحيائيعلي يوسف مشاري زويني24865221941054039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائيتقى حميد فاخر حميد24866161942222009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيهاجر يوسف جاسم محمد24867161942209079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيميامي حيدر ياسر حسين24868221942162095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء كاظم عبد الخضر عجاج24869161942183045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزهراء صادق عطيه ظاهر24870161942247035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيسهام خزعل جساب رسن24871161942230041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم حسن طه صالح24872161941001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيسكينه موفق حنون عبد الكريم24873161942218067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيبشرى ماجد حامد عبد االمير24874161942161008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائييحيى عبد العظيم عبد الكريم علي24875161941084137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيزهره عباس فاضل خلف24876161842234030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةاحيائينبأ قاسم خلف موسى24877161942155009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد هللا حسين سعيد24878161942253020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيسجاد محمد عبود سليمان24879231941026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيسكينه سلمان عبد الرزاق حسين24880161942228074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيدانيه فوزي جوري عبد الخضر24881161942274007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيبنين وليد حميد ديوان24882161942240021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيعذراء غالب جار هللا سعيد24883161942257037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائينوره لطيف محمد وحيد24884161942211030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائينور فيصل لعيبي محيو24885161942283034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0ثانوية الظافرون المختلطةذي قاراحيائيعباس كاظم جهيد خليفه24886221941265013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عالء محسن عذبي24887161942218089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيام البنين عادل نعمه بخاخ24888161942238008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيحسنين نعمان حسين مال هللا24889161941044005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيآيات هاشم حسين حثيل24890221942158005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الكريم قاسم حسن24891161942210042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عادل محمد عبد علي24892161942335007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيمها عبد الكريم عبد االمير عبد الواحد24893161942280106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيايمان ثائر حميد مغامس24894161942164007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عماد يوسف داود24895161942259030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء فاضل رعيد علوان24896161942212018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائياكرم رمزي عبد الواحد بالل24897161941083003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيشهد احمد كاظم ثجيل24898161942228077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيرواء عبد الحسين عبد الخضر خميس24899161952220009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى صباح سالم عزيز24900161951002223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقينواف سمير جبار علي24901161951002245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ناصر صبيح عبد الزهرة24902161952290020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0ثانوية االلباب االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عقيل منخي معال24903161951123011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقينورهان اسعد محمد علي سلمان24904161952381107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيتبارك جاسم محمد احمد24905161952168011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيرفيف صائب كاظم ناصر24906161952226033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيدعاء عبد هللا ايوب طه24907161952218028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيمنى عبد الرزاق جميل ناصر24908161952253040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيضحى احمد عيسى مالح24909161952231023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قصي يوسف فالح24910161951002211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عماد يحيى طالب24911161952169035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ابراهيم معدوش خلف24912161951093008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد غزوان فيصل طالب24913161951140012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيليلى صالح حبيب محمد24914161952283026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيسالم عبد الكريم جاسم فرج24915161951016054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان عبود حسين24916161951433032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيربى جواد كاظم جبر24917161952240021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى جبار حمود مزبان24918161951019159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيانتظار شاكر جاسم حسب24919161952450002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيأساور حسن عباس خلف24920161952210003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيكرار علي محمد حسين24921161951044038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي باسم شهيد عبدالنبي24922161951074034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة جميل احمد جاسم24923161952207037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيسيف فالح حسن عبد علي24924161951033045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى عدنان علي فيصل24925161951001128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشيماء ربح منخي غضبان24926161952296015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةتطبيقيتغريد احمد عيسى عاشور24927161952455007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيابتسام مزيد مخرب مرجان24928161952206003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقينوره رياض ثاني عبد الحسن24929161952226107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيايمان حسين محمد عامر24930161952350001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعلي رجاء علي جمعة24931161851049097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسين عبد الرضا شعيبث24932161952209024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل سالم عيسى طالل24933161951010076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عمران موسى عيسى24934161951002226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيبدر زاهي سلمان منصور24935161851085018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقينبأ رافع صالح مجيد24936161952198026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيسجى محمد جاسم محمد24937161952209029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيرسل حسن جابر جودة24938161952245014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيعباس حيدر حسن داخل24939161951051056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرنا وصفي عبيد عذافة24940161952202010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيهدى عبد االمير زيبك مهوس24941161952381111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر خالد زهير باقر24942161951007056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عودة حبيب جدوع24943161952265037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي غازي عبد المنعم داود24944161951084179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى جمعه لفته عبد هللا24945161951013071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيحسن صباح عبد عباس24946161951058015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيأيمان خالد جاسب وثب24947161952164003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيابتهال غني عبد الخالق غالب24948161952215001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيسيف عبد المجيد عبد الحافظ سعدون24949161951050045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ناصر عطية جبار24950161952204027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة زيد جاسم مجيد24951161952222010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقيجهاد حسين ضمد حريجه24952161951025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى احمد مؤيد حسين24953161951105034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمروة مهدي غازي عبد الزهرة24954161952161027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد المطلب اسماعيل كمر24955161951019030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عدنان علي عبادي24956161951084251

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عامر عبد الستار عبد الحسن24957161952194011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الكريم دعير نعمة24958161952151006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء هاني حسين حاتم24959161952162013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيبنين عيدان فليح سالم24960161952164018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقياحمد مرتضى حميد عبد الحسن24961161951105002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية المفاخر للبنينالبصرةتطبيقيحيدر منصور عبد عصفور24962161951024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيعباس فالح حسن عليوي24963161951042031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيرسول كريم قاسم نعيمه24964161951075023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيوليد خالد حسين مشاري24965161951034159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيبيداء عصام محمد جاسم24966161952228015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيبتول حسين عبود منصور24967161952231009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيوليد حيدر كاظم غضبان24968161951134046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء بهجت علي دهيك24969161952188003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيسبأ عدنان كاظم نعيم24970161952226062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء كامل نعيم عبد24971161852239017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عودة خوينس عبد24972161952294006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد سجاد علي ناصر24973161951357014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيشهد فرحان عبد الحسن محمد24974161952150024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيحنان ماجد حميد خضير24975161952360003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقياطياف ذاري يعقوب عبد الحميد24976161952209003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ماجد مظلوم لفته24977161951019055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيمروه عودة بدن رشم24978161952210100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه يوسف ثامر عبود24979161952165047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةتطبيقيشهد احمد محمود احمد24980161952236013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةتطبيقيبنين احمد عبد الحسين احمد24981161952166003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد فريد هاشم جابر24982161951060171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحبيب عباس علي ناصر24983161951007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صبيح اطحيمر جابر24984161951069073

3590 من 694صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيهاجر عباس غالب حسين24985161952265048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقياسراء حسين عبود جابر24986161952151001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيساره علي حسين محمد24987161952152029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيجعفر عبد الحسين ارباط علي24988161951077004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة سجاد موسى عبد الخضر24989161952338037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيحميد ماجد مزهر عبيد24990161951031021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيعباس راجح هاشم منهل24991161951047068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقينبأ زكي قاسم نعمة24992161952170030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغسق عبد هللا جاسم حسب24993161952450009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الكريم عجاج جوال24994161952251007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين جاسب ماجد ياسين24995161951122005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسن رياض جابر مذيكر24996161951019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الرضا شمخي شالل24997161952230028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد هاني علي صالح24998161951134038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0الخارجياتالبصرةتطبيقيفاطمه حسن زهير عباس24999161952401064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعمر عالء طعمه جوخان25000161951061077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0الخارجياتالبصرةتطبيقيزينب اياد قاسم مكي25001161952401041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين خير هللا نعمة25002161951026075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي باسم حسن محمد25003161951096024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيملوك ستار جبار محمد25004161952172033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد حيدر كاظم داود25005161952183013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقياحمد اسامه خلف عبود25006161951006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيزهراء حسن عبد الرضا صخي25007281952068025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين علي كاظم25008161951001134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احسان حبيب ساهي25009161951001130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن علي صالح مهدي25010161951353034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي شافي ماضي25011161951084067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية عين شمس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الرضا حميدي لفته25012161951130003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي مازن عبد الوهاب خليل25013161951060133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد هللا عباس عبد هللا25014161951042009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه الزهراء ضياء الدين علي جوالن25015161952259034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيسجاد علي ونان كزار25016161951034055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود ناظم عبود معتوق25017161951355218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد االمير طه ياسين شريف25018161951131040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيشهربان حاتم زايد نعيثل25019161952150026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيخلود وليد صادق سلمان25020161952218027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى مهند سعيد جبار25021161951423012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي رعد كاظم حمود25022161951057003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ناصر نعمه غافل25023161951027014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيزينه محمود حسن مدير25024261952089015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيحنين صفاء محمد جاسم25025161952240017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقييعقوب عقيل وادي يعقوب25026161951358153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء خلف شيال دخيل25027161952204019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيمريم هاشم جرمل غانم25028161952175024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر حسن لعيبي عبد علي25029161951061108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مصطفى ناصر لعيبي25030161952202014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةتطبيقينورا علي محمد عباس25031161952248013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا مؤيد عبد موسى25032161951363112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيحوراء رعد عبد الحسين حسن25033161952174009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةتطبيقياسراء عماد هاشم سالم25034161952166001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةتطبيقيغصون كريم عبد النبي حنتوش25035161952277020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيعسل عبد الكريم قاسم فاضل25036161952238031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء نعيم شيال بديوي25037161952184048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الزهرة حالوي سلطان25038161952283015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الكريم صالح سرحان25039161951050066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيهادي فاضل عبد الكاظم يعقوب25040161851043150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيالتفات جبار عبد الحسين رمضان25041161952383012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر عدنان عباس حمزه25042161951044054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةتطبيقيزينب جبار محمد جواد كاظم25043161952236010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى وائل ادور وادي25044161951084254

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقياحمد حميد راضي عاشور25045161951042003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي عويد كاظم25046161951010024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيضحى علي أحمد جبر25047161952206011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيتبارك نجم الدين عبد هللا عبد الحسن25048161952170005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد جاسم محمد25049161952226045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ضياء عبد الحسين سلمان25050161952167025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة597.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيحوراء كريم حيدر فندوس25051161922453002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيهاجر حسن جالو جويد25052161922200024

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيحسين سلمان حنون مجبل25053161921004009

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيمهدي غانم لعيبي علي25054161921004071

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيحسن مالك عبد الهادي صالح25055161921027010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيآيات كاظم عتيوي عبد علي25056161922154001
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيسهاد مهدي حسين علي25057161922206021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيحمزه عبد الحسين رحمان عبد علي25058161921033022

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينالبصرةادبيحيدر ياسين خضر جبر25059161921103005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيهدى حسين جازع منخي25060161922206032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيمحمد امين غنيد عبد الحسن25061161921004055

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعلي عباس هاشم عبد علي25062161921033042

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيزينب نزار حسين علي25063161922221016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الحسن جواد عبد الحسن25064161922153022

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيحسن احمد محمد عودة25065161921305009

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيشفاء جمعه درباي وادي25066161922291008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيامنه حردان منشد عربي25067161922154005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيمسلم حسن جلوب داخل25068281921007033

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيحوراء عبد الجليل مهدي ابراهيم25069161922175013

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيمنتظر ربيع داود مغامس25070161921033073

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيمحمد جاسم عودة كرم25071161921307027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيذوالفقار مالك حيدر عبد الحسين25072161921033026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الهادي كامل خليل25073161922383042

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمرتضى قائد عبد االمير كاظم25074251921012205

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيمحسن موتي محيبس نغيمة25075161921307026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيابو الحسن صالح مهدي عاتي25076161921112002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيسعد حنين حصني شبل25077161921366006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبياالء قصي عبد الحميد خضير25078161922227003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيحسن كاظم خزعل سبهان25079161921099007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبينور الهدى رزاق حصين مذربن25080161922154039

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةادبيسجاد هادي تركي شناوة25081161921364026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيصابرين حسين عذاري خباري25082161922243035

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبياحمد باسم والي غضبان25083281921002001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمهدي منير ناصح عبود25084161941075309

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن بلكت خضير ايدام25085161941060018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم صالح مهدي عباس25086161942145143

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمسلم مؤيد ناصر خلف25087161941084122

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء خالد عاشور عبد الحسين25088161942332008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةاحيائيعواطف قاسم عبد هللا جابر25089161942461011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائينايف خالد عيسى عبد25090161941358040

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيحوراء عبد علي محسن هندي25091161942154016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم ضياء كريم كحيط25092161942452027
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عماد عباس رضا25093161942190007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسرى مؤيد عبد الحسين حيدر25094161952452008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةتطبيقياطياب عبد الزهره محمد سويد25095161952452001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب حسين علي عبد الحسن25096161952383068

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيناديه وصفي طاهر باشط25097161952383129

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيحنين منعم حمدان سعيد25098161952175007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عماد علي عبد الحسين25099161952332027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةتطبيقيأسماء عبد الكريم علي حسين25100161952252002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيموسى محمد عامر هندال25101161951089088

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيزهراء قاسم محمد جاسم25102161952206008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة650.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيياسمين باسم صابر عباس25103161922175044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة642.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيحوراء عبد الزهرة منصور حسن25104161922154010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة609.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيمريم علي حسين علي25105161922154036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة606.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيهبة كريم اشياع ضيدان25106281922053037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة598.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبيمنار عباس عدنان حسين25107161922336008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة592.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبينغم جعفر عبد جبر25108161922154038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة589.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبياميمه بدر عبد  سلمان25109161922179005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة587.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيحوراء باسم صابر عباس25110161922175012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة585.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيمريم ناجي مظلوم محمد25111161922243049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة583.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيآيات عبد الستار مكي يعقوب25112161922179001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة582.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبيمكارم حكيم زغيرون بكي25113161922336007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيزينب مرتضى جاسم زغير25114161922200016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيزينب عدنان جودة باشوكي25115161922154020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيحوراء حبيب طاهر عبد الواحد25116161922179010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيفاطمه حسين خضير عباس25117161922206026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيمرتضى مطير صبيح عويد25118161921307033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيعذراء مؤيد علي كعيد25119161922221019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة562.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبياحمد ياسين صابر عبد النبي25120161921030013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة562.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيحنين وليد خالد داّود25121161922221008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيوارد محسن جبار عبود25122161921033079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبينسرين تحرير عبد الرحمان حمادي25123161922175041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيحوراء صادق صالح باهض25124161922295003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيانتظار خيري جاسم محمد25125161922154006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعلي نعيم صالح حسين25126281921010065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبيفاطمه علي اسود نهير25127221922202009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيحسين سعد عبد خضير25128221921248002
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيوفاء هيثم فالح فرهود25129161922295018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبيفاطمة عقيل ريسان مانع25130161922289014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيسعيد خالد ثامر كريم25131221921086043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيريام علي خضير عيسى25132161922252021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة542.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمسلم ستار جبار عطية25133281921010085

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة541.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيفاطمه حسين علي جبر25134161922154028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبينورس رعد عبد الزهرة خزعل25135161922336010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيزهراء حسام محسن زاجي25136161922154017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة539.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيفاطمة فيصل مرهج حمادي25137161922243044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة538.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيبنين كريم عوده محمد25138161922453001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيغدير فاطم علي حسين25139161922252039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينالبصرةادبيمصطفى عيسى سالم كشيش25140161921347015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيدعاء حسين جبر شبيب25141161922221009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيهدى عادل خيون صبر25142221922135017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيزينب غضبان عطية حاتم25143161922252028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيامجد عيدان محمد حسين25144221921006006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0ثانوية ميسان للبنينميسانادبيحسن كاظم جياد حمود25145281921027012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيزهراء طالب خنياب ياسين25146221922194016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيدعاء سعد نايف دهام25147161922154013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةادبيكرار عادل وادي عبد النبي25148161921035016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيمريم سعدون عبد المولى رحيم25149161922154035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيحسن احمد ناصر مبارك25150161921018004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيعبد هللا ثامر علي حسين25151161921062060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة521.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيزين العابدين ليث خزعل عبد مهجر25152161921027015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة521.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيزهراء حسين خضير عباس25153161922206013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبييوسف محمد احمد فضل25154161921017066

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيابتهال صالح مزهر فرهود25155161922243001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيفاطمة الزهراء حميد حسين علي25156221922160055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيانعام سامي حسن مويح25157161922223008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيزينب محمد شليج وهيب25158161922252029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبياسراء بدر سالم ناجي25159161922153003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيحسين عدنان هاشم حسن25160161921062018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبياسراء نعيم جابر طاهر25161221922258001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيزينب وديع ناظم عبد الواحد25162161922223041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيأم البنين رشيد نايف دهام25163161922200005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبينرجس نزار شعبان محمد25164161922336009
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةادبيمرتضى رائد احمد يوسف25165161921048022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيمريم عواد عبد علي ياسر25166221922164016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبيمريم ريكان موير فليح25167161922336006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيلقاء كاظم حسين جبر25168161922221020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعلي فاخر محسن كاظم25169251921122118

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيسجاد محمد شندي بدر25170281921022041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيعلي قحطان هاشم حرج25171161921027023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيكرار موسى حمادي عبدهللا25172161921004050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتالبصرةادبيأمنيه باسم عواد طاهر25173161922298001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيودق جواد كاظم غياض25174161922243061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيزينب سامي هاشم سوادي25175161922200014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيفاطمه منذر ناصر عبد الحسين25176161922154030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيمرتضى جبار كاظم جبوري25177221921006061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيعالء سعيد جاسم عبد الزهره25178161921025016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيشروق مهند ثامر محمد25179161922252034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة جاسم شعبان عبيد25180161922290011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبينبأ عمار يونس حسان25181161922332014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبيازهار ناظم حافظ رحيم25182161922289001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبياحمد ابراهيم اسماعيل درويش25183161921062003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيكرار صبيح معيبر مشحوف25184221921042032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيرسل كتاب نواف علوان25185231922117041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0ثانوية النبوة للبناتذي قارادبيزينب مرتضى مثنى محسن25186221922205004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيصادق حسن سالم نخيل25187221921041029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيعبد الحميد بهاء الدين كاظم ادهام25188221921042019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيزينب جبار عبد الزهره مزبان25189161922221015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيمصطفى حسين حسن عبد هللا25190161921310045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء هاني عبد األمير حمدان25191161922457002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيصابرين قائد ريسان كاظم25192161922179029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة657.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيفاطمه حسين فضل عجيل25193161942309029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة620.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد عبد هللا عليوي25194221941095007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة619.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيندى امجد قاسم عبدد الواحد25195161942202175

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة612.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه صالح حسن ناصر25196161942243056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة607.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد حازم قيس عبد هللا25197161942452022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة605.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيعمران جبار مطر محمد25198221941006019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة598.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء زغير صبر حيال25199161942450021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة598.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةاحيائيآالء عبد الزهرة لفتة ياسين25200161942179001
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة597.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيسهى سعد نجم عبد هللا25201161942175023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة596.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائينور الهدى برزان جايد حسين25202161942153067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة591.0اعدادية البيان للبناتالبصرةاحيائينرجس علي خير هللا عاتي25203161942223022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة588.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مردان شنيت جازع25204161942290050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا رعد عبد الرسول كريم25205161941358019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة574.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيانفال عاتي محمد مهجر25206161942202018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياسحاق عبد هللا حسن صابر25207221941036022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيزهراء علي رحيم عجيل25208281942083021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة570.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيزهراء سجاد كامل ماجد25209161942175015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنة هللا ازهر قاسم عبد الواحد25210161942452029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمحمد وضاح فرهود كعيد25211221941023061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ستار ناصر لفته25212161942332042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيزهور نعيم خميس صالح25213161942301017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيزهراء عجيل مهدي وحيد25214221942138027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى زهير شاكر عزيز25215161942332117

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةاحيائيمحمد سلمان عودة جخيم25216161941004020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة باسم ابوالهيل حميدي25217161942202128

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة555.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيهيفاء رحيم ذياب صالح25218161942290102

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة555.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الرسول حسن لفته25219161942175019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيايالف عدنان عامر مسعد25220161942278005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء جاسم مونس خليفة25221161942202120

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمراح عبد االمام فرطوس الزم25222161942332098

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيمريم عماد فارس عبد الحسين25223161942153056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل عبد هللا كاظم محسن25224161941128016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة547.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الحسين عبد االمير مبارك25225161942243030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيندى عذافة عبد الواحد حسن25226161942221025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائينور علي راضي خضور25227161942200024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة538.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائينور اسعد موحان جابر25228161942207099

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة536.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيأم البنين نوري صباح فهد25229161942153001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه مصطفى سامي حسن25230161942230063

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة532.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيوسام ريكان دنوف بطي25231291941153368

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة532.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيعلياء ميثم فيصل حوشان25232161942154036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة531.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جمال نوري لاير25233161942290069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيدعاء عبد علي حميد جلهوم25234161942338008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة528.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد سمير غازي جلوب25235161941355076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عبد الرضا كامل عبد علي25236161942332121
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيبتول بشار جبر كحيط25237161942154007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى رحيم محمد يويرج25238221941096089

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى عبد الغفار سلمان عوده25239221942414125

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيحوراء توفيق نوري عبيد25240161942154015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيعذراء ميثم عبد الرسول مصبح25241161942301028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل ابراهيم حمود ماهود25242161942290024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائيذو الفقار طالب عريبي هاشم25243221941059013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزينب ضياء فاضل حسن25244221942109045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة521.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيامنة ايوب طعمه جعاز25245161942332010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةاحيائيرقية عالء غالب صبيح25246161942179004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبدالحسين فليح حسن25247161942154041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيعباس احمد هاشم جاسم25248161941030017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين فالح روضان ضيدان25249161942332028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيانتظار جبار عطيه خضير25250221942121001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيمريم عصام صمد عبد هللا25251161942243060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر مهدي ثامر حسين25252221941099007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى هاني باشخ منصور25253161942278025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسين سالم لفته25254161942175026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عواد محمد حسين25255221942323262

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صفاء شنيار حمد25256161942202136

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيعلي قائد ناظم زبالة25257251941014082

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعبد هللا صالح حربي بخت25258261941027078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيبيداء رحيم زباله حرموس25259221942413013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيفاطمه جبار عبيد عبد الرضا25260221942104030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم احمد حسون جبر25261251942084797

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيحسن هادي خزعل بطي25262221941016005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد ريسان طاهر عباس25263221941368015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيمصطفى خضر شنشول علي25264221941041090

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد عباس مالك محمد25265231941252144

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيشكران شناوه شهاب لفته25266221942411025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء عالء عبد الحسين ورش25267221942165051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0اعدادية البيان للبناتالبصرةاحيائيزينب عارف خلف جابر25268161942223006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيكرار محمد عبد راضي25269221841011043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيزهراء اسماعيل سواري ناحور25270161942208022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمجتبى عباس جبر خلف25271281941013031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار خليل ابراهيم عطية25272161942290085
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار مزهر دايخ حسين25273251941207068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى عامر عبد الجبار خضير25274271941153125

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيزينب حسن كريم شغي25275221942138030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائينادية عباس صالح سويد25276161942332108

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيتقى اسماعيل عجرش نجم25277161942290014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى طارق محمد كاظم25278161942332125

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين عباس كسار كاظم25279231941005054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائياحمد سمير عبد الكريم ابراهيم25280281941002004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائياحمد كريم عليوي محمد25281251941211007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسحر سمير جعفر علي25282161942161034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيعبد هللا عدي محسن عدنان25283221941095015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حامد عرب نعمه25284161942332040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعقيل باسم جارح عبد الحسن25285161941094064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيطيبه علي خضر حميد25286221942392038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيسجاد خليل عبد زيد نعمه25287251941156028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائياحمد كاظم حسين حسن25288231941032004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمصطفى حسين مراد حسين25289221941091167

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيعلي االكبر قائد لفته عبد25290161941363031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيشجون هاني حبيب ناصح25291161942332070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمحمد قاسم اعبادي جابر25292161941061036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسن شهد محمد25293221941092050

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيفاطمة عبد المحسن صباح مؤنس25294161942301032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء عاصي حسن مهدي25295161942299009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزينه حامد قاسم عبد25296271942068093

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيمرتضى كامل عبد الحسن شمخي25297221941306275

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيسيف الدين عماد عبد العظيم جاسم25298221941037054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائيزهراء عقيل عبد اللطيف عجيل25299161942264008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء منصور عبد العزيز منصور25300161942207036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر عيال هادي فرج25301251941001109

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد قاسم مهدي25302251941031832

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد حميد مسعر حسين25303251941001248

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيادم شمال شايش جاسم25304221941013012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائياحمد حمزة عليوي حسين25305231941188002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيمحمد عباس عجيل ملقوث25306161941034046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائينبأ ناقد دواي فالح25307161942268037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين عبد الكريم معتوق25308161941081013
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةاحيائيعلي رياض عبيد حسن25309161941029006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميساناحيائيزهراء فالح حسن كاظم25310281942053001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير سعيد علي حسين25311161942260031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيمرتضى حميد صخي موازي25312221941243016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم بشير وادي موسى25313161942332099

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائياخالص رزاق عطيوي عنيفيش25314241942104010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيعمار فالح حسن عبيد25315231941173115

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيلينا كاظم موات مظلوم25316161942153053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعماد الدين محمد علي جابر25317221941067083

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد عدنان عريبي حميدي25318221941308034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين علي جبار25319221942153133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيسها حمود عبيد مطير25320161942192044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية القدوة للبنينالبصرةاحيائيفاطمة عبد الحسين جبار مجيد25321161942314012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيرياض جبر هجول حسون25322251941151056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميساناحيائيعدنان خزعل فنيطل محمد25323281941039009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمصطفى حسين سعود مهاوش25324221941058085

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى احمد فشاخ حاشي25325221942424182

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيايالف عبد الكريم لفته حريجه25326161942154005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد زغير ناهي محيسن25327221941076113

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه فاضل جاسم محمد25328221942417063

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عامر جبار خلف25329161941122004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينميساناحيائيحسين علي حميد عنيد25330281941025012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جعفر باقر حسن25331161942207077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيرضا حسين جمعه هاشم25332281841002017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيسجاد فاضل صغيرس موسى25333291941002077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيفاطمة حامد كاظم عبد العالي25334221942136054

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0ثانوية العزة المختلطةذي قاراحيائيحسين علوان دخن عفات25335221941345001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد علي عكار مهدي عامر25336261941010192

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيصفاء محمد شناوه نعيمه25337221942321109

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعلي حمزة سعيد عرير25338261941017060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعبد هللا عباس عبيد حسين25339231941006091

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيزينب حيدر لفته نزال25340161942153028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين قاسم عبد الهادي حسن25341221941076033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى زوير فرحان فهد25342161942202190

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيعبد الحسين مجيد خير هللا عبد هللا25343161941363026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيمها محمد عبد الزهره صالح25344161942197025
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعادل فرحان عبيد ثويني25345291941003141

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0اعداية التضحية للبنينالبصرةاحيائيحيدر بهاء صيوان خضير25346161941053008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائينعيم خلف زغير رشدان25347221941311083

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةاحيائيعايده حبيب عبد السجاد كريم25348161942302017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيحسين علي زياره تقي25349221941033031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيسالم حامد حمزه مهنا25350291941100045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةاحيائيحسين احمد ناصر مناحي25351161941028008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن منذر طالب راشد25352161941060028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيضياء كامل زغير عذيب25353221941058033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيرقيه محمد جابر محسن25354241942117068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيرحيم حميد عواد شطب25355261941034016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية ابن رشد المختلطةذي قاراحيائيعامر خلف لزام محمد25356221941251007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل فراس عبد النبي لعيبي25357161942251007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه أحمد مايع حمود25358161942192051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيفاطمة محمود ناصر علي25359221942243003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيعبد هللا عواد صكر صفوك25360221941311046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيكرار خميس لفته صحن25361221941029085

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين وليد نجم عبد هللا25362161941110010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيمصطفى حسن فرحان بشير25363251941116066

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائييحيى زكريا عيسى عطيه25364221941314047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيبهاء محمد عبد الحسين زغير25365221941040020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحامد ناصر حسن حاجم25366221941010022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيفاطمة راضي سالم نغيمش25367161942304008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين كامل ياسر سلمان25368291941153102

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيرحيم عجيمي داخل جاسم25369221941307059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كريم مهدي محمد25370241942093109

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيصادق ناجح عويز حسن25371241941029041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىاحيائيحازم ناصر حسين علي25372211941037005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى صابر شاوي مجيد25373161842197066

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعلي عدنان ناصر حسين25374161941001076

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيايه عبد الحسين حالوي ناجي25375161942243013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد امجد منخي عريمش25376221941077056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائينبراس ماجد عبيد شبير25377161942309033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر منذر كريم سعد25378161941088022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل نعيم ريسان عكيلي25379221942178052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائياحمد مصطفى محمد تقي محمد25380221941091011
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين معله جابر كاظم25381221941302016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةاحيائيميثم نعيم كاظم وحيوح25382161941013055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيحسين هادي صاحب فرهود25383231941172011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عزيز عبد عاجل25384241941074020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمرتضى فليح حسن عبد25385221941023065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيبان قاسم عجيل ماشي25386161942275004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد اسعد حسن25387221942125090

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء حافظ رحيمه موزان25388161942381030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائييونس اياد عبد طعيمه25389221941003256

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمؤمل زياد طارق يوسف25390221941001078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الصمد جبار كحيوش25391161942153055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيكرار كاظم كريم علي25392161941034041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيحيدر كطران خلف عبود25393221841009015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيرامي رائد خضير عبد الكاظم25394231941003027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائياحمد حسن خزعل دواس25395281941014002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد المهدي مكي مهاوش25396141941200044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيياسين عبد هللا نعمه ياسين25397241941203313

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيدعاء طاهر راشد بشير25398221942157022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزمن حقي اسماعيل بديوي25399221942204057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا رافع حميد كريم25400231941252090

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائينور الهدى علي صبري عاجل25401221942158080

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عوده نمر حميد25402161942218090

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي عبد الغفار مهدي علي25403161941094117

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عباس صنكور محسن25404161942204034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيكرار هامل عبد تعبان25405221941020051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمنتظر ماجد عبد هللا شالهي25406261941014113

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيشهد خيون عيدان فرحان25407161942209039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائياحمد خالد جبر غضيب25408281941010001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد رياض علوان حسين25409221941077058

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةاحيائيحسين احمد عويد علي25410161941026004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم عزيز ثاني25411221942135070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس فاضل عباس شلوش25412221941076073

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0الخارجياتذي قاراحيائيالهام رزاق كاظم محمد علي25413221942401005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0الخارجياتالبصرةاحيائيخلود امين غالي كاظم25414161942401021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيبريس داخل ملقاط فرج25415221941031018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيساره غالب طاهر حاجم25416161942243038
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين بوهان نعيمه25417221941304007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيسعد طالب صياح مطير25418221941031072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل فضاء جابر نعمه25419221941370013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمحمد صباح كامل شيوب25420261941022138

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعباس خليل رحيم صالح25421291941007191

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسن عباس عجيل خريبط25422221941003030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعلي قاسم كاطع جار هللا25423231941071063

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سلمان كامل سلمان25424241942139065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي ناصر حسين25425221942414045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الحسن مفتن مزيعل25426161941363047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعبد السالم احمد عكموش علي25427271841014081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره وليد عواد مسلم25428161942184174

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عامر فرج عامر25429161941036042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره علي عبد الرحمن محمد25430161942192042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيطيبة علي موسى عودة25431221942134061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيزينب حسن محمود علي25432221942169022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيعمران باسم رشيد حميد25433171941084062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيمحمد مصطفى حبيب ماجد25434161941047029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي كريم صالح جنحيت25435291941002130

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيجعفر قاسم كامل جاسم25436221941307020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعبد هللا ثامر كاظم هادي25437231941051065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيمريم علي عبد الحسن حميدي25438281942055101

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد عزيز عليوي25439221942178078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم شناوه صيوان25440221942105048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةاحيائيقحطان عدنان رحمن ابو عيون25441241841061024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعزام حسن حساب طرخان25442221941051044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيايات حسن عبد الحسين عودة25443221942113017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائياحالم حيدر عبد الرزاق نزال25444161942290004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حبيب عودة سالم25445161941126013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيسعاد مجيد نعمه ناصر25446221942164053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عايد عليوي مدلول25447241941014018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين حيدر عليوي سعدون25448221942207009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء وحيد عبد الحسين عبيد25449221942178042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيمريم علوان دخن عفات25450221942229008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائياياد حسين عادل سدخان25451221841069005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة توفيق صالح حنين25452161942204049
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيعمار ياسر غالب حسن25453221941021077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيمحسن هالل واوي كاظم25454231941187014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائياسامة احمد غازي عكاف25455161941076004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائياحمد سعيد عطية حسين25456221941021003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيمريم كريم حميد جحيش25457261942075075

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعباس ناظم حميد عفين25458231941017087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا عبد الحسين عبد هللا عمير25459221941310095

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيحسين خضير عبيس كاظم25460231941226006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيمحمد سالم فرحان ضميد25461221941246014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي مسلم محمد علي25462161941084079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء علي محمد عبد احمد25463161942202042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيايثار عبد الساده بدر غبين25464241941016009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيمحمد جواد كاظم سالم25465221941021099

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد علي موسى حسين25466221941035212

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر كاظم يحيى ناصر25467231941257055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيزينب مشتاق موحب جعفر25468161942154029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيامير مديح فرحان زغيتون25469231941005026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي احمد ريحان محمد25470221941310100

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيغدير محمد عبيد محمد25471231942144068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيختام كيلو سعيد سلمان25472221942183023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيرانيا خالد عدنان سبتي25473161942187011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد طالب فالح حسن25474161941060124

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيزين العابدين علي كاظم عبد25475231941257062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة599.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيرؤى فرقد جهاد زبالة25476161952154011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة591.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي كامل شيحان25477161952153009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة575.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيشذى اسعد حسن عبد الرضا25478161952309025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة575.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين جعفر سعيد شجر25479161951038039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةتطبيقيمحمد الصادق مؤيد كاظم عبد25480161951124020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة570.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقياشجان عماد داخل كيطان25481161952332001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد حسن باتول جاسم25482161952278009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيحسن جبار خميس حمود25483161951030024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيزمن حسن صالح محمد25484161952243018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيتوراة كاظم جاسم مونس25485161952206006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيلبابه يوسف عبد النبي عذافه25486271952057064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيابتهال جاسم مونس ركاض25487161952206004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيساره راشد مال هللا عيدان25488161952243033
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كريم جباري جيجان25489161951363198

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد االمير حسن جابر25490161951089038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين حسن منديل باشط25491161951094048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانتطبيقينرجس عبيد كريم حمود25492281952053012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى عبد االمير فاضل جياد25493161952383153

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيزينب محسن عكلة عويد25494161952154017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة542.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر فاضل هليل منصور25495161951089081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيشهد جبر درباي وادي25496161952154024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة539.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ستار جبار فاضل25497161951311013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة538.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيمحمد داود مهدي غريب25498161951028047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيغفران سامي حميد محمد تقي25499161952206012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةتطبيقيمنار شاكر عبد الخالق حراج25500161952206015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيأيه عباس باجي عباس25501161952450003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيمريم عبد هللا ثامر ظهير25502221952105034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة534.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتالبصرةتطبيقيصابرين محمد ريس نعمة25503161952451005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة533.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيانعام صدام حنون مزيد25504161952302002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة533.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيصفا عبد الزهرة ناهي منصور25505161952202031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة531.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقياحمد هاني حسن عبود25506221951003008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة530.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيجعفر الصادق عالء ناصر جاسم25507221951022009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيمريم مهنا عبد الحسين عباس25508161952243052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة528.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشيماء حازم هندال عوفي25509161952451004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيزهراء سلمان نجف عبد هللا25510161952309013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الباري شبانه عبد هللا25511161952243031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةتطبيقيابرار رحيم عبد الزهرة عبد الحسن25512161952277002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيزينب جاسم حمدان عبد هللا25513161952176048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد حليم والي كاظم25514221951313031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيهدى احمد امبيلس قاسم25515161952309047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيجمانة محمد راضي كحيط25516161952221004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيبدور ميثم رسول عيدان25517291952053004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيرباب حكيم عريبي عبد النبي25518161952243015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد االمير رفش نجم25519161952278016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيسجاد محسن بدر ماضي25520161951004028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيسارة هاشم حسن صالح25521161952221009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة521.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى عباس جنديل عبد الرضا25522161952221015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة521.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيجعفر شهاب عيه رسن25523221951068006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيغسان عيسى عبد النبي عوده25524221951017041
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيتبارك ضياء خالد محمد25525161952309007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيليث نزال جاسم موسى25526161951363168

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيوفاء جاسم عاشور طارش25527161952383150

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعايد غالي عبد الباقي كريم25528161951363103

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء رجب شجر عزيز25529161952243013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانتطبيقيهجران خضير رحيم كزار25530281952053013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب حيدر نعمه ناهي25531161952192017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقياحمد مدلول عكله عبيد25532221951045002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه حسين سعيد موسى25533161952154030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب سعيد عبد عبد هللا25534161952197004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيرقيه حسن عبد الحسين عبد25535161952223013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0ثانوية البينة للبناتالبصرةتطبيقيمنار احمد عبد الكريم سليمان25536161952291010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كحيط حميدي اشخيتر25537161951027038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيتبارك عبد الجليل منصور علي25538161952221003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيسبأ عثمان نافع عصمان25539161952154021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء حسام عالء عبد اللطيف25540161952457002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيقاسم كريم جالب صبير25541221951077057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عيدي عوده عبود25542161952218069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس محمد عبد الرحمن ثامر25543161951090032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيزيد اسامه منصور يوسف25544161951126017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيهدى داخل حسين عباس25545161952153025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد كاظم جبار شنيت25546281951151306

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقينبأ عمار عبد الحسن عباس25547161952153022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صادق سمير عبد الحافظ نايف25548161951049132

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد واثق عبد االمام جري25549161952332023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقياكرم داخل رحمان داخل25550161951355020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقياحمد كريم عبد فلحي25551161951026006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيرحيم رزاق سلمان احمر25552221951042034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيحوراء بدر رشاش نتيب25553161952153005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيغدير ضيدان عباس حمود25554161952243042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيعلي جاسم لعيبي علي25555161951004041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك حسن مطلك ناهض25556161952272005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيمعصومه فالح خواف علوان25557221952095027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة صبيح سالم موسى25558161952202035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد عبد هللا فزع حبيب25559161851304006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعمار هاشم جبار حنظل25560161951010069
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيكامل عبد هللا عباس صغير25561221951096020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء ناجح جنديل عبد الرضا25562161952252007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الغفار مزعل جاسم25563161952301023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتالبصرةتطبيقيوسن عبد الكريم جابر عودة25564161952462017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين عادل شذره علي25565221951076009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيتهاني وسيم امحيبس امحين25566161952154008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد جابر غياط حسن25567231951250001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيشذى مردان مزهر علوان25568161952243037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي تايه فاضل جابر25569161951089085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة625.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم عماد نجم عبود25570161942280100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة624.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمقتدى ورد حسين عبد هللا25571221941091175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة618.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيسالي علي محسن جازع25572161942450034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة615.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةاحيائيزهراء عودة لفتة حسن25573161942179005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة612.0اعدادية رفح للبناتالبصرةاحيائيضحى فرحان خزعل فرحان25574161942219030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة612.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد كريم قاسم حبيب25575161942196016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة611.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيهدى ساهي فيصل عبود25576221942105136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة609.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى كريم مجيد بناي25577161942207072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة608.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقية احسان احمد عبد هللا25578161942452013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة608.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعباس محمد عبد الحسين جعفر25579221941039076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة606.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد نعيم جلود25580221941076042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة606.0ثانوية ابن رشد المختلطةذي قاراحيائيحامد خير هللا عنبر بصري25581221941251004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة601.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيامير جاسم طعيمه كاظم25582221941013017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة601.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائيزينب قاسم جبر صالح25583161942266007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة599.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهمسة محمد عبد المحسن عبد الجبار25584161942280131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة596.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيكاظم حسين علي صالح25585281941002030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة595.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيبسملة مثنى عبد الصمد علوان25586161942216007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة595.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيابتهال حافظ عبد الجليل الزم25587161942243001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة593.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد امين نعيم25588161942452016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة593.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى علي عبد الرضا جداوة25589161942457012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة592.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائيعنود خميس سرحان مطرب25590161942211020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة592.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء بشير اسماعيل عبود25591161942243025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةاحيائيرنا سامي سعيد حميد25592161942190004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة588.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائياسماء بشير داخل عبادي25593161942332005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة587.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيمنى علي عبد عبدالحسن25594161942301035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة586.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيكرار حيدر هادي دنيف25595221941019114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة586.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء جبار مولى كباشي25596161942204028
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة584.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائينبأ محمد كريم ظاهر25597161942210092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة583.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيزينب حيدر كاظم جاسم25598161942218055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة583.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار صالح مهدي هادي25599161942290086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة582.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعمار عبد االمير حاتم دينار25600161941061026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة581.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيحسين علي عبد الحسين قاسم25601161941309002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة581.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيزينب علي شالكه عبيد25602161942242020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيحسن عبد هللا خلف عباس25603161941010006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةاحيائيشيماء عذافه الزم عطيه25604161942277012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد الصادق عبد الدائم جبر كريم25605161941083028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة579.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيابرار احمد محيسن يوسف25606161942184003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائياشرف عبد الرضا قاسم زبون25607161941001017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل عبد الجبار وحيد حسين25608161941090038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيزينب علي فرهود علي25609161942167024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة573.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةاحيائيغدير خلف عويد حسين25610161942181018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ مصطفى كامل نبهان25611161942207095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ احمد جواد عبد الحسن25612161942332110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي ستار جبار كاظم25613161941139034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةاحيائيمنتظر جهاد جاسم محمد25614161941027032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن فليح عويد شويل25615161941067006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيرؤى طارق عبد الزهرة عزيز25616161942226030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيوفاء صباح صافي خزعل25617261942095056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيحنين نزار عبد القادر جمعة25618161942253007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0ثانوية االعمار للبنينذي قاراحيائيفهد يعقوب يوسف فرحان25619221941273015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيفاطمه اسماعيل هاني حسين25620221942104028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى عودة جلود عذير25621161942290060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا عبد هللا كاظم زيارة25622161941028025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيعباس عذاب بشاره غضبان25623221941046047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيكاظم سفاح محمد علوان25624221941037080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيعباس حيدر أوهيب سلمان25625161941022019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيعذراء حسين كاظم يزل25626221942164063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيحسين محمد عواد جثير25627221941037038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي اياد حامد مزعل25628161941085040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةاحيائيرعد رحمن جمعه صيوان25629161941039015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهالء ساجت حمدان جبار25630161942332071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائينور جاسم ابراهيم راضي25631161942251025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيزينب صادق زاهي خلف25632281942072015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين عبد االمير كاظم عذافه25633161941354013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيضحى عادل عبد الحسن رمضان25634161942209042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيسجى حميد كاظم بغيلي25635161942243039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيصادق عبد الرحمان مزهر غافل25636161941030016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى حمدان حسين علوان25637221942411027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعبد الرحمن عبد الرزاق مهلهل رمضان25638221941091090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيباقر رحمن جلود عويد25639221941100008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيمريم جليل بنيان شخيت25640161942265034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0ثانوية الشام للبناتالبصرةاحيائيمها كامل خلف فياض25641161942254038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى عادل حياوي مسير25642221941359020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد رائد خالد عبد اللطيف25643161942163039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيعذراء قاسم مهدي مرزوق25644271942083072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةاحيائيجواهر مزعل ثويني راشد25645161942181007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء شايع حسب عبد الرحيم25646161942296012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه صابر عبد الرضا جابر25647161942266013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء عزيز مزيد حسون25648221942105056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر ثامر فرعون جلود25649161941076054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةاحيائيضحى باسم شندي حاتم25650161942458023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائياالء قصي عبد اللطيف عبود25651161942226010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيزهراء حيدر حسين علي25652161942227018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائياحمد حميد ناهي محيسن25653221941070003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيرانيا صباح عباس العبوس25654161942272006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرانيا عصام فاضل محمد25655161942152077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد هللا علي مدهوش25656161942381101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0ثانوية االعمار للبنينذي قاراحيائيسجاد صادق سعود محسن25657221941273007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيفاطمه غازي ماطوز كحيط25658221942104032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيايالف عباس عدنان نعمه25659161942187003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى محسن كريوش حسن25660161941363052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيزينب فيصل غازي يوسف25661161942174022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيمرتضى جابر محمد يونس25662221941246017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائينور نوفل ناصر حنون25663161942222019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيسجى رعد اسعد حنظل25664161942238029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيمحمد حسين علي عجيل25665221941243015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيعلي تعبان علي سدخان25666221941057017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيعباس لميع عطشان ياسر25667161941069027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيعلي محمد محسن جابر25668221941020080
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةاحيائيمريم توفيق كاظم حمود25669161942248006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه فاضل حكيم خليفه25670161942230061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا الرصافة االولىاحيائيساره حسنين نزار عبد الكريم25671131942224004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيرزاق ذخر عبد الرضا حمود25672221941077051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمهدي نعيم كاظم نصار25673221941035255

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى ستار جبار عبد الساده25674161942192073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعبد هللا نجم عبد مدور25675291941153186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمكارم غسان خزعل لفته25676161942332106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمصطفى كريم نخش محمد25677281941001118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيحنين مسلم غانم هادي25678161942221010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائينداء داخل داغر راشد25679161942208049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيأديان كامل سمير هادي25680221942105001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائياحالم ماجد فاضل جبار25681221942106004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعبد الرحمن عباس جاسم ديوان25682221941039079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيسارة عبد الزهرة هاشم عبد السادة25683161942244037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيندى ابراهيم خلف كرم25684161942153065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيزينب كاظم موسى احمد25685161942242022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيايات غالب ياسين موسى25686161942244011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عباس فاضل عبد الحسين25687161942202183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيصفا عبد الصمد جبار عيسى25688161942257035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيمنار عبد الباقي عبد المنعم محمد25689161942220034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيهنادي عزيز عبد الحسين سلمان25690161942309036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد سعيد كاظم25691161942216024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزينب سالم برجس حمود25692161942209025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس علي سعدون ضهد25693161941135011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيفاطمه جعفر عبد النبي ناصر25694161942247072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0ثانوية الخورنق المختلطةذي قاراحيائيأحمد ديوان علي سماري25695221941271003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمرام فاضل ثويني مسير25696221942141211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيغدير غانم عبد االمير نجم25697161942247068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن شهيد كريم حمادي25698161941426001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيبسمة بشير مهاوي جبر25699161942226019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسن رزاق كاظم لشالش25700161941363056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيدعاء حسن حسين حمد25701161942209014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عماد شاكر وادي25702161942230054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى صالح فالح عبد25703261941054064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائيعباس جليل ناهي موسى25704221941254011
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائيزهراء شاكر قاسم محمد25705161942225014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة شعبان فدعم عوده25706161942243051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةاحيائيفاطمة سامي عبد جابر25707161942267006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيبتول رائد صبيح ماجد25708161942175007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي مرتضى جابر طاهر25709221941318008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةاحيائيعباس سجاد مالك ديوان25710161941017013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيبتول عزيز مطشر دحيبج25711161942212008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات جاسم احمد جاسم25712161942459004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيعلياء صالح جياد عيدان25713161942153043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيعباس حميد رحيم وحيد25714221941023032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا صحن محسن ايدام25715221941367020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات حيدر حمد حسن25716161942184033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء عبد الحسين شاتي ناصر25717161942152065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه ثجيل عويز غافل25718161942208042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمخلد عماد ماضي هادي25719221941310165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيعلي حميد حنون خضر25720221941029071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعقيل عباس تركي عبيد25721241941207072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعبد هللا اسماعيل محسن شياع25722261941022087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد ناصر فليح ناصر25723221941314003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0ثانوية االعمار للبنينذي قاراحيائيعباس صادق سعود محسن25724221941273008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيساره علي حسين صخي25725161942383085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيمنى أحمد حافظ فليح25726161942293018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائينورس حيدر عبد هللا جودة25727161942168046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0الخارجيونذي قاراحيائيمحمد محيسن وزيم محمد25728221941400053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين علي عوده ماجد25729221941035067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيغدير محمد عبد الرضا عاجب25730161942208039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيبتول صادق شاكر عبد الرزاق25731161942234021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائياحمد فالح هادي سلمان25732231941008014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيمروة دينار ناصر خضير25733161942207093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيشهد طالب خلف عبد الرزاق25734221942164057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى صباح حسن مصبح25735161942202108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزهراء هيثم مكي طعيمه25736221942209081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيفوزة صالح ديوان باهض25737161942210079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار شهيد سامي دايخ25738221941363087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةاحيائيمؤمل قاسم مالح شكندح25739161941017019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيساجد حميد ثجيل نجم25740161941034017
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائيأم البنين ناصر عبد االمام حمد25741161942246002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائيعالء احمد جعفر دغيم25742221941254014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيصفا علي عبد القادر عبد الباري25743161942208037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا مهاوش شيحان25744161941041016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائينور عبد هللا نجم عبود25745161942240088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزينب غازي حيال شلغم25746161942226070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيمروه فالح حسن علي25747161942218098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةاحيائيصهباء مهدي مرشد ثويني25748161942177009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيدعاء رحيم عبودي علي25749161942164014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم هاني امين هاشم25750161942290081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيحنين باسم بدران غانم25751161942213009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةاحيائيحيدر علي محسن صيوان25752161941356002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الكريم عبد الواحد خلف25753161942338023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد محمد جابر خليل25754221941314017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء مازن نعيم خليل25755161942296010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيمنتظر عبد الكريم عبد علي25756161941007052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيضحى عبود دشر عبود25757161942230046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيحسناء هالل عبد هللا نجم25758161942234027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعباس عبد الحمزه هادي جوده25759221941039071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء سامي عبد عليوي25760161942202068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيعصام كيف هللا حران صيهود25761221941243009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينالبصرةاحيائيالحسن احمد كامل حاتم25762161941423001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميساناحيائيمصطفى كريم منشد عجيل25763281941102014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيفاطمه هاني محمد مرزوق25764161942247077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هاشم حمزة عباس25765161942215015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيحسين سالم رحيمة غضيب25766281941007008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عالء عبد الكاظم لطيف25767161942184229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائياديان توفيق شنشل خزعل25768161942301001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد عبد الزهره فرحان كاظم25769161941352049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةاحيائياحمد عطيه طاهر شاهر25770161941041003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةاحيائيتبارك رمضان خلف محمد25771161942267001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيحيدر علي شنون حافظ25772221941057012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائياحمد حميد طعمه مانع25773221941028003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائياسراء عبد الكريم الزم طاهر25774161942174002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء خالد كريم مايع25775161942192015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب مجيد مويل طاهر25776291942057169
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحيدر صباح زوري غيالن25777221941036096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى مكي سعود مريهج25778161942381109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيذر الغفاري فؤاد جبار فؤاد25779161941110011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيعبد محمد عقيل عبد محمد25780161941044016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عبد الكريم هادي طعمة25781161941047016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعبد هللا عمير ضاحي عويد25782221941091094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائييقين عباس جاسم محمد25783161942169097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين عثمان ضيدان ساجت25784161941355024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة518.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيحيدر حميد عبد بحلوس25785291941100034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة518.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائينور الدين رومي كاظم حرب25786221941040171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة518.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيسلسبيل قاسم عبد الوهاب محمد25787161942280064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيسجاد ناصر عبد المجيد مهدي25788261941028049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائياحسان عدنان هرباد عبد هللا25789241941035004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةاحيائيعلي جعفر عبد اللطيف خليل25790161941043013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الكريم مطشر احمد25791221941019011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيسالم طالب دخيل خليف25792221941076063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قاراحيائيمرتضى احمد داخل رشك25793221941318009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس جاسم غركان كاطع25794221941096043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيرحمه فاضل نوري محمد غريب25795161942228046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيحسن طالب فالح فاخر25796281941010003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةاحيائيتبارك سعدون صبري عبد25797161942237002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيضياء حسين نعيم عبد هللا25798221941023027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيفرقان دعي جثير عبد الواحد25799161942209061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائياساور امير صينخ حمد25800161942212003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حميد داود مغامس25801161942243026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائينوره ربيع بعنون لعيبي25802281942078084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0ثانوية القدوة للبنينالبصرةاحيائيرقية قائد شامل سبتي25803161942314006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيأسامة عبد السالم عبد الستار صالح25804161941045003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين صالح حمادي25805161941022022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيرسل محسن جوالن محسن25806161942226034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيعذراء كاظم عبد هللا عبود25807161942150040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيزينب رحيم عطية شنين25808161942244031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيرباب حسين عبد النبي جويد25809161942169033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينورس باسم جاسم محمد25810161942152242

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيسعد محمد طعيمه عكاب25811221941368009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيايات خليل محسن حمادي25812161942171009
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة عاشور سالم عبد الحسين25813161942290052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قاراحيائيمصطفى جواد كاظم محمد25814221941073012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيهيفاء طه ياسين طه25815161942218129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيعلي ثامر عبد الحسين خضير25816231941022032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق ميثم محمد حسين25817251941205143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيمحمد مقداد عبد الحسين نايف25818221941081066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيعلي كطوف كاظم عبود25819291941016034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمهدي هادي كاصد صلبوخ25820161941354052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيعلي سلف معيوف كزار25821221941246010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيامجد حميد شاكر محمد25822161941016006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسين عباس حسن عجرم25823241941002038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمقتدى رسول حمادي حسن25824241941006095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عيسى حميد صالح25825161942458028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسنا كامل شهاب احمد25826161942165287

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائياحمد مسافر عاجل حنبوت25827251941008014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيمريم زكي محمد احمد25828161942234074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيسرى عالء فوزي كامل25829161942228073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد بدر سهيل جبر25830221941302002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة512.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيحوراء جاسم عطا محسن25831221942103052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة512.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيفارس عطيه واجد فرج25832291941008036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةاحيائيعبد الواحد عامر عبد الواحد عبد المجيد25833161941046009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيحنين عالء حسين علي25834161942228040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد عدي حاتم فهد25835221941308002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول صالح بدر هندال25836161942202028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة محمد جاسم راشد25837161942210072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيزهراء فاضل طعمه حسين25838161942230027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيكاظم نعيم تركي راشد25839251941116048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرشا حبيب موسى علي25840141942073047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيحسين ستار جابر حسين25841161941034010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيمريم امين محمد بندر25842161942171041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قاراحيائيسجاد فالح خلف عيدان25843221941054023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيايوب سالم شهيب هوي25844161941355012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائياحالم جابر ضيدان ناهي25845161942380011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء كاظم عبد الرسول جواد25846161942274010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيسارة هاشم فالح ناصر25847161942239026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حميد هبيل حسن25848221941367025

3590 من 718صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيرانيا مهدي سعيد لعيبي25849161942154020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرحاب حسن صايل جراب25850241942220158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائييقين هادي كامل عباس25851161942226134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين علي ياسين جبار25852221941302014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةاحيائيعلي مشتاق لعيبي الزم25853161941029008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد خلف عمران جابر25854221941077003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيلينا ساهر عبد الجبار ابراهيم25855161942280098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيندى عبد الكريم سالم علي25856161942244057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينرجس جهاد كاطع خليل25857221942178148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةاحيائيعباس جبار عبد الرضا عبود25858161941353010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيحيدر حسين شمخي جابر25859221941023020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيكرار تعبان عبد الواحد درش25860221941314032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبه فؤاد عمران ناهي25861161942183122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة506.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياطياف سعد راشد سلطان25862281942190007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة506.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد الباري حميد جعفر25863161942148025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة506.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيبتول مكي جليل جعفر25864161942150006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة506.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيمروة عبد الحميد جواد فالح25865161942221021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيمصطفى عبد خلف جياد25866281941016046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيعلي صبار برهان محي25867161941030024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيسجاد جواد هالل عواد25868291941007151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيهديل عبد الصمد عبد هللا عبد القادر25869161942209085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيامنه همام رشيد علي25870161942239002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0ثانوية زيد بن علي المختلطةذي قاراحيائيمريم سعدون خليف عكلو25871221942217003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنان حسنين عبد الوهاب سعيد25872161942184066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائياخالص محمود هادي حميد25873161942207002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيحسين غضبان مذكور حسين25874221941092018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيتمارا نجم عبد جعفر25875221942165022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم مسلم شعبان حمادي25876161942196021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب موسى جاسم محمد25877221942323189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيامير حسن سلمان عاشور25878231941257019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيعلي سعد رضا غائب25879231941204023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيطالب هليل مدلول سربوت25880251941001143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائياسماء راجي ارحيم حسن25881221942102003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيحسين محمد عدنان نايف25882221941037037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيتالي علي كاظم تالي25883161941359004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء والء خيري مزهر25884161942202039
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحسين علي شريف مطر25885221941010042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحوراء صادق محمد عوض25886221942153098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمنتظر لفته مهدي صالح25887221941307143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيغسق صبري عبد عسكر25888221942125191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0ثانوية البطائح للبناتذي قاراحيائيغدير طالب مطر حسن25889221942197011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائياباذر احمد كامل ابو ضريس25890221941310001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عزيز حاتم غازي25891241941200013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائياحمد سلمان علي عبود25892221941081005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمحمد علي عبد هللا وداعه شالش25893271941013095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيمنتظر علي مهدي عبد زيد25894271941021068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حبيب عاشور عباس25895161942293008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمؤمل كاظم شهيد حسين25896221941302046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيحسين بشير محمد سعيد خريبش25897161941016012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيحسين عبود علك خضير25898291941100018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين مالك عبد الهادي صالح25899161941094040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيفاطمه هادي عبد الواحد عيسى25900161942169074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى عبد النبي لفته حسن25901161942332126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي خزعل ضميد خليف25902221941040101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيحوراء عبد االمير علي شرهان25903221942189012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد عباس حسن منيشد25904221941099025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد محمد عبد طعيمه25905221941100004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيقاسم عبد الكاظم عبد الحسين عبد الرضا25906251941119017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمؤمل كاظم يونس كريم25907281941008058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعلي عدنان حسين ناجي25908261941011094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية المناهل للبناتواسطاحيائيزينب هويدي راضي ورجين25909261942115020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمحمد باقر امين علي حسين25910271941007107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عبد الرضا صاحب حبيب25911241941203030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةاحيائياسماء عوده لطيف جبار25912161942302002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعيسى عبد الكاظم حسين عابد25913251941052051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائيبنين احمد عبد الكريم حيدر25914161942225006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيسارة سلمان عبد حسين25915161942265026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةاحيائيفاطمه ايوب زيبك محي25916161942308010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيمؤمل وليد كامل صخي25917221941243014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيحسام غضبان عباس فنغش25918241941013028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.6ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد عبد القادر عبود25919161942232023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيعلي طالب راشد نجم25920221941311051
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد حسن طرطوش25921241942080080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمصطفى ظاهر جبير مبارك25922261941028106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعباس كريم محيسن ابراهيم25923231941012084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيقدس ناجح مطشر سهر25924291942054071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينبا علي حسن كريم25925291942052242

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء رائد رسن عبد الرضا25926161942228049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةاحيائيعلي فهمي شعالن اسماعيل25927161941027021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيرسل عبد الحسين بجاي محمود25928161942231013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد غفار جري رحيمه25929161941038049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيحمزة قيصر عبد هللا جعفر25930161941363017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيايات رزاق خلف عبيد25931221942165012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيبنين محمد عبد الحسين عليوي25932221942154017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيجاسم صباح فليح محمد25933221941010019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيحيدر عباس علي عبود25934221941095006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيمسار مازن ثجيل جاسم25935221942111050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيحسين شالل طويش عباس25936231941059016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين عبد الحر محمد علي25937271941002054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمحمد تقي محمد عبد الحسن عيدان25938251941011051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه محمد جابر زغير25939221942391047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيرضا حميد خضير غضيب25940251941119009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحسن احمد سيفان خليف25941261941011022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائييوسف جاسم كريم خليف25942241941157016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعباس سمير حواس هادي25943271941010078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيجاسم حاكم مهول ابراهيم25944241941016012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد هللا عبد الكريم غليم25945161941060148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيرسل محمد عبد سلمان25946231942089046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمنتظر مهدي علي حسين25947251941008233

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى عامر صالح حسين25948161942280061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائياية محمد علي ابراهيم25949161942218013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةاحيائيبنين رحيم هاشم مال هللا25950161942277005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيزينب ناصر طالب ناصر25951161942227024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى قصي غالي احمد25952161942332119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين فرهود عبيد لفته25953161941135006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيوجدان فيصل عبود راضي25954161942169096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر قيس سلمان صالح25955161941089022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيزهراء كاطع كيف جار هللا25956221942311030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيكرار يوسف عبد الزهره سفيح25957221941091134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيهاني نعيم ساجت جخيور25958221941041102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيحوراء علي ذياب غانم25959221942101022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيغيث يوسف كاظم نعمه25960241941201031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيطه سمير جاسم محمد25961221941023029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيسجاد علي زروك عبيس25962271941024040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائيهاجر احمد يحيى راشد25963231942157026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيمحمد كريم ذياب كطامي25964271941020082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائينور نجم عبد طعمه25965281942066046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمد قحطان حمزه عوده25966291941002168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي معزز صبري عبدالكريم25967161941074030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب حيدر خضر ضيدان25968161942207053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيزينب فاضل علي غانم25969161942213022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين محمد علي حسون25970161942145030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائياسراء سامي ساجت عبد الساده25971161942244001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية قلعة سكر للبنينذي قاراحيائيمحمد فالح شاطي والي25972221941030018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي فاضل وانس اشجان25973221941096060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم محمد عبد الباري حمزه25974161942152203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الكاظم خلف فهد25975221941036250

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حمد ناشي حمد25976221942410034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيسعد راضي رداد ظفير25977221941033047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيهيثم سعد حضار جاسم25978221941274034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية الطيف االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي نعيم موسى25979161941430010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيحيدر نصير جبر عصواد25980221941225014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائيكوثر ورد عوده حسين25981161942266015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيسجاد كاظم عامر خليف25982221941015016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائيزينب قيس قاسم محمد25983161942268020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب ناصر حسين جابر25984221942143187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد هللا نجم عبد هللا25985161942234069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائياحمد محمد بصيو مختار25986221941091010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيباقر علي مهدي سعد25987241941207019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي محمود عبد النبي تعبان25988161941084133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين محمد حسن حمادي25989161941075074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمحمد جميل عبدالحسين مظلوم25990291941100119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسن محمد مطشر عيدان25991161941358009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيهدى حسن هادي بكوري25992221942160048
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه شافي نايف دهيرب25993221942391052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحمزه ستار عبود معارج25994221941306087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى محمد جميل الهيد25995161942381108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيرفاه علي سيد عنيد25996161942194012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء شاكر عبد هللا عذبي25997161942205003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزينب لؤي صدام شبلي25998161942209029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية القدوة للبنينالبصرةاحيائينبأ سامي محمد كاظم25999161942314016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنان عالء قاسم اعبيد26000161942299006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيحسن علي محمد معيوف26001261941034008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيرغد عبد كاظم مطرود26002161942234034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد عطيه شاطي26003161942240084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى علي خضير هاشم26004161941083035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيعلياء حامد عبد الهادي عباس26005161942245026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد سعيد محيسن26006251941044356

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيمحمد جاسم نعيم فتنان26007291941004093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء كاظم عون حليفي26008221942414051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيناصر شياع لفته شمخي26009221941013139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائينهى كريم حسن علي26010161942169086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس عالوي محمد حثيل26011221941367017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كامل عطية طوفان26012221942424083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء رضا حسن كاظم26013221942156071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيزهراء قاسم حسين فرج26014161942153025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيسجاد محمد حطاب حسين26015221941246006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيبنين عماد عبد االمام عوفي26016161942164009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيسرور حازم باقر هاشم26017161942228072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عبد الصمد داود سلمان26018161942280021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيانفال عباس ماني ظاهر26019291942057029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيآمنة عباس عبد الزهرة عاصي26020161942257002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيحسين كريم جاسم محمد26021161941007008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء احمد علي كاظم26022291942050081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيزيد سعد حسن هادي26023291941007139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي مهدي مسير باطي26024291941100090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةاحيائيعلي كاظم جالوي جعباز26025241941022016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين محمد حسين سفاح26026261941003046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد رياض خضير مشعب26027241941074013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمها عبد المحسن خلف صالح26028221942323294
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة496.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمحمد نعاس موحي بطوش26029291941005109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيزهراء فاضل سلمان يزل26030161942239017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيكاظم ناجي مطشر خزعل26031221941306218

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية القدوة للبنينالبصرةاحيائيبان مسلم ضياء الدين عبد اللطيف26032161942314001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائينور سيف عداي مكطوف26033161942210096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد حسين سعدون عبيد26034231941282078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيفاطمة كاظم خضير حميد26035161942226107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحسنين طالب عبد الكاظم كتاب26036231941052013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد عبد القادر طالب محمد رضا26037161941038007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيالمنصور باهلل مازن طالب عبد علي26038161941090005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي الرضا ستار حسين المي26039221941066024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد ستار حذيه عبيد26040221941363040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين ناجي عبد هللا محيسن26041221941098040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي اديب موسى عناد26042291941002109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيجنان ميثم قاسم حمدان26043221942314006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية الهبة للبناتذي قاراحيائيدعاء حسين علي أحمد26044221942120014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد مظفر كاظم ربيع26045221941372037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيمحمد نجم غانم ساجت26046221941069054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين محمود كاظم ناصر26047271941151018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عباس محمد عباس26048161942461004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.7ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد عبد الزهرة خضير26049161942232022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائينبا فالح حسن ياسين26050221942162100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد كاظم غضبان26051161942208024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزينب يوسف محمد علي26052161942226072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائياديان مشتاق احمد عبد النبي26053161942227001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيانتظار باجي عطيه بشير26054221942157009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيخضير عباس عبد الحسين صالح26055231941017061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيزهراء عامر فاضل عبد الباري26056161942227020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير محسن وطبان عبد  الحسين26057161942184210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس داخل جواد عبيد26058161941038030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل اسعد عبد المنعم احمد26059161942163018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمقتدى داخل كاظم منشد26060291941007352

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى قصي شريده علي26061161942184178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةاحيائيحسن راضي لعيبي فرج26062161941350002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسنين مؤيد غازي مصحب26063231941251081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد صامد كامل حلو26064221941040076
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيساره سامي جواد عبد هللا26065221942199034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيزهراء علي شناوه جاسم26066221942138028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيعلي خليل عناد حسن26067221941018038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ماجد حامد هادي26068161942168033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائياسالم محمد جواد جمعه26069161942228007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس ناصر حسين عطيب26070221941098086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد باقر عبد العزيز نديم26071161942165193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيصالح مهدي جايش مطر26072251941030014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمحمد فاضل ضجر صياح26073291941005105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عبدالهادي منصور حسين26074291942066015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيبنين ستار جبار محمد26075161942168007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر جمعه عبد الكريم دهروب26076161941060038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعون علي حسين جثير26077221941363082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمروه عبد الحسين نعمه حسن26078221942095024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيحسين طالب دهش عبد26079231941059017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي راجح منغر عبيد26080231941008128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيهيثم جدوع محمد شاتي26081221941301051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيعبير عالء حسين عجيل26082221942396013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي محسن حسين منشد26083251941001193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب شافي منسي ناصر26084161942259032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس كمال فخري حسن26085161942184279

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيايالف معتز كاظم جاسم26086261942090009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي والي نعيثل غميس26087261941209163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيعبيد فاضل حزام عبيد26088241941038031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيايمان علي حسون شرهان26089281942051011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائينيران حامد خلف ثامر26090221942183086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي مسحول حمد26091221942178092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيايات الهدى محمد محيسن جوده26092221942429003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيكوثر سالم فهد عودة26093161942290077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيصالح عبد الحسين أبو الهيل هذال26094221941243007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد وسام فاضل صلبوخ26095161941084119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيرؤى محمد عبد الجبار سند26096161942168013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائينور جبار محمد سوادي26097161942176109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيمنار محمد حامد عبد الواحد26098161942240078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيايات عدنان يوسف حسين26099161942228023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة492.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى محمد صباح مطشر26100161942192080
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيعذراء عقيل حسن مطر26101161942226095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيرعد علي حسين فياض26102161941363022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائينور ناظم جاسم محمد26103161942234090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحمزة مهند علي حسين26104291941003098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائياسعد ماجد عذاب جبر26105221941023003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيآمنه شهاب احمد درجال26106161942184002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا ليث طالب ماطور26107221941002139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيسجى كاظم عبد الواحد شنابه26108221942157068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائيخالد علي خالد مسير26109161941078009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0الخارجياتالبصرةاحيائيايمان احمد عبد الرحمن جباره26110161942401014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيفردوس سعدون هداب عجيل26111221942111045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد محمد عبادي عبد26112251941208001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء اسعد محمد فرعون26113161942202059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيايليا عصام كاطع كنهور26114221941002039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائياسراء حسن كاظم عبد الحسن26115221942156011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبنين محمد يحيى راشد26116231942153030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيسجاد سالم غضبان ذياب26117221941004070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0اعدادية الغراف للبنينذي قاراحيائيمؤمل رحمن معون عوده26118221941022066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء سالم صدام كريم26119221942153139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيعلي فرحان عبد  خلوهن26120221941009025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعباس صالح علي حسين26121221941036138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيحوراء جواد كاظم وحيد26122221942199010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل وليد عبد الجبار عبد الحسن26123161942184087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة490.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةاحيائيحيدر عبد الحسين محسن هندي26124161941027011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة652.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتالبصرةتطبيقينبأ نايل هندال عوفي26125161952451006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة614.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارتطبيقيهدى ابراهيم فاخر مريهج26126221952202011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة614.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيزينب سمير حسن جوده26127161952153006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة608.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارتطبيقيفرقان حسن وطن ثوين26128221952202008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة597.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيدالل قاسم هاشم حميدي26129161952296009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة596.0ثانوية بابل المختلطةذي قارتطبيقياحمد صادق كريدي كريم26130221951259003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة594.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيايمان حميد عبد الباري حسن26131161952223005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة594.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيشهد جميل عبد علي عبد االنبي26132161952309027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة593.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيجابر عطشان حنظل بهلول26133161951356011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور مرتضى هادي عبد الزهرة26134161952332031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة587.0ثانوية االكارم المختلطةالبصرةتطبيقيياسر طاهر لطيف حميد26135161951318014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة582.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قارتطبيقيسجاد سعد عزيز دغيمث26136221951367013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مهند عباس حمادي26137161952194005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة579.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيزينه ياسين طه نوري26138161952309022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة579.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيهند راضي وطبان الزم26139161952153028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة579.0ثانوية القمة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيرضا محسن سوادي محسن26140161951141004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عدنان قاسم حنون26141161952154014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب جاسم مروح نصير26142221952411008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقينبأ علي عيسى عبد26143251952082032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيشاه زنان كريم كطافه بشيت26144221952411012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيايالف ولهان سالم وناس26145161952154006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيزينب داود خميس داوود26146161952225019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيهدى حسين يوسف يعقوب26147161952230044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد سمير لفته فياض26148161951038008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيهدى كاظم فالح حسن26149161952258032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيكفاية كاظم عبد هللا عبد الحسن26150161952223021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيهدى سالم جاسب عباس26151161952221016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيشهد عدنان عبد الكريم معن26152161952381062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيخديجه فالح ديري ماضي26153221952168010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقياطياف سعد شاكر كحيوش26154161952309002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيحنين رافد طعمه شنان26155161952338012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيمريم جبار عبد السادة عواد26156161952245043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةتطبيقيكلثوم عبود صلبوخ حسين26157161952299008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيهدى محمد عبد الرضا عبود26158161952153026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيام البنين هاشم يوسف محمود26159161952218012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيساره عدنان عبد الحسين نعمه26160161952219023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيروان لؤي جاسم محمد26161161952228022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نعيم طعمة عبد علي26162161951136022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0الخارجياتالبصرةتطبيقيازهار علي ماضي جابر26163161952401001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة صادق جايد فعيل26164161952233026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي احمد كامل عبد العباس26165161951094074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعباس كاظم راضي محمد26166221951035052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةتطبيقيفالح شتيوي مزهر وادي26167161951136015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0ثانوية الدورة للبنينالبصرةتطبيقيوليد قاسم علي حسن26168161951101010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيسجاد عبد الحسن خلف علي26169221951069035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيحسن خلف جبار عبود26170221951045005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةتطبيقيسجى فاضل عبد العباس سالم26171161952248010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهبة نجيب حسن عبد اللطيف26172161952196018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقينبأ خليل عبيد عبود26173161952196016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيرسول عبد الحسن ذباح داود26174221951045016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيحاتم سالم راهي حسن26175221951077016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد فرج منصور علي26176161951131005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيحميد عيدان فليح حسن26177221951022035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيياسر محمد عبد الرزاق كاظم26178161951053150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين عبد الكاظم حسين خديوش26179161952207016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عادل عبد الوهاب عبد26180161952213015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيحسن حمود طعميه حمود26181161951062016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيتغريد فاضل حمزه مجيد26182161952219009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيعلي مرتضى جمعة عبد السادة26183161951026061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد سعد عبد القادر عبد هللا26184161951085007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مزبان عباس خلف26185161952181005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين رشيد ديوان عوده26186161952296008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةتطبيقيرباب يوسف شريده عبد هللا26187161952277009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةتطبيقيهدى حافظ جاسم موسى26188161952179019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين مؤيد جاسم محمد26189161951002085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين كامل جياد فرعون26190221951310059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيمسلم رزاق حسن محمد26191221951019028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنتهى ثابت بريس زغلول26192161952461015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعلي طعمه حاتم فعيل26193161951300043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيمريم باسم مهدي صالح26194161952338040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيازهار عبد الحسن عبد االمير فالح26195161952176003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة الزهراء عالء طالب عبد هللا26196161952225029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيناظم عوده بادي ناتغ26197161951365207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة فالح مهدي صالح26198161952245037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيغسق باسل زبيله حسين26199161952218062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيزهراء صبيح عبد القادر صافي26200221952266006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشفاء يعكوب عيسى يعقوب26201161952202029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار علي خير هللا مطلك26202161951135036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الزهرة مختار علي26203161951363191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيماهر حسن علي طليل26204161951038113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيعبير عبد الكريم ياسين شنان26205161952225027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيزينب يوسف سلمان احمد26206161952226058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيخضر عباس عبد منصور26207161951300022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيمريم لؤي صمد يحيى26208161952253038
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيزهراء ميثاق جمعة عبد اللطيف26209161952302007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم نافع عيسى وادي26210161951311040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيانوار رحمن غازي حمد26211161952301010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةتطبيقيبنين امين محمد راضي26212161952248002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةتطبيقيود صباح نوري عبيد26213161952241022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشمس الضحى محمد عاشور درجال26214161952461011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةتطبيقيسجود محمد شايش جاسم26215161952266007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيهدى رشيد جاسم محمد26216161952268020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى كاظم عبد هللا حمود26217161952212032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيايات عدنان كاظم عريبي26218161952221001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيزينب رحيم جابر غافل26219161952233019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى عبد الكريم حسون محمد26220161952184103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةتطبيقيبتول علي فرحان زري26221161952267003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد حسن خضير هاشم26222161951300054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0ثانوية االعتصام للبنينالبصرةتطبيقيسلمان عبد الزهرة خلف فيصل26223161951143013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسارة نزار كاظم مهوس26224161952452007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيليلى خالد سعد حزام26225161952245041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيوداد سالم محمد جاسم26226161952224019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حامد خماط محان26227161952296012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيأنور محمد كاظم حسين26228221951039001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقينرجس كريم توفيق عبد الحسين26229161952176093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةتطبيقيرباب باقر عبد الغفور زعالن26230161952178001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيرسل ياسر محمد يوسف26231161952283013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيام البنين رياض محمد سهر26232161952202003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيعلي خالد عبد هللا حمود26233161951311034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة كاظم مكطوف طعان26234161952276008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0الخارجياتالبصرةتطبيقيايمان نجاح حسن محمد26235161952401011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيسارة ياسين محمد ابراهيم26236161952225022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيمريم جاسب عمار محيل26237161952176084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيمنير جاسم حمزه فالح26238161951311055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جاسم محمد حمود26239161951134035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي شهاب بدر مخفي26240161951139082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةتطبيقيبنين احسان عكرف يوسف26241161952252006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه محمد كاظم عبيد26242161952169052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عبد الرضا زبالة عبد الخضر26243161951067019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عامر شعبان رجب26244161952259020
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةتطبيقيخديجة محمد سلمان محمد26245161952249002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن جواد كاظم حمزة26246161951078009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حسن سرحان حيال26247161951359033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي زامل حسن كاطع26248161951110044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور حيدر حبيب طالب26249161952196017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيزينب جاسب عباس طاهر26250161952221006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة519.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيزهراء علي شنشول عبد الحميد26251161952245021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة518.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيزينب مناف عبد الصاحب هاشم26252161952176061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة518.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيحوراء احمد سلمان كاظم26253221952160013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة518.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنت الهدى عادل صدام صيهود26254161952207009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة517.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عادل عبد الرضا عبد علي26255161952162011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي الرصافة االولىتطبيقيزينب كاظم علي سلمان26256131952205006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة515.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيايمان جبار عطيه عيدان26257161952243008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة514.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارتطبيقياسماعيل شاكر عجيل عبد علي26258221951319002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيطيبة قصي عبد هللا عيسى26259161952218056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيباسم سالم راهي حسن26260221951077012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيريام راضي جاسم محمد26261161952202011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيسعد رسام رحيم حسون26262291951025043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة513.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةتطبيقيضفائر مهدي صالح موسى26263161952252018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة512.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيميالد مهند عبد الحسين بايش26264161952224015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة512.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمنتظر خلف عبد الزهرة جاسم26265281951022113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة512.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيزينب ميثاق ناظم عبد الكريم26266161952221008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقيعبد الكريم ناجي كحيط جاسم26267221951368011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نجم عبد خضر26268161951135044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة علي كاظم عبيد26269161952458025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الحكيم هالل محسن26270161952184046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن اسعد حامد عبد هللا26271161951085044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة511.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى احمد ابراهيم رشم26272161951089077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيساره شوقي مجيد شهيد26273161952175015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة510.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيجعفر محمد حميد جايد26274161951307010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمقتدى ناظم حسين عويد26275161951364178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد السالم ابراهيم عبد هللا26276161951043112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد قتيبة عبود علي26277161951358014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عوده مسلم حسن26278161952169050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر فاخر عبيد شجر26279161951013076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة508.0ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم عبد المجيد صالح حمد26280161951361002

3590 من 730صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة507.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيحاتم كريم جبار راضي26281221951302015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة506.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمد عبد الحسين عبد علي26282161952225021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة506.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةتطبيقيزمن داخل كاظم محمد26283161952267007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقينور بردان ثجيل شيص26284161952209053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةتطبيقيبنين جواد كاظم عبد الحسين26285161952249001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيغفران جبار منخي سباهي26286161952164041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيعلي بدر حنون عالو26287161951112022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيطيف صالح محمود مراد26288161952209038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمد جاسم محمد26289161952209026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيهناء كاظم غازي راضي26290161952176104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةتطبيقيمالك رزاق عامر مطلق26291161952213030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيوئام داخل جواد عبيد26292161952332034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيعبد هللا عودة لطيف جبار26293161951302014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الرحمن صالح عبود26294161951083014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقياحمد عبد النبي خلف سلمان26295221951042008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقياالء امجد اسماعيل مكي26296161952228004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء احمد راضي احمد26297161952234024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد هللا جندي طعمه26298161951030069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيمريم جعفر سرحان عباس26299161952215020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء فالح عبد الحسين شنون26300161952462007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب عباس محسن نعمه26301161952383147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية البروج االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا محمد كامل حنيش26302161951439005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب ازهر فوزي هاشم26303161952207022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيوسن خالد محمد تركي26304161952207046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء جليل غالي جاسم26305161952461007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعمار عبد الكريم عاشور مزعل26306161951353097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيكريمة مكي عبيد جهلول26307161952209037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى امجد عبد المهدي صالح26308161951002220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة500.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس مرتضى زامل محمد26309221951077045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة668.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيفاطمة صفاء الدين صالح مهدي26310161922231037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة656.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزينب سعد شامل اهبيش26311161922294020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة655.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيمريم كاظم زغلول ضيدان26312161922254043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة652.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيمروة قيس اسماعيل محمود26313161922209065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة652.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبيسارة ابراهيم عبد هللا حسون26314161922290010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة643.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيفاطمة وليد عبد الحسين عبد26315161922254038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة638.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيسارة طه صالح فهد26316161922209039
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة638.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيمريم علي حسين محمد26317161922222031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الكاظم جبيش صالح26318161922153014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة632.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيزينب خليل عبد الزهرة عبود26319161922154019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة631.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيعلي عبد الحي حاتم ناجي26320221921042025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة628.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيبتول مسلم ناجي عبد علي26321161922254011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة628.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبياسراء فالح حسن نصر26322161922179003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة627.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيانعام مجيد منعثر لفتة26323161922242010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة623.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيمالك حسن طه صالح26324161922210098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة623.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزينه عبد هللا عبد الجليل عبود26325161922170027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة621.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيزينب سالم حنون تمير26326161922453009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبياديان محمود حميد محمد26327161922184001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيميساء غانم عبد علي كربول26328161922458031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة617.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيبنين عقيل حسين علي26329161922178005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة617.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء سلمان عاتي كباشي26330161922171031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة616.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيجميله شهيد عبد الساده جدوع26331161922178006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة612.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الناصر عبد االمير هاني26332161922208035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة611.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيهبه محمد فلحي حسن26333161922235042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة611.0الخارجياتالبصرةادبيتبارك محمد جري عبيد26334161922401021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة610.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيزهراء صباح باشخ ناصر26335161922237017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة609.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزينب عادل مجيد حسن26336161922294021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة609.0ثانوية جرير للبناتالبصرةادبيتمارة عبد الكريم واحد سلومي26337161922199004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة608.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيمها حسن قاسم عبد هللا26338161922213049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة606.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزهراء ستار جبار زري26339161922283019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة606.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمرتضى عادل عبد علي ياقوت26340161921030109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة603.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبياسراء نجم عبد هللا خضير26341161922287003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة602.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيرسل محمد عبد الجليل عبود26342161922171027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة602.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيامل تركي عبود ابراهيم26343161922237004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة601.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيبراء ماجد عبد الحسين عبد الرسول26344161922287014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة600.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيحنين مشتاق حكيم جمعة26345161922170007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة600.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيآيات مشكور حامد فياض26346161922223001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة599.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيسرى عارف خيون وادي26347161922252031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة598.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيايات صبري طاهر جويد26348161922211006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة597.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيصفاء مصطفى منصور شياع26349161922223048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة596.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيزينب حميد راضي ماجد26350161922235021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة596.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيهاجر عبد عون هادي عبود26351161922249017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة592.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيجاسم صادق جبار عبادي26352161921050009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة591.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيهبه جاسم كريم عبد علي26353161922213055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة591.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيمحمد حسين مهدي محسن محمد26354161921112044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيآيات صالح جليل جاسم26355161922194006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبياسراء لطيف عبيد خريبط26356161922289002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزهراء مؤيد ثامر جالي26357161922194035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة585.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيزينب كامل عبد العزيز سبهان26358161922198012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبيمنار ظافر عبد الرحمن حمود26359161922289018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة583.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيعبد هللا حسين ناجي كاظم26360161921056030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة582.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزهراء سالم كاظم محمد26361161922242038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة582.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيتبارك زهاء هاشم حمود26362161922173010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة582.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة حسن بدر عبد الرضا26363161922174040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيامل قاسم شريف مهلهل26364161922171015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيتبارك عالء خلف حسن26365161922238012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة579.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيسجاد حميد فيصل عفيت26366161921112024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيبتول احمد حسن خماط26367161922164018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيايات قيس خالد مزعل26368161922238007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةادبيريم محمد زكي عبد المجيد عبد اللطيف26369161922459004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيفاطمه حسن ابراهيم كاظم26370161922223050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبياسراء محمد سبتي صالح26371161922223004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيرقيه عدنان باقر حسين26372161922212017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0ثانوية الطموح للبناتالبصرةادبيزهراء فالح عبد الحسن علي26373161922157011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيفاطمة علي جواد عبد علي26374161922209058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيرباب ماجد جميل طالب26375161922179013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيصفا علي عبد علي راضي26376221922193032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب عالء كامل منشد26377161922171046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزينب علي كاظم محمد26378221922104043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيغدير مؤيد سلمان محمد26379161922235031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيحذام جمعه جاسم كريم26380161922179008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيسارة داود سالم عبود26381161922224037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيمنة هللا محمد عبد الرزاق عبد النبي26382161922215050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيزينب سالم جاسب مشاري26383161922177029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة570.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبيابتهال برزان علي صالح26384161922276001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيمريم عبد المنعم جمعه حسين26385161922178023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيبركات كريم بريسم حافظ26386161922242018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيفاطمه سلمان خضير عمر26387161922148021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيازهار مجيد كريم رحيمه26388161922168004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة566.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيايات نديم جعفر لطيف26389161922220003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة565.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيخديجة كاظم صالح عبد النبي26390161922267005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزهراء تحسين هجول لعيبي26391161922176034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةادبيمريم حيدر غالي عاشور26392161922250014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبيزهراء عبد النبي سامي عبد26393161922276017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيسجى رافد سلمان نور26394161922222025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيآيه أحمد جاسم حسن26395161922169001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيليلى عبد الرزاق صابر فرحان26396161922267022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيرسل هاشم عبد الواحد عيسى26397161922242032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيشهد شامل شنشول حسن26398161922243033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيتبارك عماد لطيف سلمان26399161922216010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيهاجر جاسم عبد ناني26400221922160079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبياعياد حسن عزيز هاشم26401161922241005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيبنين ستار سالم كاظم26402161922176018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيسحر طالب عودة علوان26403161922245038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560.0ثانوية الطموح للبناتالبصرةادبيزهراء قاسم فرحان عوده26404161922157012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةادبيكرار حامد عباس عبود26405161921340022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيحسين فالح حسن وحيوح26406161921056014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيزهراء باقر ناصر سلمان26407161922239020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيبنين فالح عبد علي حريجة26408161922177007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيفاطمة اياد عبد علي جاسم26409161922238022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبينسرين قيس خالد مزعل26410161922238033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزينب جبار حسين جعفر26411161922194039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيزينب نزار قاسم عبد القادر26412161922198013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد عاصي راضي26413161922290012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيمريم هاشم سلمان يوسف26414161922150061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيخديجة سعد عبد كاظم26415161922167015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيتبارك ناصح جواد محمد26416161922187003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء صالح ناصر صالح26417161922171032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيبنين طالب غازي ياسين26418161922178004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيبنين صالح حسين خلف26419161922172015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبينمارق عبد الصمد ثجيل تويلي26420161922208042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيمياده عبد علي عبيد ضمد26421161922223064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيبنين باسم عبد الكاظم خلف26422161922209011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةادبيجعفر عبد الخضر صبيح طهمور26423161921067003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيرغد سعد بدر عبد هللا26424161922154015
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيزهراء سجاد عبد هللا عبد الوهاب26425161922198009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبينبأ خيري زعيبل عيال26426161922252050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةادبيزينب جهاد عبد الكاظم حمودي26427161922155006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيشيماء هاشم عبد صباح26428161922209044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيتقى علي حسن خماط26429161922164025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيزينب ميثم سواد ناصر26430161922458019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيهدى خالد سعد حزام26431161922245078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبينور محمد خليل ناصر26432161922235038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبيمعالي زغير عبد الحسين جابر26433161922297017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيبنين مهند ابراهيم خليل26434161922253010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيعبير باسم عباس عيسى26435161922203018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب جعفر عبد الحسين مظلوم26436161922171038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزهراء محمد احمد لطيف26437221922104031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبينوال جليل سلمان مطلك26438161922266025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيتبارك هادي حمود غافل26439161922164024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزينب نعيم شيال بديوي26440161922242059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيتبارك ناظم جواد سهل26441161922236013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيمريم سمير خليل ابراهيم26442161922209067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيصفاء سمير عبد االمير عناد26443161922174033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيفاطمه طالب خشن الزم26444161922150055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيهبه حسن عبد االمير عبد ال26445161922221021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيزينب حامد نوري عبد الحسين26446161922184012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيفاتن باسم فاضل جازع26447161922233036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبينور ميثاق جبار برهان26448161922294049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبينسرين صالح غازي محمد26449161922267026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيفاطمة سفيح بارح غنتاب26450161922257046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيامينه جبار ثويني عاشور26451161922266003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيصفا صالح مهدي عبد الحسن26452161922198016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارادبيعلي هاشم محمد عنكوش26453221921266016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيزهراء جالل عبد الحسين عبد26454161922243021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الغني غالي فارس26455161922209057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيمحمد عبد هللا سلمان داود26456161921012049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيسبأ حمزه عباس مهودر26457161922223044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيزينب عبد الحسن سالم عبيد26458161922257030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيكرار امجد عبد الرزاق وحيد26459161921311027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبياديان حسين عبد الواحد عبود26460161922230002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيهبة شهيد زياره سرحان26461281922055086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيفاطمه حسن منصور موازي26462161922266019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيأنوار عباس فالح حبيب26463161922246001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيام البنين رحيم عباس احمد26464161922170001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيزينب خضر حسين جاهن26465161922267010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبيزينب علي عباس صيهود26466161922289010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيبنين عباس مهدي ابراهيم26467161922254012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيكوثر قاسم جابر عبد الحسين26468161922176077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبينور عبد الحسين طلب حسن26469161922208044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعلي محسن كاظم نصر26470161921033046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبيزينب صالح خلف حسن26471161922289008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبينور الهدى ياسين صدام خضير26472161922244060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيحوراء عدنان فاضل راشد26473161922244017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيزينب حسين علي مكي26474161922175023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيزينب علي جيجان عبيد26475161922267012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيزينب هاشم ايوب عبود26476161922220042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتالبصرةادبيرقية عيسى حديد ليالي26477161922456004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبينور الهدى ياس خضير كطافه26478161922178026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبينسرين طالب علي شعبان26479161922170055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيحسين عباس خلف نشمي26480161921307005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيدعاء حسن عزيز هاشم26481161922241019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيايمان حامد جميل جاسم26482161922216004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيفاطمة ماجد علي موسى26483161922222029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيفاطمه موسى عبد غياض26484161922181031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيايات سعد جبار راضي26485161922233003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيايات نزار جميل علوان26486161922287008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزينب ثائر صباح عباس26487161922176041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيعباس بدر رمضان علي26488161921041020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيفاطمه محمد جري عبيد26489161922164052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد صبار شويلي26490161922209060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيزينب محمد عبود راضي26491161922288025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةادبيأحمد حسين حاتم رضا26492161921089001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبياسراء كاظم محيبس عبه26493161922227001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيفاطمه جبار صادق نصر هللا26494161922173034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيانعام منعثر سكر سويهي26495221922104007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينالبصرةادبيعدي ريسان حنون صالح26496161921345005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيعلي خالد عبد هللا محمد26497161921006056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيزهراء رحيم حدان خلوهن26498161922267008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيعلي ساجد دايخ خلف26499161821027029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةادبيتبارك عبد المطلب معتوق هاشم26500161922161002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيحياة ابراهيم طعمة رداد26501161922212012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيمريم سمير محمد حسين هادي26502161922184024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيسحر عبد هللا بستان لفته26503161922233032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيفاطمه مشاوش عيسى محسن26504161922256022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيخديجة محمد مطر صبيح26505161922210035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيرنا ماجد حميد عبد اللطيف26506161922210042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيام البنين شهاب احمد مطر26507161922220002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيعلياء بسام مرزوق عبيد26508161922171060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيافراح قاسم محمد رمضان26509161922221002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء حطاب قاسم محمد26510161922272007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيمسلم حسن نجم عبد هللا26511161921022044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيرقية حسين ناصر زغير26512161922233020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيهبة محسن مردان جاسم26513161922252056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيسليمة عادل عبد هللا طه26514161922253031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيمنار ضياء ياسين محمد26515161922236045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبينور يحيى عبد الحافظ خالد26516161922253051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0ثانوية النور للبناتالبصرةادبيرؤى صباح نوري عبد الرحمن26517161922275005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبينور الهدى عبد الزهرة شرهان جبار26518161922224054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد االئمة حسان مالح26519161922242079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيحوراء رعد عبد الرزاق محمد حسين26520161922287025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء كاظم نعيم احمد26521161922204017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيحنين جاسم كاطع حبيب26522161922239013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0ثانوية انوار الغدير المختلطةالبصرةادبيبلقيس حسن شاكر عبد العباس26523161922306001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيايمان علي جار هللا خنياب26524161922233007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبينور الهدى عبد الكريم عبد الحميد جاسم26525161922257056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبينجمة زين العابدين حسين جاسم26526161922220084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيبتول صالح كاظم حسون26527161922294007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةادبيازهار فرحان عبد الحسن محمد26528161922155001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيحوراء عارف خلف مكصوص26529161922256008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيرباب جمعة رمضان كعيد26530161922176026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيهبه رعد غضبان عيدان26531161922383097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيعلي إحسان عبد الزهره مجيد26532161921056031
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبينور عدنان جاسب كشيش26533161922176091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيافراح صالح راضي عبد علي26534161922171010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةادبيحسين باسم حسين علي26535161921098003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيزينب رحيم صالح سعدون26536161922223038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيفاطمة جاسم محمد فالح26537161922154027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيياسين ماجد حميد سلطان26538161921039074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيفضل شديد صباح زمام26539161921041030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيكوثر احمد زغير خشان26540161922164055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد هللا باهض مشكور26541161922175032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0ثانوية جرير للبناتالبصرةادبيزينب عالوي عبد الرضا صابط26542161922199008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبياكرم توفيق محسن صالح26543161921053005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبيترف حسن ياسر عيد26544161922270004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيسجاد بشير حسان جميل26545161921022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب كريم خلف غضبان26546161922171049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيموسى داخل كاظم ناصر26547161921304028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيفاطمه خضير عباس حمودي26548161922220065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزينب ماجد وريوش جثير26549161922176050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيعباس جبر قاسم شيال26550161921310022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيمريم ستار جبار علي26551161922169037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيساره عباس جارح خضير26552161922383055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينالبصرةادبيحسام داخل كاظم عزيز26553161921347003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيمنى باسم مزيد عبد الرزاق26554161922217093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبينور عبد الكريم عبد هاشم26555161922170059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبينور القمر قاسم عبد هللا مزيد26556161922254045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0ثانوية البشرى للبناتالبصرةادبيزهراء حيدر طاهر عبود26557161922331004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبيبيداء عبد هللا اعطية سليمان26558161922276009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيسجى مثنى محمد جواد كنان26559161922454020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيزينب عباس حسن عبد هللا26560161922223039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيزينب أمجد عبد الرحمن علوان26561161922237023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيجنات محمد نعيمه حسين26562161922211009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيفاطمه غالب نومي جارهللا26563161922453015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيزينب مخلص سعيد عبد الحميد26564161922231022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيرقية حسن عبد الستار برجي26565161922254017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيدالل ساير حمد احمد26566161922267007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيفاطمه حيدر محمد احمد26567161922265047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيمنار عدنان عبد الرحمن يوسف26568161922168038
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيبنين عباس حسن علي26569161922225008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيمريم فرحان جاسم حسين26570161922223059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةادبيعبد هللا عالء عبد هللا محمد26571161921060001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبينبأ ميثم حسن غضبان26572161922173050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيجنات وليد عبد الرحمن ديثان26573161922209014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيدالل علي ناصر محسن26574161922177021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيعبد هللا سعد نجم عبد هللا26575161921062064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبينور الهدى ناظم عبد الوهاب حسن26576161922213053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارادبيمسلم عدنان رشاك يوسف26577221921266023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيعباس مانع جاسب ثكيل26578161921022028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيهاني عبد الحسن مري جمعه26579221921057020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيزينب مرتضى كاظم صالح26580161922237025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيفاطمة عثمان فيصل عواد26581161922220063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةادبينور الهدى فالح حسن عبد الزهرة26582161922146004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيايات اركان ثامر شري26583161922242011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيانفال صباح خزعل خليل26584161922209004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيروان عبد الجبار عدم خيون26585161922213018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيهدى غانم عبد االمام مطشر26586161922242094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيحياة محمود محمد جاسم26587161922233018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبينسرين محسن احمد عبود26588161922283054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيرغده ابراهيم حسن خلف26589161922172022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيايات عبد النبي عليعل عباس26590161922164014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيغفران هادي كاطع عكل26591161922164049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيقاسم احمد حمود عبد الكريم26592161921052064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيزهراء كاظم نعيم يونس26593161922175020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمحمد حامد جالل عارف26594161921052075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيخنساء صالح مهدي محمد26595161922215014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيتبارك محمد ناصر طاهر26596161922162003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبينور محمد عبد الحي جمعة26597161922289020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الواحد جمعه صيهود26598161922287043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء نظير عامر منصور26599161922461009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبينور الهدى ميثاق عبد االمير علي26600161922178025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيايمان خضير ياسر ماضي26601161922242017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيزينب قاسم عبد الخالق حاتم26602161922461010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارادبيسجاد عماد نايف عليوي26603221921310014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبييقين طارق حميد مالك26604161922170064
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيامنه علي لفته خادم26605161922295001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيزينب بدر جوده حسن26606161922153016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيشهد علي عبد الكريم فرج26607161922239031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيزهراء قيس زيد حميد26608161922212020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيكوثر مسلم نصافة مجيد26609161922177052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيعبد هللا مهدي عزيز ذياب26610161821046049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيعلي مانع داود سلمان26611161921027025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبياالء خالد يعقوب عبد السالم26612161922455001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيفاطمه كريم ضايف زاير26613161922150057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبينور فارس نعمان علي26614161922227080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزهراء مناف محمود كبان26615161922283021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزهراء كاظم شمخي جلير26616161922227035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبينيران ضاري جاسب مطرب26617161922266027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيزينب طه محمد احمد26618161922235024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيايمان فاضل طالب عبد الخضر26619161922173006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيفاطمه جعفر عبد الزهره غافل26620161922168033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيامل محمد صيوان دحام26621161922208004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيساره حسن عبد هللا عبد الزهرة26622161922288027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيحسين فاضل حبيب صالح26623161921311015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيزينب صالح شذر هوير26624161922210052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيحنين عبد الصمد بدن جعباوي26625161922204011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيزهراء باسم ناظم مجبل26626161922224027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيمريم عبد العالي محسن علي26627161922224047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمحمد غائب جاسم محمد26628161921030100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيحسن معتوق هاشم سلطان26629161921045011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيعلي يوسف علي خلف26630221921055020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزهراء خيري عليوي شهاب26631161922294015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء جاسم جعفر جلوب26632161922184007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةادبيمريم وسام عبد الزهره رحيم26633161922196010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيهدى جبار عبد الصمد جابر26634161922252057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبياميره خيرهللا دعيج لفته26635161922211005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزهراء هشام يعقوب يوسف26636161922170016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيعال طالب خضير جبر26637161922168030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيزينب حسين علي كاظم26638161922454016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0ثانوية البشرى للبناتالبصرةادبيزهراء مهدي عبد الزهرة عبد علي26639161922331006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبياالء سهر شبيب سهر26640161922154003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيحسين علي محمد عاشور26641161921017020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيصديق ناظم شاوي سلمان26642161921028027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبينور باسم محمد جاسم26643161922204038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيمنار حسين خضير جابر26644161922237039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيقمر شفيق جاسم محمد26645161922265051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبياسراء مازن شاكر عبد النبي26646161922215001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبياسراء عالء خيري محي26647161922172009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيسنية ابراهيم مصطفى مرزوق26648161922203016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبينور علي كاظم جبار26649161922176092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيابراهيم طعيمه صبر شاهر26650221921254002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيهبة طالب سفر غانم26651161922242093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيايات محمد عبد الخالق يوسف26652161922233005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيبراء كريم محمد علي26653161922294008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيختام حسن علوان فليو26654161922213011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيمنار ناظم عبد الحسين موسى26655161922220081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيكرار حيدر علي خضير26656221921006053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيعقيل ناظم اسماعيل عاشور26657161921021021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيحسين ياسين محمد منصور26658161921022019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعلي ليث ناصر حسب26659161921049066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء محمد صافي حميد26660161922272009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيزينب فاضل رسن كاطع26661161922172035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0ثانوية جرير للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد هليل حسين26662161922199013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمنتظر كاظم باقر ناقوط26663161921042093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيتبارك رياض احمد محمد رؤوف26664161922203005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيزهراء طارق جبر ضميد26665161922239025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيبصائر فالح حميد جويعد26666161922194015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيسارة طالب علي منصور26667161922242060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيتبارك خالد ثجيل تويلي26668161922208011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيزهراء عباس علي حسين26669161922193010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيزهراء سلمان هاشم محمد26670161922222013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزهراء عدنان كامل رسن26671161922244022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيزهراء خالد يحيى عبد الزهرة26672161922239023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيزينب عباس سالم كريم26673161922223040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب محمد قاسم سيالوي26674161922171050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيصفا عبد الصمد جبار غالي26675161922224041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيزينب كاظم مالح راشد26676161922288023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيسكنه عبد عوده محمد26677161922453011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمحمد مطرب عبد الحسين سدخان26678161921030104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبينور كاظم احمد عيال26679161922171076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيعلي صافي مزبان مجلي26680161921034031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيكوثر سالم ريحان زاهي26681161922233047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبياسيل نجم عبد هللا محمد26682161922224009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيحيدر كاظم كاطع مغامس26683161921053012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيبتول مسلم عيسى عبد المحسن26684161922233009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيبنين قاسم خزعل مكي26685161922245012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيباقر عبد مرهون مهلهل26686161921049010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيعلي اباذر مسلم فالح26687161921435016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبياسراء عباس عبد هللا عباس26688161922224007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيمحمد قاسم حميدي صالح26689161921094022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيايه علي هندي ناهي26690161922173008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزينب سليم احمد عبد هللا26691161922227038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبياسراء قاسم مهدي صالح26692161922168007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيبتول خالد حمدي صالح26693161922174004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبياحمد عادل جياد صخير26694161921033002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيزينب احسان جمعه خزعل26695161922174022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةادبيمحمد سالم موحان كمر26696161921356022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيهاشم حمزة جبار عباس26697161921305046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيرسل عبد الرحمن فالح سويلم26698161922332004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيسرى داخل جعفر شرامه26699281922090042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةادبيأيه كامل حطيحط حسين26700161922190002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيعذراء محمد عبد الصاحب كريم26701161922204024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبياسراء اياد محمد حسن علي26702161922224006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيساره سعدون عجمي سعدون26703161922210058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيبنين خلف مجدي زغير26704161922244008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ثانوية انوار الغدير المختلطةالبصرةادبيصالح كامل شاكر عبد العباس26705161921306019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبينور عصام فرج عالج26706161922194081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبياكرم فريد عيسى موسى26707161921018001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيآيات جاسم محمد مطر26708161922283001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيزهراء عالء قاسم جراد26709161922181010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيدعاء سعد عبد العباس عبد الرحمن26710161922208019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيزينب جمال عبد الجبار حمزه26711161922455009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيعلي كاظم صكبان كعود26712161921013041
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبينور صفاء صالح عسير26713161922227079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيكوثر هاني صافي ياسين26714161922267021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبينورا رعد عطيه فرحان26715161922208045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيمريم مشتاق محسن حسن26716161922239043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيرباب بشير عبد الوهاب جاسم26717161922179012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيسيف سعد قاسم سلمان26718161921034015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيندى عقيل عبد العباس حبيب26719161922283053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيآيه خلف حسين علي26720161922178001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء ضياء نوري مجبل26721161922187007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيزينب احمد شهاب حميد26722161922233024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبينور عبد القسام حسين محمد26723161922172056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيعلي ماجد ناصر صباح26724161921044038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيزينب حسن نعيم عبيد26725161922177027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية الطموح للبناتالبصرةادبيامنه ابراهيم طه خضير26726161922157004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيمهدي عبد الخضر عباس جري26727221921042041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيعبير عبد الخضر كاظم صبر26728161922179031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيدعاء كاظم مجيسر بشارة26729161922244018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيرقية طاهر حبيب مصطفى26730161922244020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزينب ضياء فيصل سلطان26731161922176044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيأثمار احمد جبار قاسم26732161922461002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيأيمان كريم جاسم شنيور26733161922246002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةادبيمبين احمد حميد حسن26734161921096010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيزينب ثابت صيوان عبد النبي26735161922175022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةادبيغفران خليل رزوق مغامس26736161922278011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيميس علي جبار هزاع26737161922265061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيفاطمه مسلم فهد سعيد26738161922287096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيمها قصي جاسم حسون26739161922175036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيسيف الدين مهند فالح جابر26740161921139005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيبحار حسين علي حسين26741161922217017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيمريم جبار محسن طاهر26742161922224046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيهدى طارق طه ياسين26743161922235044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة489.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيمحمود سامي عبد حذيه26744161921041039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيزهراء جاسم صاحب لعيوس26745161922243020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزينب عقيل لطيف سلطان26746161922170021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيمريم ماعد جاسب عبود26747161922175035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيايمان محمد عوده كزير26748221922104011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيايالف نزار عبد الدايم احمد26749161922253006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيحسن حمزة عباس ايدم26750161921021005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة488.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيزينب كاظم عبود حبيب26751161922172037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيعذراء كريم حوزه شناوه26752161922246010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0ثانوية الكندي للبنينالبصرةادبيمرتضى حنون خضير روضان26753161921100014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبياحمد هادي شالل علي26754161921305005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب سلمان يعقوب نجيب26755161922171041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبيفاطمة لفته شغينب كريم26756161922336004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعمار ياسر عدنان عبد26757161921033049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيضحى يوسف قاسم جهاد26758161922241045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيمجتبى طاهر مزعل شري26759161921034047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةادبيفرح علي عبد الصمد خزعل26760161922161008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبينور جاسم هاشم حيال26761161922227077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيعبد العظيم عبد الرسول زعيط منشد26762161921094016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبييقين جواد كاظم منشد26763221922115068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيآمنه عدي عبد االله محمد26764161922150001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة486.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيزهراء اياد احمد مسافر26765161922458011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيمجتبى فرحان الزم منصور26766161921310040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيحسين وسيم خطار احمد26767161921030039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيود عودة محمد طاهر26768161922242097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيتبارك احمد جواد كاظم26769161922167011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيزينب يعقوب عبد العزيز حيدر26770161922167026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةادبيعذراء مرتضى محمد جعفر26771161922457004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبينور علي حتروش داود26772161922257057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيندى محمد بدر ذبح26773161922266024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيفاطمه الزهراء حبيب هاشم حسين26774161922236040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيشمس رمضان صحن جبار26775161922210061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيفضيلة محمد نجيب عبد القادر جاسم26776161922233045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0الخارجياتالبصرةادبيزبيده محمود عدنان محمود26777161922401048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيحسين علي محمد نعاس26778161921018006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيحنين علي حسن مكي26779161922177014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيعباس صبيح عامر حافظ26780161921006047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيخديجه خادم فليح حسين26781161922164031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة484.0ثانوية الكندي للبنينالبصرةادبيطه سلمان فرحان خضير26782161921100007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبياالء نجم جحيل طويهر26783161922256003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيهدى يوسف عزيز فارس26784161922461018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيرسل محمد مهدي حمادي26785161922246008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيزينب كامل خليل حداد26786161922266013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الولي يسر صباح26787161922175019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيوجدان هادي عبد النبي جوني26788161922244066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيعباس عويد سالم فيروز26789161921034016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيوفاء صالح محسن حبيب26790161922454045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارادبيحسين علي عويز غدير26791221921266007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزهراء سعد نعيم محسن26792161922294016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةادبيمحمد لطيف مظلوم جاسم26793161921364053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيروان اياد عريبي حمزة26794161922194028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيحنان بدر زعالن سعود26795161922215009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيمزن علي عبد الرزاق حسين26796161922167041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء فوزي غضبان عودة26797161922457001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةادبيزهراء ناجي عبد الكاظم نعيم26798161922166008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيحسين حكيم بدر سبتي26799161821025007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزهراء عبود جوني شويلف26800161922294018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيعلياء جاسم محمد جاسم26801161922220058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة482.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيزهراء جاسم محمد حسن26802161922237016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيرسل هيثم احمد قاسم26803161922265017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبيبتول ناصر مطرود عويد26804161922276007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيساره عباس فالح ظاهر26805161922237026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيمؤمل وعد حامد صالح26806161921022037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيأية نبيل كاظم جابر26807161922249003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيلمياء شنان ناجي عبد الحسن26808161922179041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيزهراء عادل أمشيهد صالح26809161922174020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزينب حسن مسلم جاسم26810161922170017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيساره سليم جكي طاهر26811161922288029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبياالء جواد عبد االئمة عوده26812161922175002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعلي فيصل عبد العالي سلمان26813161921030080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتالبصرةادبيحنين عبد نعيمه خنجر26814161922456003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيجنان فالح خلف عاتي26815161922213008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيرقية كريم عودة جابر26816161922252019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيحوراء رياض عبد الغني محسن26817161922254013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيفاطمه عادل محمود حسون26818161922239040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيرحمة يوسف عبد هللا عيسى26819161922171025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيايمان بناي عزيز بناي26820161922253007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيسجى فالح مهدي عبيد26821161922177035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الهادي حمود عواجة26822161922242040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبينور الهدى عباس هاشم عاجب26823161922241063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبينبأ جالل جاسم كويني26824161922164062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيضحى نصير عزيز جعفر26825161922220055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة479.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيصبا حسين علي جاسم26826161922227049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيسكينة جميل خير هللا نصر26827161922254030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبياديان خالد حسين حاتم26828161922222001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمرتضى جبار بصيل محمد26829161921042082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيبتول فرقد مهدي عساف26830161922458007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيسارة احمد صبري محمد26831161922233031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ثانوية الجنات االهلية للبناتالبصرةادبيهالة هادي علي حسن26832161922334006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيفاطمة عثمان فيصل ناجي26833161922177044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيسامي حمزة عبد داود26834161921304018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيمريم احمد زبون دهش26835161922455020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبيايات عبد الوهاب محمد سالم26836161922338003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيام البنين ياس احمد عبود26837161922177002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيمنتظر نوري صالح خضر26838161821025024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيدنيا عبد الكريم انطيته مكي26839161922172020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيهاجر حسين سابط شامخ26840161922244062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيبنين عالء ظاهر حبيب26841161922167009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيحنين فائق عبد النبي حمزه26842161922246006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيفاطمة عادل عباس عارف26843161922170040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيزهراء طالب عبد الحسين داغر26844161922178011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيحسن علي حسين علي26845161921061022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيمروه علي خميس فندي26846161922294040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبينور علي فالح حسن محسن26847161921061105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيمنار احمد جواد كاظم26848161922224051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمحمد عبد الرضا جبيش صالح26849161921030099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0ثانوية البشرى للبناتالبصرةادبيشهد صباح أحميدي صالح26850161922331011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيزهراء قصي قاسم ضايع26851161922222019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيبنين زهير مصطفى علي26852161922171017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيسارة يعقوب يوسف راضي26853161922167028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيفاطمه حبيب اسماعيل عبيد26854161922179033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيضفاف فرحان خالوي وادي26855161922244043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيزهراء حسين عجيل امانه26856161922164041
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطادبيعلي فارس عجم حساني26857261921202016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيزينب باسم احمد جوده26858161922153015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبينور قاسم باهض خضير26859161922154041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيعذراء احمد عبد الكريم حاجم26860161922461011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيمالك مصطفى محمد سالم سلمان26861161922231041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمصطفى ميثم شاكر عبد الرزاق26862161921042090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزينب مسلم لفتة سعيد26863161922176051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين احمد خيون مانع26864151922051022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيخلف حسن خلف كاووش26865161921004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيمريم رائد حميد عبد الزهره26866161922179045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيزينب عبد المحسن يوسف خلف26867161922254025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد جابر علي عزيز26868161921121004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةادبيعبد هللا خالد علي مشاي26869161921078003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيزهراء فراس عباس عبيد26870161922236023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبيايات عباس سبتي ناصر26871161922276006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة474.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيرغد جاسم عبد الرزاق ناصر26872161922453005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة668.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب رحيم جاسم كريدي26873161942450027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة650.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيامنه حازم مجيد لفته26874161942228014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة642.0ثانوية القدوة للبنينالبصرةاحيائيفاطمة عزيز سالم عبد العباس26875161942314014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة630.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء خيري زعيبل عيال26876161942202007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عباس حنتوش حمود26877161942194025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة620.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد المطلب عبد االمام محمد26878161942332087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة616.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك فاضل علي شهاب26879161942207026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة609.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيسارة محمد فارس منوخ26880161942209032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة609.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عماد حسن لفته26881161942207025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة608.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عايد عبد عبود26882161942152166

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة608.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيعلي مشتاق جيجان عذافه26883161941030026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة605.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء زكي عويد عبد الوهاب26884161942280045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة601.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن عباس حاتم مراد26885161941126006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة600.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد غريب كريم مجيب26886161942151005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة597.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايالف جواد كاظم مهدي26887161942183011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة595.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد اسماعيل مشري26888161942153032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة594.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار صالح الدين رياض عبد اللطيف26889161942163057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة594.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيايالف عبد الهادي حميد مطلق26890251942092006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة591.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائياديان احمد صبيح أمعيبد26891161942242001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587.0اعدادية رفح للبناتالبصرةاحيائيرغد نعيم مبارك زاهد26892161942219015
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيزينب حسين صالح حمادي26893161942176059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا محمد علوان عذير26894161942204042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة583.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيفاطمة خالد صالح سبتي26895161942244042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة582.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمالك صادق علي فرحان26896161942152205

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة581.0اعدادية الحمار للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين حنون شكبان26897221941044012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائيوفاء رائد خليل محمد26898161942225034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0ثانوية الخلد المختلطةذي قاراحيائيطارق عزيز سنكر عبد هللا26899221941245009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيزهراء نزار نايف تويه26900161942154025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيزينب صالح حسن عبد الرضا26901161942239020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة575.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيعقيل كامل عبد الحسن شناوه26902161941300014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة575.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه تغريد مايع عبد26903161942184219

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيزينب حسن محسن نعيمه26904161942213018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيمريم اسعد سلمان عيسى26905161942220031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء محسن كامل سلطان26906221942321077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس فضل عبد اللطيف فرعون26907161942202176

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة572.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين يعقوب مكي بدر26908161941089017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي جعفر نافل26909161942247037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة570.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائياسيل حسن عبد الحسين راضي26910161942452003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائياسراء عبدالهادي حسين تقي26911161942171005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيآالء حسين نجم عبد هللا26912161942338002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس عبد الجبار سلمان شمر26913161941060053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيلبنى صالح عبد الفتاح عبد الكريم26914161942239037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة565.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عقيل عباس احمد26915161942272015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة565.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيساره اسعد عبد نعمه26916161942283016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيضياء محمد شهاب حمد26917221941076071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيزهراء طه ياسين علي26918161942218044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيمريم عبد الباري حسين صالح26919221942101065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عارف نعمه جراد26920161941060067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيهديل علي سالم جابر26921221942139192

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيتهاني حيدر عبد الكريم زاير26922161942260011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد داخل راضي26923221941302043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك يوسف هاني سوادي26924161942202035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيبنين باسم حسين دحام26925221942163009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيهدى ضياء طعمه عبد العالي26926161942218128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.3ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيطف محمد احمد محمد26927161942232028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف علي عبد الزهره عبد علي26928161941128024

3590 من 748صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيعباس حسين عبد العالي فرحان26929221941021048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائيوائل واثق محسن جري26930221941068037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر حسن كباشي منصور26931161941352116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيفاطمة جبار كيطان صخي26932221942155095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيغسق عقيل غالب صالح26933161942207076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائينداء عبد الحسين شهد جابر26934221942188024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الرزاق عبد الجبار عبد الوهاب26935161942233009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء خالد وادي يعقوب26936161942381046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيرحمه عبد االمير ابراهيم عبد26937221942125076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيمنار عبد الجبار عبد المنعم نايف26938161942208047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حسين بداي بجاي26939161942244041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0ثانوية الخلد المختلطةذي قاراحيائيمحمد حسين نور مناحي26940221941245013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةاحيائينور عبد الكريم زبال صالح26941161942360007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيبتول محمد جاسم طعمه26942161942218019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائينرجس كامل صالح شنيخر26943161942238047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي سلمان خضير طعمة26944291941153215

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيطفوف ابراهيم خميس عبد هللا26945161942238033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء اسود حسين جازع26946161942278009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيانتصار علوان عبد فليح26947221942170006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عزيز فالح حسن26948161942163031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيكوثر عباس سعيد عويز26949221942101061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةاحيائيزهراء حمد سعدون مجبل26950161942267002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيبراء فالح محسن عطيه26951221942105019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة زكي عويد عبد الوهاب26952161942280084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةاحيائيفاطمة خلف نادر عباس26953161942191003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمنار كامل عبد الدايم عبد الواحد26954161942152211

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيرواء ناصر عباس جبر26955161942240039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائياحمد خالد حسين عكيب26956161941016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائينرجس ناظم حافظ احمد26957161942280114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى محمود مهدي جبار26958161941139059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيايات كاظم محيسن خضير26959161942275003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيزهراء احمد عبد االله منعم26960271942083040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0اعدادية البيان للبناتالبصرةاحيائينور الهدى نعمة غالب عقرب26961161942223024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيبان مهند عبد الجبار كعيد26962221942146009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى حسن فزع رشم26963161942163069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةاحيائيفيصل شنان خلف ركاب26964161941067018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيفرقان محمد عبد االمير عذاب26965271942160239

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى فؤاد داود سلمان26966161942452033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد القادر محمد عبد هللا26967161942228114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيفاطمه وصفي حسين علي26968161942230065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا احمد لعيبي سالم26969161941094062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيسبأ احسان محمد علي يونس26970161942220016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0ثانوية الخليج االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي رافد علي محمد حسين26971161941109001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيفاطمة خالد عبد المنعم كاظم26972161942209052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةاحيائيمحمد مظفر وادي حنظل26973161941017020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيافنان سعيد جبار محيسن26974161942244005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيعلي قتيبة كاظم جبر26975131941025031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء اياد شايع عبد الجليل26976161942202060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0ثانوية التحرير للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين علي عبد الزهره26977161941419008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0اعدادية البيان للبناتالبصرةاحيائيغدير هشام سلطان عباس26978161942223015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيام البنين عبد الواحد عواد محي26979161942152022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيغسق أحمد جاسم محمد26980161942257038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيزينب مسلم عبد الرزاق محمد26981161942169060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيعذراء علي رشم عباس26982281942073039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة642.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير ابراهيم شاكر مشحوف26983161952210081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة627.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيمريم عبد هللا سالم مويل26984161952220021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة621.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيرباب علي طارق ماهود26985161952301013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيسارة جمال عبد الرضا عبد السيد26986161952222008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيأيات ناهض حامد قفلة26987161952210017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة613.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيغدير عبد هللا محمد نجم26988161952167021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة609.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه مصطفى حميد مفتن26989161952268015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة603.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه مسلم حيدر بداي26990161952268014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة593.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيغفران عامر جابر ضايع26991221952104025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة585.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة امين محمد حسين موسى26992161952226077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة583.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حيدر عبد هللا احمد26993161952218033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيام البنين اكرم كاطع ياسر26994161952165004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة583.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد جاسم بديوي26995161951036083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة579.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيهديل عبد الكاظم فاضل عزيز26996161952153027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيعباس خالد شيهان علوان26997161951033051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقياسعد امين عبد الزهره جابر26998161951053014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقياحمد سعد عبد العزيز جابر26999161951022003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة570.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مازن جمعه سويد27000161952174016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيرشا جاسم محمد جوهر27001161952338017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيحسين وليد عبد الرضا فيصل27002161951043032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيزينب راضي عباس العبوس27003161952242021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد فيصل احمد ايدع27004221951077068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر سرحان نعمه عليوي27005161951135003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيحوراء حسن حمود عداي27006161952458009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيليلى سجاد ناصر عبود27007161952146029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيحميده قصي كريم فالح27008161952223008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةتطبيقيايمان اياد حسن فجر27009161952455003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيحيدر فالح محمد الزم27010161851309021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيزهراء جميل عذاب صيهود27011161952223014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعلي باسم عبد القادر عبد الكريم27012161951010054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيبنين حسين عبود حسوني27013161952165010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن ايوب رحيم جري27014161951047075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيزهراء احمد ذياب لطيف27015161952458012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمسره عماد عبد الستار عبد هللا27016161952184093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيعلي كنو بلعوط جوده27017221951023027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيبنين أحمد طارش فهد27018161952164013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيرواء عبد القادر عبد الكريم صلبوخ27019161952233015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة630.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيبنين علي حسين علي27020161922235011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة616.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيسارة قاسم جبر شخيط27021161922242061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة551.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيآالء أحمد محمد عباس27022161922219004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة546.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزهراء محسن وحيلي عوض27023161922244024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة534.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيرؤى عبد الهادي عبد الكريم حسن27024161922231011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة529.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء كريم خزعل جاسم27025161922184009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة528.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبياسراء محمد سمير حنون27026161922164006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة526.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيزينه دياب عبد الجابر عامر27027231922115030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة525.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيزهراء ياسين محمد مزعل27028161922230025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة524.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيحوراء حيدر حسين أحمد27029161922217025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة520.0الخارجياتالبصرةادبيفاطمه مرتضى صبري عبدالصاحب27030161922401101

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة517.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيهدى عويد سالم فيروز27031161922210114

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة503.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيزينب نوري صباح جراح27032161922245036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة503.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةادبيبتول ناظم عبد هللا جاسم27033161922191002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة500.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيناديه ستار زامل وثيج27034161922212035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيفاطمه فاضل كاظم جاسم27035161922287092

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة498.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيأبرار عماد عبد االمير جابر27036161922294001
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيتبارك ايوب جابر شرموخ27037161922208010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة490.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيزهراء رافد عبد الكريم سهر27038161922220031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة490.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيبدور مطر نعيم حاتم27039161922212007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة487.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الخالق عبد الرزاق مشاري27040161922293001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيتماره فالح ابو الهيل حمود27041161922150020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيهند كريم سالم محمد27042161922213057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة حسن فاضل ياسين27043161922202005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيروعه فؤاد شهاب احمد27044161922245017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة482.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيهدى ضياء صبيح جبار27045161922224057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة481.0الخارجياتالبصرةادبيساره والي حمادي تويه27046161922401071

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة480.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةادبياخالص حسن علي احمد27047161922250001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة480.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيأم البنين ستار جبار أوشيح27048161922257007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيايناس عبد االمام عبد الحسين نعمه27049161922224014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيتبارك عباس جعفر جاسم27050161922236012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزهراء محمد جاسم لعيبي27051281922190034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيفاطمه خلف خزعل بطي27052161922227061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيبنين محسن وحيلي عوض27053161922244011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةادبيافراح عبد المنعم عبد الوهاب عبود27054161922191001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة477.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيشهد لؤي جاسم محمد27055161922249012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة476.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيهدى هادي كيلو حميد27056161922242096

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة476.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبياماني فرحان صغير زيد27057161922168009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيمريم نجم كاظم عاصي27058161922245060

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيحمديه طاهر جاسم محمد27059161922223016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيرغد حسين عبد هللا نجم27060161922458010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيمروه احمد جادر عبد الحسن27061161922237036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبينور الهدى خالد حمود فالح27062161922254046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيافكار ظاهر حبيب محيبس27063161922181004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيساره مهدي جمعه عزيز27064161922237028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيايات جاسم خلف رحمة27065161922230007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزينب عادل عباس مزبان27066161922150039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيبتول صباح طاهر الزم27067161922254009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبيشهزنان فالح مهدي ياسين27068271922066007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيفاطمه عبد الرضا علوان كريم27069161922291013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيبركات صباح صبار جاهوش27070161922176015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد راضي صالح27071161922204028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0ثانوية الطموح للبناتالبصرةادبينورهان جاسم زبون داخل27072161922157019
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيرغد خلف خزعل بطي27073161922227026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0الخارجياتالبصرةادبيفاطمه صالح جليل جاسم27074161922401100

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبياسراء فاضل حسن محمد27075161922254002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيآيات عادل محمد علي كاظم27076161922176001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبينبأ نجم عبد هللا احمد27077161922236051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبينور كريم خضير مبارك27078161922177062

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيايات مهند عبد العظيم قاسم27079161922167004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبينور الهدى محمد موسى جعفر27080161922225057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيكفاية محمد حسين فهد27081161922265052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيآمنة نظير توفيق حيدر27082161922224001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الستار عبد هللا بدر27083161922224029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيبتول طالب عبد الزهرة حسين27084161922224015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيهبه علي جمعه جابر27085161922453020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاطمة صباح ناصر ديوان27086161922210081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيسجى محمد حسن احمير27087161922244039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيشيماء محمود عامر حسين27088161922175027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيزهراء عباس قاسم حميد27089161922222016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيزهراء احمد عبد الرزاق عبد النبي27090161922230021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيمريم عدنان علي محمد27091161922243048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيروان ثائر سالم عبيد27092161922383039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيدعاء يعقوب اسحاق طاهر27093161922220022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيايات رعد محمد عودة27094281922050006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0الخارجياتالبصرةادبينور علي مشكور شمر27095161922401131

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيسارة عدنان عيسى صالح27096161922227041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيمريم قاسم داوود سلمان27097161922224049

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيفاطمة عدنان عبد عبد الحسن27098161922242080

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيبنت الهدى يونس عودة بشارة27099161922200007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيدالل عبد هللا غالي زغير27100161922212014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيفاطمة علي ناظم اليذ27101161922294038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيانتصار فالح حامد كاظم27102161922223007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيعذراء جابر فالح سيالوي27103161922164047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيزهراء عادل مدهور عبد علي27104161922252023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيزهراء رحيم سعد خلف27105161922172028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبينور حسن عبيد عبد العالي27106161922249016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيسارة قصي عبود غلوم27107161922241040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة سلمان عبد هللا محمد27108161922213033
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيرنا بسام محمد هاشم27109161922206011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيمريم عيسى اسماعيل ابراهيم27110161922227065

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبينسرين صباح صالح الدين حسن27111161922227072

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيفواطم عبد هللا فليح حسين27112161922172048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيفاطمه مؤيد عبد الودود عثمان27113161922219033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيروان عامر محمد عبد النبي27114161922194029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيمريم محمد بدر بشير27115161922209068

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد االمير علي نجم27116161922245051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيزهراء حسام حبيب طاهر27117161922154016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيام البنين ماجد امين جابر27118161922171013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيغدير اياد منعثر لفتة27119161922242070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبينور عبد هللا زيارة مطلك27120161922244061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيضحى فوزي بدر رحمن27121161922294028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيمريم عبد المطلب عبد الحسين صالح27122161922294041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0الخارجياتالبصرةادبيبنت الهدى عبدعلي طالب درويش27123161922401019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيمريم عادل عبد هللا طاهر27124161922194070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0الخارجياتالبصرةادبيساره جواد كاظم محمد27125161922401065

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0ثانوية الزوراء للبناتالبصرةادبيدعاء سعد عبد هللا سعيد27126161922180007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيضحى ماجد عبد هللا احمد27127161922383066

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيرسل مصطفى كاظم جاسم27128161922288018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبينور غفار جمعة حريز27129161922294048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيفاطمة حسن نعيم عبيد27130161922177041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبينبأ حسن يعقوب موسى27131161922233052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيعبير خليل محمد عبد االمام27132161922287075

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيزهراء مصطفى غالي هاشم27133161922217040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيدالل سلمان غالي رومي27134161922224024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيسمية فيصل هالل ثامر27135161922177037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيتبارك عباس جاسم لويس27136161922242023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيرسل هاشم شيخان عبود27137161922225019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيختام كاظم جحف عساف27138161922245016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيمريم احمد مهدي حسن27139161922170045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيزينب أمين شاكر حيران27140161922217043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبينبأ ماجد صالح ديوان27141161922224052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيزينب محمد نومي جارهللا27142161922453010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيحنين سالم عذيب عبيد27143161922235013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيبنين سعيد عبد الحسن عبد الزهرة27144161922167008
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبيبنين حامد عبد الرضا طاهر27145161922270003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيكوثر ناظم فاضل خضير27146161922238029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيدعاء عبد الكريم صالح مهدي27147161922287028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيزينب فليح حسن ثامر27148161922267013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزهراء حمود هاشم مزيد27149161922294014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيحوراء فالح حسن كاطع27150161922288015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيهديل عبد الحميد عبد الخضر يعقوب27151161922235046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيدانية اركان مجيد مخلف27152161922162004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيزينب احمد عبد الحسين عبود27153161922253023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبينور فالح حسن حمد27154161922176093

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيمريم مزهر حسن ساري27155161922150060

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيضحى مرتضى حسين قاسم27156161922154025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيبنين عباس حسين عبد الرضا27157161922194016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيايات خليل ابراهيم محمد27158161922287006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيزهراء فاضل مطر شامل27159161922167022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيسجى احمد سعدون جاسم27160161922235028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيبنين كريم راضي شموسي27161161922177008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيشهد عيدان خلف بديوي27162161922241044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيبنين محسن باهض مشكور27163161922175008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيزينب حسين نعيم جعفر27164161922453008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيدعاء علي كاظم حميد27165161922176024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيفاطمة باسم زامل محمد27166161922252040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيرباب جواد طالب فالح27167161922167017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيزينب جاسم محمد حسن27168161922237024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيزينب علي عبد الجليل حنين27169161922220038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيساره يعرب جبار عباس27170161922169029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبينورا هاني عبد الباري احمد27171161922287124

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيضحى حسن فرعون عبد المنعم27172161922453012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيرباب هاشم محمد أحمد27173161922217029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيفاطمة عقيل عيسى صدام27174161922171065

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبينور عبد الحميد عبد الكريم رماثي27175161922236052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيام البنين محمد جعفر زغير27176161922246003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبياماني ماجد جمعة جواد27177161922202001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيسجى راضي غضبان كباشي27178161922223046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيهاجر جبر عباس حمد27179161922210111

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيهدى عبد الشهيد احمد اسود27180161922225064
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيفاطمة ميثم عبد هللا عباس27181161922216040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيعذراء جواد كاظم جعاز27182161922294031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيبدور عبد الرضا عبد عريبي27183161922246005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيبدور حسون كاظم زامل27184161922223011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيشهد اسعد خزعل العيبي27185161922179027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيجمانه وحيد عبد الوهاب صيهود27186161922150021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبيسارة واثق احمد سالم27187161922338011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبينوره فرهود فرحان سلطان27188161922172058

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيزينب فؤاد عبد الجليل احمد27189161922235026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيفاطمه محسن عباس جابر27190161922458026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاطمة منتظر عبد علي عبد هللا27191161922210085

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0الخارجياتالبصرةادبيهديل رزاق موسى عيسى27192161922401141

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيود عبد العظيم عساف جاسم27193161922253056

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبينرجس حيدر ابراهيم عبد الكريم27194161922173052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيزهراء جاسم محمد جاسم27195161922458012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيزهراء جميل ناصر جاسم27196161922220029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيام البنين جواد خير هللا نصر27197161922254004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيسارة مجيد حمود محمد27198161922224038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيمها صباح نهار عبد العزيز27199161922178024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيعلياء صدام حسين كباشي27200161922210074

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيشكران بسام لفتة كاطع27201161922175026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيحنان محمد نمر طاهر27202161922203006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0ثانوية الطموح للبناتالبصرةادبيفاطمة حيدر عوده نتيش27203161922157014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيتقوى عدنان نعمه حنظل27204161922173012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبيزهراء حامد عبد هللا حسين27205161922338007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيشهد كريم جكي طاهر27206161922288031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيساره شريف عبد الشيخ عبد الحسين27207161922176055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبيام البنين منذر منير غضبان27208161922276005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيأيام أسود صاحي زهيان27209161922266004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيجنات يوسف يعقوب طالب27210161922287021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيزينب مدلول سمير سوادي27211161922173023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيحوراء اثير طالب حسين27212161922178007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةادبيغفران قيس حسن جناح27213161922381038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيسارة عبد الرسول نايف علوان27214161922254029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيمريم محمود مصطفى صالح27215161922167040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيحوراء ناظم ذنون علي27216161922175014
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيعلية طارق وجر وهيب27217161922249014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيعذراء كاظم محمد احمد27218161922287077

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيحوراء سامي حمزه عباس27219161922178008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء عماد حسين علي27220161922227054

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيفاطمه ماجد سمير ياسر27221161922230044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيميعاد فرحان حسين شمخي27222161922294042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةادبيام البنين حنون عبد الصاحب اسماعيل27223161922381005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيزهراء زاهي موسى عباس27224161922221012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيلمياء فاضل عبد العالي قنيد27225161922179042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيزهراء علي فرج علي27226161922219016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيفاطمه اسعد فائق ابراهيم27227161922283038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيهبه شهاب مجيد شبوط27228161922227081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيهبة خليل ابراهيم ماضي27229161922254051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيرسالن سامي حسن مويح27230161922223026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبياسراء احمد نشعان جرع27231161922224005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيشهد هادي عبد الرزاق محمد27232161922177040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيدعاء بالسم جبر كريم27233161922461005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبياالء ناظم راضي نصيف27234161922164010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيانسام سامي جبر عذيب27235161822223008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبينور عباس زيد حميد27236161922212039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيوحيدة عجيل غرفان ربيع27237161922209086

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيسكينه علي راضي خضير27238161922219025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبينور حسين علي غانم27239161922217103

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبينور الزهراء صفاء قاسم ماهود27240161922172054

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةادبيازهار حسن مبارك شوكان27241161922278001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيصفى ماهر هاشم جاسب27242161922243036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبينبأ عماد ياسر حسن27243161922215052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيام البنين صالح عبد الهادي صالح27244161922154004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبينور عيد عبد ايدام27245161922209078

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيزينب كريم قاسم حنش27246161922177032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيام البنين محمد حسين علوان عريبي27247161922173002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيفاطمه عبد الحكيم جاسم محمد27248161922179037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيبراء محمد هادي غضبان27249161922176014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيفردوس رحمان ستار فنجان27250161922176074

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمنار مطر مرزوك مطر27251161922173046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيابتهال ابراهيم اسماعيل نعمه27252161922172005
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيحوراء ناظم رحيم كاطع27253161922176022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيزهراء عبد المنعم حسون عبد راضي27254161922458014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبينورس جعفر مهدي محمد27255161922239050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبينور عالء حسين جالو27256161922200023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0الخارجياتالبصرةادبيهديل جمال محمود عبدالمجيد27257161922401140

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبياماني عبد الحكيم عامر عبد الكريم27258161922215002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيفاطمة هاني عبد الرضا شنيار27259161922257050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيكوثر حردان صبار ابو ريحه27260281922063032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيزينب ناصر سعيد حمود27261161922224035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيبثينه عبد الرحمن شبوط شريده27262161922208008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزينب حنون موات عجمي27263161922242048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيزينب فهد صالح فهد27264161922209035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيلمياء فاضل كاظم حسن27265161922210092

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيحوراء هاشم عبد الزهره عبود27266161922172018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيزهراء عيسى صابر عيسى27267161922222018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيمروه عمار طه ياسين27268161922168036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيهيام عباس جاسب ثجيل27269161922168045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيحوراء حسين عطية وريوش27270281922066013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيكوثر عقيل حسن فرج هللا27271161922295011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيهالة سالم عبد االمام كاظم27272161922254050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبياالء عبد العالي ريسان عبيد27273161922243003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيفاطمة داود سالم مالك27274161922231036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيرهام عبد الحسن كاظم لفته27275161922241024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيمريم سالم جلوب محسن27276161922253041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيخديجة ميثم عبد المجيد حسن27277161922239015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0الخارجياتالبصرةادبيزهراء عبداالمير عبدالحسين صالح27278161922401052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيمريم حازم مطر جادر27279161922243046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيرؤى رشيد حميد عبد العالي27280161922217026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيسارة ياسر عاجل سيف27281161922209040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيعذراء رياض جاسم ابراهيم27282161922227051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبينوره ضياء موسى ثامر27283161922238036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيرانيا محمد عبد الرضا عديم27284281922061011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبياعراف قاسم حلبوص رضا27285161922294005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيلبنى علي كوكز حيدر27286161922454035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيجنان ضياء عبد الكريم خضير27287161922220016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبينور عدنان كاظم مطشر27288161922174058

3590 من 758صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيزهراء نعيم حنون نفل27289281922082013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيمريم عباس كاظم علي27290161922227064

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيمشارق سلطان هود عجيل27291161922210097

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيلعياء رضا علي حسين27292161922245057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيهديل مهدي صالح جياد27293161922461019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيزينب سالم محمد خليل27294161922220037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الرضا موزان بدر27295161922174042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبيزهراء اسعد عبد هللا نزار27296161922270009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيرحيمة عبد االمام جابر محيبس27297161922225018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيتبارك عبد األمام باقر محمد27298161922217022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزهراء يوسف شذر منيشد27299161922287051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيهدى حسن عبد العالي ثامر27300161922287127

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبياميرة مجبل حسون عبد النبي27301161922254005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0الخارجياتالبصرةادبيساره فري كاظم بهير27302161922401069

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيسارة عبد الكريم خضر سلطان27303161922243031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيرسل مصطفى كامل محسن27304281922055023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيروان حسن عبيد محيسن27305161922223028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيمريم فيصل يعقوب صالح27306161922287107

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزينب ابراهيم حسن ناصر27307161922227037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيحوراء كريم نصاف خضير27308161922208017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيرواء ابراهيم عذيب حاتم27309161922172024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيزينب عمار حامد ناصر27310161922230029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيافنان مهدي دينار فاضل27311161922254003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0ثانوية الزوراء للبناتالبصرةادبياالء عبد الخالق شاكر محمود27312161922180003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزينب قاسم محمد حسين مسلم27313161922176049

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتالبصرةادبيمعصومه عواد نوري عبد الكريم27314161922456008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب علي يعقوب يوسف27315161922171048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيفاطمه واثق سلمان هاشم27316161922295010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيساره ثائر هاشم جواد27317161922206018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيزهراء سرحان غافل ظاهر27318161922164042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيليلى محمد زكي اذياب جابر27319161922179043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيخديجة نبيل عبد الغني احمد27320161922295004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيسجا احمد فيصل جواد27321161922181018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيايناس عبد الخالق عبد الرزاق هاشم27322161922254008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيآيات حسين علي حسين27323161922283002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزينب خالد قاسم حريجه27324161922294019
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيفاطمة مهند حميد أحمد27325161922217077

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيغدير ماجد عباس سلطان27326281922057034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيبنت الهدى نجم عبيد عيسى27327161922162002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيسماح فايز عبد المجيد شعبان27328161922208028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيفاطمه قاسم محمد شويخ27329161922179040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيبشائر ناصر مهاوش عيدان27330161822211007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيغفران باسم صدام شناوة27331281922071026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيضحى زهير محمد حنون27332161922332012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيدعاء اياد مكي عبد الواحد27333161922187005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزهراء كاظم عباس يوسف27334161922242045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيبثينه اليذ عبد الكريم ديوان27335161922283007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيمنار عماد حميد محمد27336161922258028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزهراء ميثاق درعم ناصر27337161922244026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيابرار صالح شنو جابر27338161922383001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةادبيميعاد محمد جاسم خنجر27339161922381061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةادبينورة خالد عسل حمود27340161922191005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيام البنين مكي محيي خلف27341161922238004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيسبأ عبد الباقي الزم حسن27342161922202003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيرواء ابراهيم عبد هللا محمد27343161822233021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزهراء قاسم عبد علي رسن27344161922242044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية الطموح للبناتالبصرةادبيميس مال هللا سالم موزان27345161922157017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيفاطمة الزهراء كاظم محسن كاظم27346281922061037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية البتول للبناتميسانادبييمان وليد رحمه رمضان27347281922056073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيامل ناظم عبادي حزيم27348281922053004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيبتول ناصر جارح وادي27349161922221006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيفاطمه مهدي ريكان كريم27350161922380027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيكاثرين رمضان حسون سلمان27351161922176075

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيحوراء محمد غازي فرحان27352271922102045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزينب صالح جميل يوسف27353161922170019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبيازهار علي رحيم صالح27354161922276002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيزهراء الزم قاسم حمد27355161922225028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزينب مجيد زهراو عبيد27356161922294022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيشهد حيدر كاظم عبد القادر27357161922217055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيعال عبد الحميد صبار دفتر27358161922266017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيزهور خليل كباشي جبار27359161922210050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيكوثر اسعد قاسم فليح27360161922167036
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيام البنين رياض دريول تفك27361161922294006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيمنال جبار كاطع فوكاني27362281922092065

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبيانوار ضايف شبيب حبيب27363161922290002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزينه احمد حسن علي27364161922287060

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيزينب عبد الكريم صالح مطلك27365161922458017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0الخارجياتالبصرةادبيحنين عالء عبدالحسين علي27366161922401026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيأيفان عسكر ريسان منشد27367161922164015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبينور حسن عوده عطيه27368161922208043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيبنين محمد عبد حمدان27369271922102032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيرانيه عقيل سجاد عبد النبي27370221922150006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيفاطمه محمد جاسم عثمان27371161922380025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيبلقيس واثق إسحاق طه27372161922216005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاتن منذر كريم عبد هللا27373161922210078

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيمرسلين احمد بغداد جعفر27374281922056054

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيفاطمة سبتي جالي ثجيل27375161922176065

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيهبه بهجت محسن فاضل27376161922176098

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيوسن صادق حمادي محمد27377161922283060

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيزينب مسلم محمد علي27378161922224034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيساره يوسف عوده يوسف27379161922206019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة561.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء هيثم ابراهيم حمود27380251942059316

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة537.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسن عبد االمام احمد27381161942213028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة529.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائينور واثق شهيد صالح27382271942089113

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة505.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيهبه احمد ظاهر مهدي27383161942227045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة500.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيبراء علي جواد كاظم27384281942064006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسين حنتوش لفته27385161942184101

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائياسراء جبار عبد جدوع27386161942257006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى عبد الهادي جيثوم مرزوك27387251942062501

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيزينب نزار عبدالكريم جابر27388161942172016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيعذراء عصام مجيد نعمه27389161942220023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائياماني اسعد عبد الكريم مهلهل27390161942167004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ عبد المجيد صالح حمد27391161942274022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة487.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى احسان عدنان سويدان27392161942145162

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء قاسم عبد النبي محسن27393161942280009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسلمى الزهراء قاسم ناجي سوادي27394161942165285

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنه احمد مهدي صالح27395161942184064

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك جمعه عزيز عطيه27396131942117048
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيشهد رياض محمد حسن27397161942174024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائينور رياض محمد نايف27398161942209076

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيظالل القران ثائر عبد الحميد حمدي27399161942280073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة482.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيزينب هيثم عريبي لفتة27400161942167025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة482.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه طاهر جعفر نعمة27401161942239036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة482.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى حسن خيري كاصد27402161942380061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة481.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيهند يوسف راضي صينخ27403161942172026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة481.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء مزاحم عبد الحسن شاطي27404161942240047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة480.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد عبد االمام ثجيل27405161942164018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة480.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائيسبأ اسعد عبد الواحد حميد27406161942246017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة480.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار ثائر شاكر مجيد27407161942184254

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة480.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد كاظم محمد27408161942210048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيمشاعل ريحان بهلول دغش27409221942153302

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائيزهراء طويرش محمد نصار27410161942266006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الواحد محمد شنيف27411161942259028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم لؤي مهدي عبد هللا27412161942161048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة477.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيدعاء طاهر جواد كاظم27413161942247025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة477.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيامنة ستار سعيد خليف27414281942190015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة477.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء بشير غانم عبد علي27415161942202062

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة476.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ محمد حسن بدر27416161942145160

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة476.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء مشتاق خزعل كاظم27417161942335002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيبيداء حميد جلوب مخرب27418281942069010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيبتول فاضل عبيد مكي27419161942198002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيغفران هيثم عبد الزهره خضير27420251942170310

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيمنى احمد مجيد جراد27421161942220035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيبنين عبد الرزاق محمد عبد27422271942087029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي حسن عباس27423161942293009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاجر يوسف كزار خماط27424161942162066

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائيزهراء جواد كاظم ناصح27425161942268014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب بشار ناظم عصمان27426161942184134

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيايالف مشتاق جياد عيسى27427221942410010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيهدى حسن ستار علي27428161942242035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيرسل علي عبود احمد27429161942167014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيريان عادل خليل ابراهيم27430161942234038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنى عبد القهار خالد عبد الرزاق27431161942183105

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائياسراء عدنان جري طعمه27432161942246004
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيالطاف شاكر نعمه جبر27433161942163004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيساره جبار حسين صالح27434221942103118

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قاراحيائيحوراء وحيد محمد لفته27435221942202010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيهند مؤيد داود سليمان27436201942118198

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء عباس مهدي عباس27437161942251002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيبتول عقيل طاهر جاسم27438161942220005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهره عبد االله عاشور حسين27439161942183049

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عادل فالح حسين27440161942234068

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيرشا سرحان فالح طوالة27441161942209018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائينور الهدى محمد كامل ثجيل27442221942165124

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيزينب مجيد عبد الواحد جار هللا27443161942239024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائينور صالح حسين مزاهر27444161942171047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى صدام حسين جاسم27445161942280119

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزهراء ضياء علي حسين27446221942109031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيامال محمد معود جايد27447161942152023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيمريم مؤيد حسن سلمان27448161942169080

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيمريم سهل سلمان عبد الرزاق27449161942167037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائياسراء محمد جاسم محمد27450161942176009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة536.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيزينب ستار جبار عليوي27451161952172025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة509.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيغدير اسعد محسن عذبي27452161952218060

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة502.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الشفيع خميس هاشم27453161952257007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة501.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مكي محمد حسن حميد27454161952248006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة498.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة اسعد علي نعمة27455161952226076

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيمالك حمزه عباس صيوان27456161952383128

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيصابرين راهي عواد ملوح27457161952152034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة492.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقياماني عزيز جاسم محمد27458161952383016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة492.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيام البنين ضياء حبيب سبتي27459161952301009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة491.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيزهره حبيب عاشور حمادي27460161952245023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة491.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيحوراء عباس حسن جويد27461221952165007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيدعاء عبد الودود عبد السادة حمزه27462161952225013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةتطبيقيفيحاء حميد خصاف حسين27463161952266014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى مصطفى حميد لفتة27464161952450011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عامر جاسب بدوي27465161952226080

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة487.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء واثق علي مهدي27466161952332016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة487.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير مرتضى حسين علي27467161952184068

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيجنه عبد الرضا حسين رشك27468161952230009
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيإشراق حميد مصحب بديوي27469161952192002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيتبارك أياد حبيب صبخي27470161952176020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيعالهن اسعد ياسر عيد27471161952198019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين حسن علي عبيد27472161952290006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة481.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه سبتي عبد الرزاق عباس27473161952184079

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة481.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيصابرين انتصار دخيل داغر27474161952153014

كلية اآلداب/جامعة البصرة637.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزينب مؤيد حبيب سعد27475161922265034

كلية اآلداب/جامعة البصرة630.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيفاطمة عقيل مويل سنيف27476161922198020

كلية اآلداب/جامعة البصرة610.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيهبة محمد حسين حميدي27477161922294051

كلية اآلداب/جامعة البصرة607.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيزهراء فاضل جار هللا سعيد27478161922241033

كلية اآلداب/جامعة البصرة599.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيبدور ستار جبار كاظم27479161922168013

كلية اآلداب/جامعة البصرة599.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيجمان عبد الرزاق حمود درويش27480161922163003

كلية اآلداب/جامعة البصرة597.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيسارة قصي بشير عيسى27481161922242062

كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيرابحة سحاب زيد عبد27482161922210039

كلية اآلداب/جامعة البصرة578.0الخارجياتالبصرةادبيساره مجيد جاسم حسن27483161922401070

كلية اآلداب/جامعة البصرة574.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيزهراء قاسم جعفر بريس27484281922095026

كلية اآلداب/جامعة البصرة571.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبييسرى صالح جياد جابر27485161922204040

كلية اآلداب/جامعة البصرة567.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزهراء خالد فهد يوسف27486161922150029

كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيساره ياس خضير خليف27487161922150049

كلية اآلداب/جامعة البصرة564.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء فارس حسين امين27488161922171035

كلية اآلداب/جامعة البصرة564.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةادبينور عادل عبد االمير محمد حسين27489161922278015

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزهراء نزار جواد عبد الحميد27490161922170015

كلية اآلداب/جامعة البصرة560.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الخالق ياسين احمد27491161922213037

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيزينب فالح حسن حميد27492161922455010

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيبنين حميد كاطع عبد الكريم27493161922244007

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبياماني محمد مطشر حبيب27494161922241009

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيدعاء جابر ضمد خلف27495161922212013

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيزهراء باسم حسن حبيب27496161922219015

كلية اآلداب/جامعة البصرة554.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبينور علي حمد مصطفى27497161922170060

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيفاطمه سمير حمزه خليل27498161922291011

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيفاطمة مفيد عبد الرزاق كاظم27499161922238027

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيآيات جعفر حسين حسون27500161922194005

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيحنان علي ابراهيم رشيد27501161922238014

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيمريم عبد هللا عبد الحافظ عبيد27502161922169038

كلية اآلداب/جامعة البصرة545.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيزين العابدين طارق خلف وادي27503161921052027

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء نشأت حمزة عباس27504161922171037
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كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيفاطمة سهيل عبد الحسين ماضي27505161922209055

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبياسماء كاظم افريج احميحم27506161922235002

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيبتول فاضل كاظم سلمان27507161922150016

كلية اآلداب/جامعة البصرة534.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيروان كريم جاسم عبد الحسن27508161922184004

كلية اآلداب/جامعة البصرة534.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيمالك ثائر عبد االله صالح27509161922265059

كلية اآلداب/جامعة البصرة532.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيزكية جمال علي خلف27510161922235016

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبينبأ قصي عامر علي27511161922295014

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيطيبة ناطق قاسم عزيز27512161922154026

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةادبيزينب علي كاظم زويد27513161922278009

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيدعاء فالح حنون وهب27514161922177018

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيروان محمود سبتي كاظم27515161922194030

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيفاطمة ضياء علي حسين27516161922171063

كلية اآلداب/جامعة البصرة528.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيمريم محمد عوده لفتة27517161922167039

كلية اآلداب/جامعة البصرة528.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيزينب اياد صدام فرحان27518161922172032

كلية اآلداب/جامعة البصرة527.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيام البنين عيسى عبد الكاظم نمر27519161922171012

كلية اآلداب/جامعة البصرة526.0ثانوية النور للبناتالبصرةادبيصفا ليث ناصر حبيب27520161922275010

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبياسيل صباح عبد العظيم حيال27521161922236005

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيحسين علي عبد الحسين سلطان27522161921099013

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيحوراء ناظم عبد االمام فايز27523161922176023

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةادبيرنا عائد عبد هللا جابر27524161922196003

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبياسامة ضياء هشام ناصر27525161921028007

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيزمن حسين عجرش طهماز27526161922266011

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيمروه سالم محمد جاسم27527161922235035

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء سعيد هادي خضر27528161922170038

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيحنين ماجد حمدان صابر27529161922174012

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبياصطفاء ماجد امين جابر27530161922171008

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة خالد جودة جعفر27531161922174041

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيحوراء عطية كطان شرهان27532161922210033

كلية اآلداب/جامعة البصرة516.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الحسين عربي رميض27533161922213036

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزينب حسين نوري علي27534161922194041

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيمنتظر جواد كاظم سبهان27535161921021035

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيدالل ضياء سامي عبد الحافظ27536161922283013

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيسجاد عدنان عزيز حميد27537161921099017

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيرشا حسين فاضل زجري27538161922163004

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيزهراء فالح جليل شريف27539161922455007

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0الخارجياتالبصرةادبيزينب شاكر عبدالمحسن جاسم27540161922401057
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كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيعلي حسين ثجيل خالف27541161921044030

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0ثانوية البشرى للبناتالبصرةادبينبأ والء حسين علي27542161922331014

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيرنين محمد حمزة عباس27543161922241023

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةادبيسجاد رفاء حسن علي27544161921073008

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزينب صفاء صالح مهدي27545161922194045

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيابو طالب طارق خلف وادي27546161921052003

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةادبيمي احمد عبيد جراد27547161922459009

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيقطر الندى ضياء علي ابراهيم27548161922235034

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبينوار يوسف يعقوب عبيد27549161922173053

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيزينب عبد الكريم مخيط عطية27550161922215026

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيضحى فؤاد راضي محمد27551161922257039

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيزهراء صفاء هاشم مهدي27552161922222014

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزينب مسلم طالب حميد27553161922150044

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيخالد وليد خالد حسن27554161921044015

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةادبيفاطمه هشام شهاب احمد27555161922246015

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبياطياف منير سلمان جياد27556161922221001

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيحنين تحسين علي قاسم27557161922383027

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيكوثر هشام كريم طالب27558161922230045

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبينرجس خضير عباس وحيلي27559161922244059

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاطمة مجيد بري حاذور27560161922210083

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيزهراء محمد جيتر حلبوص27561161922238018

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيايات خالد حسن نيسان27562161922174003

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0الخارجياتالبصرةادبيايات علي خلف عاصي27563161922401012

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيفاطمه جعفر بخيت مظلوم27564161922295009

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيمريم ستار توفيق حيدر27565161922238032

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيزهراء حيدر جليل جويج27566161922224028

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيجنات محمد ظاهر ياسر27567161922174009

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبينور طعمة عبود جودة27568161922212038

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيليلى عصام احمد حسين27569161922253039

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيسيف رائد حاتم جابر27570161921020079

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيبنين طالب كاظم علي27571161922171019

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0الخارجيونالبصرةادبيحسين صفاء مسلم احمد27572161921400032

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيمها اسعد فهد عبد الكريم27573161922193019

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيرقية رياض خضير خليفة27574161922230019

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة فرقد محمد علي هادي27575161922174046

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةادبيفؤاد ظاهر مطشر محيي27576161921365063
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كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيسماح ناظم حسن بوشي27577161922212026

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيعبد هللا عبد الرحمن عبد الغني عبد الرحمن27578161921099021

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد ناصر حمود27579161922171067

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيزهراء سمير يونس يعقوب27580161922213021

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيهال صفاء كامل عبد الزهرة27581161922171082

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيمريم مدحت عباس عبد27582161922383086

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمها حامد احمد محمد27583161922173048

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيزينب محمد امين قاسم حميد27584161922231021

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيحسين حيدر حبيب احمد27585161921052018

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيزينب مصطفى احمد حسين27586161922163005

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةادبيهديل علي عباس علي27587161922191006

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيابرار عبد الحسين جبار رسن27588161922239001

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيتبارك علي طالب عبد المحسن27589161922213007

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيعلي كاظم مزاني احمد27590161821015034

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبيشمس فاضل هاشم عبد الرسول27591161922338012

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة اوسامة غالب عبد علي27592161922174039

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيياسمين عبد القادر مذخور شامك27593161922244067

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيفاطمه تحسين عبد الباقي عباس27594161922211016

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيندى سعدي طاهر احمد27595161922294045

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيمحمد شاكر سالم بالسم27596161921044044

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيسحر حسين علوان حسين27597161922148015

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيرسل قيصر مسير مشري27598161922174015

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيسمى محمد جاسم محمد27599161922168028

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيجنات نعيم مسير رداد27600161922208012

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيزهراء خالد حسن باهض27601161922236019

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحيدر عقيل جبار جعفر27602161921051016

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيحنين حسين علوان حسن27603161922171021

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيعلي محمد زكي عبد المجيد عبد اللطيف27604161921134011

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبينوران عادل سالم دويري27605161922171078

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيابرار صباح عيادة الفي27606161922288002

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيعلي كاظم لفته كرم27607161921311023

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيمحمد قاسم عبد الجليل عبد الحسن27608161921012051

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاطمة موسى كاظم جبر27609161922210086

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيابرار رياض جبار طاهر27610161922305001

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيدعاء عماد علي قاسم27611161922211011

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيدانية نزار نعيم رحيم27612161922209019
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كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب عادل هالل عقرب27613161922171044

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبينور جاسم راضي زاجي27614161922210107

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيمنار محمد احمد فضل27615161922245062

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيلمياء حسن علي كاظم27616161922210091

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة عادل مجيد اكريم27617161922184019

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيزهراء عبد هللا كاظم حسون27618161922178013

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيإسيل عبد الكريم فالح فياض27619161922171006

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيفاطمه قاسم عبد االمير طاهر27620161922223054

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيمروه ماهر ضعيف حنيان27621161922267024

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمروه عدي عبد الكريم عيسى27622161922173036

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيبنين سعد محسن غضبان27623161922171018

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبيدنيا عبد الحسين حميد سعدون27624161922187006

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيعلياء مرزوق جابر مبارك27625161922243037

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيايات سعيد عبد ربه عيسى27626161922213003

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيفاطمه حسن شاوي كاظم27627161922172045

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيفرح فاضل جوحي رسن27628161922203022

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزهراء وليد محسن فياض27629161922287050

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيضحى ناهي سكران فرج27630161922212027

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيسكينة علي غالب صالح27631161922198015

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيهمسه احسان علي حسين27632161922454043

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيعلي االكبر حسين جمعة حمود27633161921097067

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيايالف عبد هللا صفر حيدر27634161922150012

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينالبصرةادبيزكريا حكيم رحيم شياع27635161921390003

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيمها عباس مهدي عبد الحسين27636161922461015

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيامير ازهر داخل محسن27637161921097015

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبينور الهدى حسين بدر ثجيل27638161922177060

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيعبد القادر كيالن عبد القادر صالح27639161921052046

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبياركان نوري حنتوش علي27640161921304002

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيمحمد محيسن علي شذر27641161921307032

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيأماني جليل سلمان مطلك27642161922266002

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيايمان علي راضي منصور27643161922254007

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0الخارجياتالبصرةادبيسماح عارف عزيز فارس27644161922401075

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبينبأ سجاد عباس حمود27645161922230052

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةادبيمنتظر مجيد حميد محسن27646161921096014

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيقاسم قادر سلطان عزيز27647161921313011

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيشموس رياض صبري موحي27648161922272012
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كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزينب صبيح حسين غليم27649161922171043

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيرتاج حقي اسماعيل نجم27650161922238016

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء جعفر عبد الجبار جعفر27651161922171029

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيرغد مهنا زعيبط علي27652161922213014

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبياسيل عبد الحميد مناتي بداي27653161922256002

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيفاطمه قاسم عبد الجبار عبيد27654161922176072

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيفاطمة حسن  علي مطشر27655161922200019

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبيقطر الندى عباس عجيل دوحي27656161922336005

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيعبد هللا عبد الحسن عجه طحيور27657291921018024

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيامنه سيف الدين محمد بابكر27658161922235005

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء عبد السالم عذيب عمير27659161922204016

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيازهار حازم مجيد محمود27660161922230003

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيفاطمة عقيل حبيب عباس27661161922233041

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيزهراء حسين علي مسلم27662161922249006

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيزينب كامل محمد ثامر27663161922173022

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيبارق رحيم عريمش مطرود27664161921051005

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0ثانوية النور للبناتالبصرةادبيزينب صبيح صحن صادق27665161922275009

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيبنين هاني عبد الصادق علوان27666161922174007

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيسارة شاكر شمام خالطي27667161922204019

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0ثانوية  البحار للبناتالبصرةادبيزمن ناظم جبار زغير27668161922191003

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبياحمد عبد العباس طاهر سلطان27669161921025004

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيرضا علي عبود جوني27670161921033029

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيهالة كريم جبار محيسن27671161922454042

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيآالء مرتضى علي مسلم27672161922249001

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيمريم مهند عبد الخضر عثمان27673161922198021

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيزينب مهدي صالح حميد27674161922217045

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيحوراء احمد خليفة جبر27675161922233017

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيآمال حسن أبو الهيل فليح27676161922257008

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيحيدر عباس ساهي مهر27677161921012017

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء محمد ضامن مفتن27678161922332008

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيايالف هادي مطرود داري27679161922194014

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيبشرى شوقي صبار فرهود27680161922243008

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةادبياميمة جعفر صادق كحيوش27681161922166002

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيمصطفى مرتضى عبد الزهرة عريبي27682161921025035

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزينب جعفر نور فاخر27683161922283022

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيحازم عادل هاشم محمد27684161921018003
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كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيخديجة خالد خضير جالب27685161922253014

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الكريم رجب راشد27686161922253036

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيفاطمه فراس عبد الكريم موسى27687161922266020

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيحوراء دريد رحيم فياض27688161922194022

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيعذراء يعقوب عاتي مبارك27689161922210072

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيحسين هيثم جاسب خزعل27690161921053008

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيعبد الفتاح مصطفى محمد مصطفى27691161921006049

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيفاطمه عبد الكريم كاظم عويد27692161922458025

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبينور قاسم عبد هللا ودي27693161922210108

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيفاطمة طاهر خير هللا طاهر27694161922198019

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيزينب سمير علي عذاب27695161922238020

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيمريم محمد عبد الحسين يعقوب27696161922265057

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيعلي ابراهيم علي احمد27697161921134009

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيفاطمه اسامه عبد المجيد كاظم27698161922227060

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة علي جواد حسج27699161922174043

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيرسل حسين علي مزعل27700161922210040

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبياحمد خليل علي عبيد27701161921034003

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيحسين رافد محمد جعاز27702161921042018

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيسحر جواد كاظم منديل27703161922383059

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعبد الرحمن عبد المنعم عبد الجليل طه27704161921061054

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيعباس عبد الشهيد عبدالمبين جدوع27705161921046031

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيحوراء وليد عبد الحميد حسن27706161922169012

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبينور الهدى وليد جودة جعفر27707161922174055

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيمريم عزيز برهان عداي27708161922380039

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبينوال سعد صبيح محمد27709161922179047

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيحسن علي طرير زاجي27710161921139002

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيرسل صادق عليوي عويد27711161922237014

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةادبيسامي علي منخي معتوق27712161921353024

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة كاظم عباس الزم27713161922461012

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيمرتضى صالح احمد اسد27714161921435026

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيمنار شاكر كزار ضاحي27715161922209070

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيساره رياض عبد الواحد عبد الحسين27716161922173025

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيذوالفقار احمد عبد وادي27717161921056021

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبيليلى علي محمود عباس27718161922255015

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيفاطمة قاسم جاسم خضير27719161922245053

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيخيزران خالد دغيم زغير27720161922181005
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كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيمنى عبد العظيم محسن حميد27721161922230051

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيفاطمة حسن حميد عبادي27722161922267016

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيابراهيم عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرزاق27723161921046001

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيفاطمة مهدي فاضل عباس27724161922242082

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة منذر حمزة نجم27725161922213042

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيحسين صالح مولي عبد الحسين27726161921017018

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيمنتظر قاسم عيسى حاوي27727161921020143

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0ثانوية البصير االهلية للبنينالبصرةادبيعلي حسنين علي صالح27728161921412010

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيزهراء رياض مردان عبد علي27729161922153012

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةادبيسجاد مؤيد ياسين عبد الجبار27730161921073009

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيحوراء عباس صبر راشد27731161922223020

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمصطفى عامر ناصر عبيد27732161921042087

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيزهراء عباس لعيبي خلف27733161922294017

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيكريم حيدر كريم مسعد27734161921015043

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيعلي حسين جابر عبد الرضا27735161921017033

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيعماد مشالي مناحي منصور27736161921313010

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيوسن عبد عواد خوان27737161922164073

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيفاضل محسن كاظم نصر 27738161921033050

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةادبيحسين عبد الرضا سلمان علي27739161921078001

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيميسره عبد المجيد صبري عبد هللا27740161922219038

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيريام عبد الرحيم جلوب كاظم27741161922242034

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيزهراء قيس دارم عبود27742161922169021

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزهراء مرتضى جاسم حمادي27743161922287046

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيزهراء حامد قاسم كاظم27744161922231014

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبياطياف علي نصافة مجيد27745161922177001

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيمنتظر مسلم ناصر رحمه27746161921022048

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيتبارك كاظم حسن عاصي27747161922272003

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبيدعاء فالح مهدي ماجد27748161922290005

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمريم عبد الكريم شهاب احمد27749161922173040

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمصطفى سامي حسن قاسم27750161921053036

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزينب خير هللا جاسم عبيد27751161922170018

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبيزينب محمد طالب عبود27752161922338009

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيرشا عبد هللا رشاك عوض27753161922210041

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيعالء حسين علي قاسم27754161921304023

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيضحى عاصف راشد دغيبش27755161922209045

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةادبيزينب كريم ياسين صالح27756161922296004
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كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيخليل عبد العظيم خليل اسماعيل27757161921020064

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيحسنين نجم عبد هللا ياسين27758161921022012

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحسين نجم عبد هللا حبيب27759161921051013

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبيعواطف محمد منور شهيب27760161922270023

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيعذراء سبتي جمعه عباس27761161922283035

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينالبصرةادبيعباس ناصر ياسين عزيز27762161921103010

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبيفاطمة حسام الدين مرتضى عودة27763161922270026

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيفاطمه محمد نجم عبود27764161922287093

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيمنتهى فاضل حسن رسن27765161922177058

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبيحيدر طاهر صادج حسن27766161921011012

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبياحمد فرحان الزم منصور27767161921310002

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيكرار عبد هللا حسن حمد27768161921034043

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيعذراء عقيل جواد عبد هللا27769161922454028

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيأية علي عبد الكريم سعد27770161922454002

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيزينب عبد الحميد عبد السيد محمد27771161922225031

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيعبد المجيد عبد هللا مجيد مبارك27772161921039048

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةادبيزينب عبد الرسول سعيد فيصل27773161922155009

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيزهراء خالد عبد الرضا حسين27774161922257023

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيهدى ماجد محسن عبود27775161922204039

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيساره رياض حسين تقي27776161922230030

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيعون غفوري صياح دغيبش27777161921305033

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةادبيحوراء مهدي صالح موسى27778161922278006

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء هالل حمزه عباس27779161922459006

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيانسام حيدر ابراهيم جري27780161922458004

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيعلي حسين علي طه27781161921015029

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبياحمد سالم محمد محي27782161921017003

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيطيبة يوسف عبد االله مصطفى27783161922209046

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبياديان عقيل علي احمد27784161922242002

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيإسراء محمد كاظم محمد27785161922171005

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيعبد هللا عباس جري عبود27786161921044028

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيعلي نجم عبد علي حسين27787161921092029

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيمحمد رياض جواد عبد الكاظم27788161921039065

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيمريم محسن جويد يوده27789161922148028

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيحيدر محسن سكر علي27790161921136016

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبينرجس علي صكر حسن27791161922224053

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيكاظم عباس عبد الرزاق سنيد27792161921305035
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كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيمعين محمد اسماعيل مصطفى27793161921112051

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيعذراء عدنان نجم عبد هللا27794161922256019

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبينور الهدى عالء صكر جياد27795161922245070

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0الخارجيونالبصرةادبيمالك قصي حاتم منعثر27796161921400074

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيايمان محمد خليل هاشم27797161922212004

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيحيدر حسين موحي حميدي27798161921004019

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة خضير عباس مطشر27799161922278012

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيجعفر سلمان رسن مرداو27800161921012008

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء احمد غازي زاهي27801161922381039

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزينب عبدهللا جابر فاضل27802161922242053

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمنتظر علي حسين حاجم27803161921053039

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيفرح خالد ناصر راضي27804161922208037

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزهراء مرتضى امين عبد27805271922102084

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيامينة ناجي سالم سليم27806161922212002

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبينور الهدى محمد سالم عبد هللا27807161922210106

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيزهراء جواد كاظم حنون27808161922172027

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء فالح حسن عبد السيد27809161922239038

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيعباس هيثم عبد الواحد عبد الخالق27810161921052043

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزهراء أياد طالب دشر27811161922194032

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيموسى ماضي حزام حسون27812161921016081

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيرقية عودة محمد حسين27813161922252018

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيمنتظر عبد الكريم عبد الجليل عبد الحسين27814161921020141

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيهيفاء ستار مهدي ثامر27815161922177064

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيزهراء كامل حسن علي27816161922219018

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيفرح كفاح مهدي محمد27817161922167035

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة صالح ابراهيم عيسى27818161922163009

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيزهراء ناظم رشم معتوق27819161922168023

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيرقية عبد االمير كريم جالب27820161922170011

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيسرى عبد هللا جياد عيدان27821161922455014

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيبتول فؤاد حسين منصور27822161922253008

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبياديان نجم عبد هللا عبد الزهرة27823161922290001

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء حسين ابراهيم ياور27824161922171030

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيابراهيم عادل عبد الرحيم عبد الرزاق27825161921039001

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبينبأ عقيل مصطفى طعمه27826161922193020

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيبراء صالح عبد المهدي شبيب27827161922174005

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيشهد كاظم ثامر نجم27828161922217057
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كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيعباس عبد المطلب محسن كاطع27829161921134008

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيمريم طارق محمد عبد الواحد27830161922217088

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةادبيايات كاظم حيدر عناد27831161922146001

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيمهند جمعه قاسم زبون27832161921015069

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيهديل مهند فاضل سبع27833161922233059

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيسجاد جواد كاظم راضي27834161821112035

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعبد هللا عبد الحسين عبد الباري مسلم27835161821049057

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيمحمد هيثم جواد طالب27836161921012052

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيحسن رياض مجيد عبد هللا27837161921046008

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيرضا عدنان عواد محي27838161921042028

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيزينب حيدر الزم عبد هللا27839161922154018

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيبنين محمود خالد سعدون27840161922227013

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيعهود عصام رزاق خلف27841161922256020

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد احمد كريم كاظم27842161921139017

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيتقى علي عبد جاسم27843161922194019

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيحنين عبد هللا كاظم محيسن27844161922215010

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيفرح أحمد حاوي حسج27845161922453017

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيفاطمة ماجد موسى جعفر27846161922231038

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيحسين احمد الوس ماهود27847161921056011

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيايهاب محمد شمخي ناصر27848161921028009

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيعبد الكريم قاسم مردان فارس27849161921022029

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيعلي اكبر مهند مجيد يوسف27850161921022031

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيحيدر صوب هللا زامل عيسى27851161921028023

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيطالب مشتاق عوده طالب27852161921053018

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيخديجة كاظم عبيد كاظم27853161922177017

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمسلم ياسر محمد عبد هللا27854161921053035

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةادبيعباس علي رحيم بدر27855161921371053

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيامير محمد كاظم حسين27856161921044006

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيزهراء قاسم جخيور منوخ27857161922148011

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيساره أنمار عبد المنعم راضي27858161922169027

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيسارة لؤي ثجيل جمعه27859161922184014

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيزينب علي داود سلمان27860161922215028

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبينور نجم عبود عودة27861161922241065

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبياحمد حسين منصور حسان27862161921011003

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحسن علي بناي غريب27863161921068007

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيبنين حسون خضير عبود27864161922213004
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كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيجواد ناظم صبيح عبد الحسن27865161921313003

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبينور الهدى سالم هاشم عباس27866161922179048

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيشفاء عبد الكريم جلوب غضبان27867161922150050

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيزهراء ستار جبار عيسى27868161922148010

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةادبيمرتضى علي عبد الزهرة حسين27869161921121005

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيهدى جعفر طالب عبد الحسن27870161922167044

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمه مصطفى علي حسين27871161922190009

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيفجر توفيق حسن علي27872161922209062

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيحمزة عدنان هاشم ناصر27873161921305015

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيتبارك عبد الحسن مفتن عبود27874161922245013

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيتبارك عبد الرزاق عبد الخضر مطرود27875161922173011

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيكوثر جعفر علي مطشر27876161922215046

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزهراء رعد عبد االمير شيهام27877161922170014

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية الرجاء للبناتالبصرةادبيزهراء ابراهيم عادل زبون27878161922178010

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيعيسى علي هاشم عواجه27879161921020105

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمرتضى اسماعيل علي محمود27880251921008208

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيعلي كريم عدوان مهاوي27881161921022034

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبيزهراء عقيل نعيم جار هللا27882161922336002

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتالبصرةادبينبأ حيدر طعمة صالح27883161922263003

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيخنساء جميل طعمه لفته27884161922265012

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبياحمد شهاب غالب شهاب27885161921044002

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0ثانوية العليم االهلية للبنينالبصرةادبيحسن عيسى عبد الكريم محمد27886161921341002

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينالبصرةادبيبخيت جواد بجاي سهيم27887161921103003

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحمزة سالم زاير مفتن27888161921068015

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيزهراء هاشم لعيوس درجال27889161922241034

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبياسعد خير هللا ضيدان صبيح27890161821039008

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيزهراء حسين كاظم جمعه27891161922168022

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الكريم ياسر عبد هللا27892161922227034

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبياكرم صالح ميثم مزهر27893161921049007

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيزينب محسن حاتم محيسن27894161922200015

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبياحالم عبد الكريم حسن شمخي27895161922254001

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبينور فائق شهيد محمد27896161922209079

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيعلي ياسر كاظم يوسف27897161921016046

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبياحمد شاكر صبار محمد27898161921013004

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيحيدر هاشم عبد هللا مكي27899161921006034

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبينجالء مرتضى مهدي مجيد27900161922253046
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كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةادبيمها قيس انس عبد الدايم27901161922459008

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيحسين كاظم حمود رهيج27902161921052022

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيصفيه عبد القادر طعمه جاسم27903161922169031

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيريام عبد المحسن مزيد عبد الشيخ27904161922287037

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبينور علي فهد علي27905161922231047

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيآالء أبراهيم أسماعيل خضير27906161922219003

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبينور الهدى طالب عبد الوهاب حسين27907161922213052

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزينب جبار شاكر قادر27908161922287053

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبياحمد رشيد رجه عكيلي27909161921041005

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيزينب علي منشد عويد27910161922253027

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيعلي عبد الكريم خضير عباس27911161921004039

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةادبيايمن علي حميد خلف27912161921077004

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيحسن عبد األمير علي حسين27913161921045009

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيايمان انيس فاضل جاسم27914161922454003

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيساره صالح خزعل خليل27915161922150047

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء علي نصيف جاسم27916161922173033

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيحوراء حيدر خير هللا ياسين27917161922176021

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاطمة نجم عبد هللا سعدون27918161922210088

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيعذراء علي حميد بديوي27919161922239034

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيعبد هللا يوسف سلمان محمد27920161921139010

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيعواشة كريم احمد ابراهيم27921161922209050

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعلي جعفر موسى عبد هللا27922161921061064

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيفاطمه علي حسن فليح27923161922169034

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبييوسف داود علوان حسين27924161921305049

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيمحمد رشيد حميد عبادي27925161921041034

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيزين العابدين احمد ذياب احمد27926161921018008

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبياحمد عبد الكريم قاسم فاضل27927161921013006

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبياحمد عادل عبد الحسين رهيف27928161921052008

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبياسراء كريم عبد السيد مطر27929161922233001

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيحنين ميالد سعيد علي27930161922461004

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيازهار عبد االمير عبد علي جعفر27931161922193001

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيعلي اياد عبد هللا مزعل27932161921046049

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمه حازم محمد سعيد27933161922146003

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيعلي عمار سالم خلف27934161921016041

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيمحمد حسن جبار حسون27935161921028041

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيمحمد مشتاق قاسم كاظم27936161921313017
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كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيتبارك هادي كطوف داغر27937161922257015

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيعذراء عامر عبد الزهرة عبد هللا27938161922222028

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيسلوى فهد سوادي طاهر27939161922204021

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0الخارجياتالبصرةادبيايناس صبيح جبر غالي27940161922401014

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0الخارجياتالبصرةادبيوسن عصام مزهر جاسم27941161922401144

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيحسين فالح سالم شالل27942161921022017

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةادبيقبس خالد ماهر كاظم27943161922250013

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيعبد البصير سليم راشد عبد الباري27944211921062016

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيسيف داود سلمان الزم27945161921435013

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمريم علي جاسم محمد27946161922173042

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمصطفى محمد علي كركي27947161921053037

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانادبيكرار علي حطاب زغير27948281921033023

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةادبيحسين مرتضى حسين مزعل27949161921048011

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية الطيف االهلية للبنينالبصرةادبيمجتبى علي ميس غطش27950161921430010

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيمرتضى قصي محسن خيون27951161921139018

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيمصطفى عبد القادر عبد هللا محمد27952161921046090

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيسبأ محمد نشعان جرع27953161922294024

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيفاطمه حامد عيدان بدراوي27954161922256021

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيتبارك أسعد محمد راضي27955161922230010

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيمياده علي عبد الزهره مطلك27956161922458030

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيحسين علي جيجان عبيد27957161921041011

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيعبد هللا عبد الهادي حبيب عبود27958161921017031

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ثانوية النور للبناتالبصرةادبيورود هشام محمد مسافر27959161922275015

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيايمان علي مهدي صالح27960161922164016

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيعمر هاني ياسين سلطان27961161921045040

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيميسم مازن محمد عبد الرضا27962161922233051

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيساره فريد علي حسين27963161922237027

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيبثينة علي قاسم محمد27964161922245009

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةادبيتقى ميثاق راضي حسين27965161922459003

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيفاطمه بهجت زكي كاظم27966161922211015

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيفاطمة عباس مصطفى احمد27967161922177042

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيمنتظر الزم بدن حميدي27968281921039056

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبينور الهدى سلمان احمد طعمه27969161922253048

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيزينب كاظم جلوب مزعل27970161922164046

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيفاطمة احمد صادق غالب27971161922245046

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيزهراء عالء الدين عبد الزهرة كريم27972161922210049
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كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحيدر عبد الحسن ريحان علوان27973161921068017

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةادبيعبد هللا ايوب حسن بناي27974161921121003

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيجعفر علي عبد الرضا شناوة27975161921013010

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيساره حسن علي حسن27976161922265036

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيمحمد عباس فاضل حسن27977161921027035

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيزهراء جاسب فتين فارس27978161922164037

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيزينب ماجد جابر عويد27979161922177033

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيساره امجد خليل ابراهيم27980161922454018

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيعبد الرحيم حسين مثنى عبد الحسن27981161921039039

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيفاطمه مضر حميد الزم27982161922380026

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبياسماء باسم نعمه هاشم27983161922241002

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيزين العابدين حيدر ظاهر عاشور27984161921112022

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيحسين خلف عبدالواحد عبود27985161921046012

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيشهد كريم هيالن حسين27986161922257037

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ثانوية العليم االهلية للبنينالبصرةادبيثائر سلمان علي حسين27987161921341001

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0الخارجيونالبصرةادبيمبتهل حسن صدام حميد27988161921400075

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0الخارجيونالبصرةادبيسجاد مجيد منصور عبود27989161921400045

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيزهراء ربيع مطشر صالح27990161922258016

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن رياض هاشم علي27991141921176028

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيرحمن عبد الساده محي محيديد27992161921033027

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةادبياحمد كريم سوادي جبر27993161921365004

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيبنين رائد عبد العزيز عبد االمام27994161922220010

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيسارة جمال علي سلمان27995161922217046

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيتبارك الرحمن عامر كريم سربوت27996161922212009

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيعذراء عبد الكريم عبد الرضا علي27997161922383070

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفائزة ثامر هادي فرحان27998161922210077

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبينوال عبد القادر طه عبد القادر27999161922209076

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيايات اسعد سبتي محمد28000161922173003

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيزينب حسين نوري مجيد28001161922173017

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيحسين مهدي جبار مهدي28002161921097038

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةادبيحسن عبد االمير عباس بشاره28003161921365062

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيفاطمة رافد علي محمد حسين28004161922258023

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيساميه عادل عيد سعود28005161922211014

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيصفا سمير ثاني مجيد28006161922220051

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيحمزة عباس موسى رهيف28007161921017021

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ثانوية الهوير المسائية للبنينالبصرةادبيأحمد نايل انتيش فعيل28008161921351031
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كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيعلي حسين خلف طالل28009161921021022

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيزهراء حسين جاسب صبيح28010161922164040

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيصادق خيرهللا مفتن عبد الكريم28011161921022025

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيطيبه ماجد حسين صالح28012161922174034

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيمحمد حزام جاسم مشلوش28013161921307029

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيبتول عبد الباري عبد النبي عبود28014161922176013

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيرقيه جثير حامد فياض28015161922223027

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيسجاد زكي نعمه علي28016161921062034

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيساره خالد سلمان سويدان28017161922266014

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيمريم رائد غني مجبل28018161922184023

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيحسنين علي سعدون طالل28019161921068009

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيزهراء ناظم عوده كرم28020161922223034

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيحسين كريم كاظم حمودي28021281921039019

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيمصطفى وليد خالد ياسر28022161921015068

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحسين عماد مجيد ثعيور28023161921051011

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيعلي مهدي فاضل عبد علي28024161921134012

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيزينب جاسم حسين خليف28025161922168025

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةادبيعلي رعد عبد الجبار موزان28026161921073014

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيتقوى سعد خضير عباس28027161922256007

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيزينب هاني حبيب ناصر28028161922174026

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبياماني احسان يونس هندول28029161922238005

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةادبينور هيثم نجم عبود28030161922187015

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيمنى مهلب عبد الكريم عبد هللا28031161922209073

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيحسين ناظر صبيح ظاهر28032161921056017

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبيزينب عبد الحسين حمدان مريهج28033161922270017

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيعلي فالح محمد جاسم28034161921018014

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبياحمد عدنان عبود زيدان28035161921020013

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيرباب زهير جاسم عبد28036161922454010

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيحسن علي محمد مجذاب28037161921020033

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيبشائر فاروق عمران ناهي28038161922225007

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيمفاز حازم رشيد عجيمي28039161922208040

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيشهد نزار عبد السيد مكطوف28040161922210063

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيكوثر احمد عبد المهدي بدر28041161922174050

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيدانيه فالح حسن راغب28042161922150024

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيسجود عبد الحسين عباس عبيد28043161922176056

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبيابا ذر عبد الحميد هاشم شلش28044161921011001
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كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيعلي صالح عبد الزهرة كاظم28045161921042052

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيديار جالل جاسم كويني28046161922164035

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيفردان علي ناصر احمد28047161921046066

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيعلي محمد مولى فالح28048161921051033

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ثانوية الهوير المسائية للبنينالبصرةادبياثير كاظم احمد معن28049161921351003

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيزينب خالد سليم خلف28050161922173018

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبينجلة كاظم ياسين حمود28051161922245065

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيعلي وليد جبار عبد الحسن28052161921112036

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةادبيفالنتينا ريمون البرتي بولص28053161922161007

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيفاطمه شهيد عبيد عري28054161922181028

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبياحمد حسين حلبوتي دهيك28055161921020007

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيحسين مؤيد محسن احمد28056161921039022

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيسجى طالب عبد الرضا مسلم28057161922171053

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيطيبة حسن علي حسين28058161922171059

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبياحمد اسعد فخري راهي28059161921052004

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيورود احمد ياسين كاظم28060161922148036

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيايات كامل خزعل عبد هللا28061161922243004

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيانور عباس عبد الرزاق عبد الحسن28062161921047009

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبياروى فراس عماد عبد الوهاب28063161922150005

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعبد الباري عامر عبد الباري مريعي28064161921061053

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةادبيحسين احمد سالم احمد28065161921352025

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0الخارجياتالبصرةادبيسيماء عالء بستان محزب28066161922401077

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيفاطمه قاسم يحيى احمد28067161922219032

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيقاسم شاكر ماضي مطر28068161921018015

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيرعد احمد عبد السالم عبد الكريم28069161921006037

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةادبيطه يعقوب يوسف عثمان28070161921063006

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ثانوية المهدوية المختلطةالبصرةادبيصالح قاسم فليح عبد هللا28071161921315004

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيمصطفى وليد عبد ماضي28072161921051049

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيغفران طه مصطفى طه28073161922209054

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيحسين خزعل عبيد جبيل28074161921136014

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبييوسف سالم محمد حمد28075161921006097

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عاشور خزام علي28076141922133007

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيحسين ناصر نعمة غافل28077161921004018

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيحيدر فالح حسين كاطع28078161921016019

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزهراء زهير حسين يوسف28079161922150031

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيحيدر عبد االمام محمد حيال28080161921020062
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كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةادبيساره صادق مجبل شاوي28081161922296005

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيعهود خليل ابراهيم عبد السيد28082161922241048

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيحوراء حيدر عبد االمير عبد الجبار28083161922241015

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبياسراء يعقوب يوسف خياط28084161922338002

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيامل محمود عبد الستار محمود28085161922150010

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ثانوية البشرى للبناتالبصرةادبيمريم كاظم جبار عباس28086161922331013

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0الخارجيونالبصرةادبيزيد محمد لعيبي حسين28087161921400043

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعبد الحسين تيسير خضير غالم28088161921049048

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبينواف غزوان اسحاق يعقوب28089161821015048

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةادبيعلي شاكر عبود محمد28090161921074004

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةادبيسجاد نجاح سلمان صنكور28091161921414004

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبياثير عقيل قاسم جبار28092161921039002

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيام البنين قاسم عيدان خضير28093161922239003

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبينور عبد السالم داود سلمان28094161922212040

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيمحمد احمد عبد االمير قاسم28095161921049073

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيمنار بهاء ياسين عبود28096161922170050

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبينبأ عقيل خلف كعيد28097161922170052

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية  نبراس العلم االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد مصطفى عبد هللا غضيب28098161921129008

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتالبصرةادبيهدى عالء عبد الصمد حمود28099161922285008

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيريام حسين عبد الكريم صلبوخ28100161922231013

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةادبيمحمد تقي مهند محمد جاسم28101161921060005

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيمنتظر كاظم عبيد عطوان28102161921068054

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيزينب عيسى حميد كاظم28103161922254026

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيفاطمه محمد عبودي صالح28104161922265050

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزينب كريم حسين غليم28105161922265033

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيحوراء جاسم محمد جودة28106161922242025

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةادبيسيف عماد كاظم فالح28107161921357061

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيعلي نزار محمد عثمان28108161921092030

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيحسين علي حنون علي28109161921006026

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيسجى جعفر فلحي مهدي28110161922223045

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيمرتضى حسن خلف سعد28111161921041040

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيزهراء أحمد محمد عباس28112161922219014

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيشهد سعدون جلوب حسن28113161922380016

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيمنتهى فالح شعيبث بطي28114281922093068

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيحسن علي جواد جاسم28115161921044008

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيشهد اسعد حميد شعبان28116161922241043
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كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيزهراء سالم سعيد معارج28117161922257024

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيكفايه عبد الحسن ياسين شلتاغ28118161922172049

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبياية احمد صالح مهوس28119161922167005

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيزينب عقيل حميد حسين28120161922203013

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبينعمت زهير عبد هللا عبد الرزاق28121161922217101

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتالبصرةادبيروان جميل صالح عبد الرحمن28122161922285002

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزهراء مازن محسن حسين28123161922287045

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيزينب شعالن عويد حمود28124161922267011

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةادبينايف عدنان خلف موازي28125161921365066

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيبتول غسان جاسم محمد28126161922209010

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعلي ناطق جاسم عبد الجليل28127161921061072

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمحمد ناظم ياسين غضبان28128161921061087

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيمريم حسين كاظم بدر28129161922230046

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0الخارجياتالبصرةادبيفاطمه حسن علي خريبط28130161922401099

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيابتهال باسم كاطع عبيد28131161922194011

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبيزهراء حيدر عبد االمير عزيز28132161922255007

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيساره عبد الكريم حمود سعدون28133161922223042

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيمرتضى جبر كاظم رسن28134161921020130

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيعلي فرحان خلف صحن28135161921013040

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيزينب حسين جخيور حسين28136161922265030

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيزينب مالك أنس جاسم28137161922219022

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيسجاد صالح جاسم جبر28138161921020072

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيحسين عبد الرحيم مجيد شويع28139281921019027

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزينب عبد الصاحب داود يوسف28140161922176046

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيحنين شهاب احمد مطر28141161922220019

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبياسراء مفيد محمد عبد28142161922172011

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيزين العابدين رعد بدر ياسين28143161921094014

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةادبيفهد قاسم فهد جمعه28144161921096009

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيفاطمة خليل بجاي محمد28145161922216037

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيمحمد وليد صالح جاسم28146161921136044

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيياسمين عبد الرضا جوني فاضل28147161922216047

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية جرير للبناتالبصرةادبياسماء سالم كاظم جاعد28148161922199002

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزينب عبود عباس عبود28149161922283025

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيشهد فراس رجاء ابراهيم28150161922258019

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيفاطمه كاطع نجم عبد هللا28151161922211018

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيبنين علي ناعم جبر28152161922242021
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كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةادبيمحمد سلمان صغير غالب28153161921084008

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيضالل مكي ذنون زامل28154161822210072

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيساره اسعد سلمان حميدي28155161922287061

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبياحمد يحيى محمد عبد هللا28156161921006006

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيادريس يوسف شبلي لاير28157161921004005

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيمرتضى جاسم جبار جاسم28158161921034055

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيفاطمه صباح عبد الزهره محمد28159161922164050

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيحسنين عبد الجليل فاخر محمد28160161921020037

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيسجاد هاشم عبد الرزاق محيي28161161921022023

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيموسى عدنان محسن عبد الحسن28162161921029060

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيهدير محمد سالم خفي28163161922148034

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيزمزم جواد تعبان جابر28164161922220027

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيزينب انصاف قاسم عبد28165161922210051

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبينداء احمد كاظم معتوق28166161922150065

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيحسين ضرار محمد حسن يسر28167161921134005

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزينب طالب غافل جاسم28168161922244035

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيسيماء طالب عودة يوسف28169161922222026

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيهيام عباس جعفر موسى28170161922238037

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبينبأ جاسم جبار موزان28171161922227069

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيمريم عماد ناصر سلطان28172161922245059

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيفاطمة رعد عريبي عبد28173161922194063

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيمريم فاضل جاسب دشر28174161922194071

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيفاطمة احمد عبد الحسين ثويني28175161922243039

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبياحمد جواد كاظم عودة28176161921311001

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيزينب قاسم جودة زوير28177161922172036

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيمحمد عودة عبد الغني عاشور28178161921022042

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر جبار حسين ارزيج28179141921032057

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيبتول نزار علي داغر28180161922243007

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيسعاد هادي حسين عبد هللا28181161922208027

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيشهد احمد زامل ذريب28182281922055051

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيسارة عايد رمضان كعيد28183161922176052

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيعبد الكريم قيس عبد الكريم حيال28184161921044025

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيحوراء قاسم احمد ابراهيم28185161922198006

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبياقبال بليغ شاكر عبد الرزاق28186161922198002

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيضحى ناظم عبد الرضا خضير28187161922217061

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد حسين جياد28188161922244050
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كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيوديان حكمت علي جاسم28189161922210117

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية الجنات االهلية للبناتالبصرةادبيهدى عادل سهيل صالح28190161922334007

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبينورا باسم الزم اسماعيل28191161922230054

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيتبارك ناظم فاضل جياد28192161922216011

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيزهراء زكي عبد الرحيم مطرود28193161922249007

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0الخارجياتالبصرةادبيرواء حمزه عباس علي28194161922401043

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيبتول عقيل عبد هللا جايد28195161922215005

كلية اآلداب/جامعة البصرة421.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيزينب صفاء جبار حيدر28196161922253025

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيمحمد قاسم عرمش سندال28197161921015056

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزهراء حامد محمد مرزوق28198161922283018

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةادبيحيدر عقيل علي منخي28199161921428007

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيكاظم صالح حميد صالح28200281921039042

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبينور الزهراء رياض احول كريم28201281922053035

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيعلي عبد الرضا طاهر محيل28202161921042053

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيعباس فاضل طاهر علي28203161921041021

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعلي عدنان هندي جياد28204161921033044

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيرهف موفق هادي محمد علي28205161922272005

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيزينب سعد محمد خريبط28206161922241035

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيحنان غازي جميل عبد هللا28207161922454007

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارادبيمنتظر نعيم عبيد بدر28208221921304021

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيمريم ابراهيم هاشم دوشي28209281922055066

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيام البنين ميثم عبد هللا هاشم28210161922241007

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيمصطفى عقيل داخل عبد الرضا28211161921051048

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيميساء جمعه جلود محمد28212161922206028

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيامنيه طلعت عطيه شحين28213161922150011

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيليلى علي خلف جثير28214161922244054

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيزهراء ماجد جمعه رسن28215161922230023

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةادبيمريم جواد كاظم صالح28216161922237038

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيعذراء كاظم ايوب عباس28217161922287076

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيفاطمه عالء ابراهيم جعفر28218161922287089

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيزينب علي ياسين عبد هللا28219161922233026

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0ثانوية البشرى للبناتالبصرةادبيرقية جابر عبد الرضا مريس28220161922331003

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيعلي جبار محسن الزم28221161921099023

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبياحمد عبد الحسين خلف جابر28222161921011004

كلية اآلداب/جامعة البصرة571.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رمضان عبد علي سواد28223161942175027

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائياماني عذبي موسى خواف28224161942380018
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كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةاحيائينور الهدى خليل ابراهيم غضبان28225161942177017

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيزينب فؤاد سامي حاتم28226161942218059

كلية اآلداب/جامعة البصرة554.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين علي صالح حسين28227161942162009

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيبثينه احمد مهدي طعمة28228161942381018

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيأمنة حسين طالب علي28229161942231001

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيام البنين سعد هالل ضاحي28230161942162003

كلية اآلداب/جامعة البصرة545.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه جعفر مهودر لعيبي28231161942154037

كلية اآلداب/جامعة البصرة545.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائياحمد رافد كاظم كامل28232221941003009

كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيابتهال كاظم جلوب مزعل28233161942240002

كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيدعاء صادق جعفر عبود28234161942235009

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائينرجس هاشم مهدي خضير28235161942228124

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيمنار قديس يونس محمد حسين28236161942154044

كلية اآلداب/جامعة البصرة534.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عدنان عبود حسين28237161941088014

كلية اآلداب/جامعة البصرة533.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار ثائر نوري ياسر28238161942251023

كلية اآلداب/جامعة البصرة533.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي عبد الحسين محمد28239161942165362

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم هاتف سكر جري28240161942332104

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي علي جبار الزم28241161941075179

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبدهللا خالد عبدهللا عودة28242161941063010

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائياسراء عبد الحسين حسن محسن28243161942238006

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيزينب نبيل منصور علي28244161942154030

كلية اآلداب/جامعة البصرة527.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر صباح مهلهل ناهي28245161941135008

كلية اآلداب/جامعة البصرة526.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد حسين حمدان شاهين28246161941355074

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.1ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيقطوف حبيب كاظم هيال28247161942232034

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرفاه جاسم علي فرهود28248161942165139

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمرتضى واثق عبد الغريب احمد28249161941061038

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائياطياف عقيل طالب طه28250161942173002

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.2ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيزهراء سامي جهاد جاسم28251161942232018

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيضحى احمد جابر عدوان28252161942212034

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل ماجد شاكر صالح28253161941084093

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيسجاد صباح نوري عباس28254161941001043

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائينور سمير لعيبي شانك28255161942381133

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةاحيائيجنان عظيم عبد الرزاق جابر28256161942237003

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيفاطمه ماجد عبد الحميد عبد المجيد28257161942150047

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائيعال محمد حسين جبر28258161942212037

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد ضياء عبد الواحد مجيد28259161941363046

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء جبار جاسم محمد28260161942146022
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كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحمزه جاسم كريم منصور28261161941075076

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةاحيائيعمار احمد غالي راهي28262161941043017

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيكرار عبد الرضا كاظم عبد الواحد28263161941352085

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيربا حسام عبد الرحمن عبد علي28264161942242010

كلية اآلداب/جامعة البصرة512.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه قحطان بداي جنتو28265161942145132

كلية اآلداب/جامعة البصرة512.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد جاسم حسن28266161942233011

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر اعياد تفاك حمود28267251941205266

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبيار ظاهر عبد العالي ابراهيم28268161942202033

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي مفتن بدن28269161942381055

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الرحمن فهد عبد الرحمن28270161941355056

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيياسر عبد الكريم ناصر جاسم28271161941007056

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس رياض عوده لعيوس28272221941310089

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائياالء قاسم مدلول عبيد28273161942170004

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيآيات حيدر حسن مناتي28274161942152003

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره مضر خليل باقر28275161942163035

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيغسق نوري طاهر سلمان28276161942381083

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةاحيائيماهر رزاق بداي بجاي28277161941013043

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيتبارك الرحمن محمد كامل عاشور28278161942213006

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيسيف الدين سعدي صبري حميد28279161941044013

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد جاسم محمد ابراهيم28280161941349001

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيمريم وحيد عبد الوهاب صيهود28281161942150057

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائينجالء غازي محبس مدلول28282161942240082

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزهراء محمد طعمه هاشم28283281942051052

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي فالح عبد الحسن حنتوش28284161941075183

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاجر صالح علي حسين28285161942333036

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيشمس عادل عبد الرضا فرحان28286161942240058

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين بهجت صنديل كشيش28287161941094028

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز عمر وصفي صبري28288161941045017

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعبد المجيب حميد أمجوت لعيبي28289161941001058

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0انطاليا-مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمصطفى موفق صبحي محمد28290131941222003

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيعبير عبد هللا مطر ناصر28291161942293012

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيحنين علي حسن مطر28292161942380074

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي زغير غدير28293161942166010

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين جلوب حمود مشكور28294161942272005

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز شعبان عبد هللا صالح28295161941105025

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائيفاطمة فالح حسن يوسف28296161942225027
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كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد صابر محسن28297161941075226

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيسيف الدين اسعد عناد افليح28298161941006011

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحسن عباس محسن جمعه28299161941076044

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةاحيائيقاسم امين منصور قاسم28300161941134003

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0اعدادية رفح للبناتالبصرةاحيائيحنين عمر وصفي صبري28301161942219012

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيامجد حميد مجيد حسين28302161941075029

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينور مهند عبد الجبار عبد28303281942063104

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب سجاد حلبوص محمد28304161942165223

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب سعود راشد مجلي28305221942175130

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيبنين عبد الحكيم خالد عناية28306161942234024

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء ماجد خير هللا عبد الحسين28307161942171027

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى عبد االمير عباس غضبان28308161942146044

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيفاطمه ماجد حميد سلمان28309161942283026

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينه عبد الكريم عبود سعيد28310161942152121

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حامد قاسم عبد الرسول28311161942226099

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيالبتول عبد الحبيب حنون عطيوي28312161942153006

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيمحمد بهاء مهدي صالح28313161941002041

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةاحيائيحوراء عاطف مهدي محمد28314161942237004

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبنين عدنان خليل عبد القادر28315161942165088

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس فاروق مصطفى نفاوه28316161941140034

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيايات ستار جابر حسن28317161942235004

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايه محمد جاسم محسن28318161942165066

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر علي احمد يوسف28319141941182089

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عماد جاسم محمد28320161942251013

كلية اآلداب/جامعة البصرة602.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك ياسبن يعقوب ماركار28321161952260006

كلية اآلداب/جامعة البصرة581.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نجم عبد فيصل28322161951014057

كلية اآلداب/جامعة البصرة567.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيشمس فارس حاكم عبد المنعم28323161952230025

كلية اآلداب/جامعة البصرة565.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيزهراء حميد سلطان صالح28324161952198012

كلية اآلداب/جامعة البصرة564.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب يوسف عبد الواحد خلف28325161952339007

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيشهد عقيل حمود طه28326161952216020

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0ثانوية الروضة العباسية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر حميد كريم عبد الحسين28327161951080037

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باسم محمد زكي هاشم28328161951053114

كلية اآلداب/جامعة البصرة545.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة ماجد عباس يعقوب28329161952220018

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عماد جابر محمد28330161951047137

كلية اآلداب/جامعة البصرة538.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الزهرة حسن ابراهيم28331161951011008

كلية اآلداب/جامعة البصرة538.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي نعمة جلوب عذيب28332161951371222
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كلية اآلداب/جامعة البصرة537.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقينسمة نسيم اسماعيل عبد الجليل28333161952170032

كلية اآلداب/جامعة البصرة533.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيزينب مهدي محسن دعيم28334161952172027

كلية اآلداب/جامعة البصرة533.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد رائد علي ناصر28335161951006102

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيام كلثوم باسم جبر ربح28336161952208005

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احمد فاضل احمد28337161951073020

كلية اآلداب/جامعة البصرة526.0الخارجياتالبصرةتطبيقيزهراء حسين غانم جارح28338161952401038

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيشهد امين حسون مشيري28339281952069037

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيعائشه محمد طه محمد28340161952152037

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيمريم محمد خلف حسن28341161952383125

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهدى عباس علي يعقوب28342161952260025

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الكريم كاظم محمد28343161952258009

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيعبير مصطفى فياض عبد هللا28344161952220016

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيايات خالد داود سلمان28345161952238002

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيكوثر امين حسون مشيري28346281952069043

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم حسان اسامه انور28347161952274010

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيرانيه عالء محمد تايه28348161952165016

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيتقى حسام محمد  رضا محمد علي28349161952198005

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مصطفى ابراهيم محمد28350161952226047

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنهج عباس مجيد عايش28351161951081019

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور علي زيدان قاسم28352161952184108

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيسارة عبد الحسين افندي شغاتي28353161952198017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة556.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائياحمد كريم نايف كريم28354221941020005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة552.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد خضير سلوم28355251941007322

كلية علوم البحار/جامعة البصرة532.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايه وليد مجيد عبد الحميد28356161942183015

كلية علوم البحار/جامعة البصرة513.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمحمد علي رشيد حميد عمارة28357281941009059

كلية علوم البحار/جامعة البصرة510.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيمرتضى عقيل عزيز عبود28358161941006040

كلية علوم البحار/جامعة البصرة503.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمحمود حليم حريب عبد28359161941001110

كلية علوم البحار/جامعة البصرة499.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائينبأ صالح عبد هللا صالح28360161942266016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة498.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب شهيد حمود حسن28361221942139102

كلية علوم البحار/جامعة البصرة496.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيمريم قصي عبد الرحمن عيسى28362161942173031

كلية علوم البحار/جامعة البصرة496.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةاحيائيمقتدى حاتم حسن حاتم28363161941028033

كلية علوم البحار/جامعة البصرة495.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائيبنين علي حلو شبوط28364161942222006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة494.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه علي فاضل جابر28365111942068066

كلية علوم البحار/جامعة البصرة492.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائييعقوب حكمت يعقوب ميخائيل28366161941075319

كلية علوم البحار/جامعة البصرة490.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيآيات عدنان عكاب ابو عوجه28367261942080005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة525.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين مؤيد فيصل عبد28368291951007049
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة515.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيميس عبد االله محمد معتوق28369161952226095

كلية علوم البحار/جامعة البصرة499.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين كاظم صبيح مزيد28370161951108019

كلية علوم البحار/جامعة البصرة499.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان عبد الصاحب صبيح28371161951085079

كلية علوم البحار/جامعة البصرة497.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عزيز حسين جواد28372161951340030

كلية علوم البحار/جامعة البصرة496.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ماجد بالسم ليلو28373161951366006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة493.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم اسماعيل علي سلمان28374161951357001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة493.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسين فالح جابر هللا حاذور28375161951069019

كلية علوم البحار/جامعة البصرة490.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عدنان لفته عبد هللا28376161951001104

كلية علوم البحار/جامعة البصرة485.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيعواد عبد العظيم منصور عواد28377161951077036

كلية علوم البحار/جامعة البصرة484.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا اسماعيل مصطفى مرزوق28378161951349004

كلية علوم البحار/جامعة البصرة484.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عبد الهادي ثجيل عبد الرضا28379161951026037

كلية علوم البحار/جامعة البصرة483.0ثانوية الكندي للبنينالبصرةتطبيقيعلي شهيد محمد شيحان28380161951100011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة482.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقياحمد يعقوب يوسف احمد28381161951005009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة482.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقييوسف علي فرحان حاتم28382161951002251

كلية علوم البحار/جامعة البصرة481.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيزينب رعد سالم دويري28383161952171016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة480.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقيحسين علي مكطوف جادر28384161951308006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة480.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقياحمد قاسم حنون مهدي28385161951022007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة479.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيسندس موسى عويد حنش28386161952383091

كلية علوم البحار/جامعة البصرة478.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين مالك عبد الجبار سعد28387161951049046

كلية علوم البحار/جامعة البصرة477.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جاسم سعد مريوش28388161951074055

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم عبد الناصر جميل محمد28389161952210104

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة يعقوب يوسف ابراهيم28390161952230029

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقياحمد عقيل صالح عبد الخالق28391161951046008

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيكاظم قاسم عبد الحسن حسن28392161951007099

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقياحمد كاظم عباس عاشور28393161951005007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةتطبيقياية كريم قاسم عباس28394161952455002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد محمد علي معتوق28395161951064017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة474.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى كامل صبيح حسين28396161951002230

كلية علوم البحار/جامعة البصرة474.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيعلياء عبود محمد مهدي28397161952176071

كلية علوم البحار/جامعة البصرة472.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيدالل خالد مكطوف محمد28398161952145010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة472.0الخارجيونالبصرةتطبيقياحمد امجد حسين خضير28399161951400001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة472.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيرأيات محمد عبد الجبار ياسين28400161952218029

كلية علوم البحار/جامعة البصرة471.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيكرار محمد وجر دفار28401161951001121

كلية علوم البحار/جامعة البصرة471.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيدعاء علي عبد الحسين جوده28402161952458011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة471.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيام البنين صفاء قاصد قاسم28403161952170001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة471.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيزينب خلف ساجت عليوي28404161952164030
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة470.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيابو الحسن علي مونس اسماعيل28405161951015001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة470.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيوليد خالد عكاب حاجم28406161951076090

كلية علوم البحار/جامعة البصرة470.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن محمود جاسب مناور28407161951012036

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةتطبيقيزهراء سلمان محمد عبد السيد28408161952249003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيتحسين يوسف احمد نجم28409161951353031

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيوالء حاتم تركي مكطوف28410161952208064

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى فتحي عبد الجليل احمد28411161951019171

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيحوراء سليم كاظم جاسم28412161952245010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة469.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيزهراء هادي حبيب حسان28413161952227016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل712.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيريم بشار صالح نوري28414171942233049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل710.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيسماء ضرغام عبد الحميد خضر28415171942233086

كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.8ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيهاجر نوفل عبد المالك عبد الفتاح28416311942047200

كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائياسراء محمد عز الدين محمد28417171942233007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمناهل عمار ذنون حامد28418171942233134

كلية طب الموصل/جامعة الموصل709.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا امجد عبد الحميد علي28419171941212020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيعائشه صدام لبيد محمد28420171942233100

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.4ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهبه ثامر محمد علي28421171942233148

كلية طب الموصل/جامعة الموصل708.4ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيزهراء وسام شكر محمود28422171942318029

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.7ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيأشرقت فاضل ظاهر محسن28423311942047002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيشهد زيدون طارق محمد شيت28424171942318036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيريم عبد العزيز معروف علي28425171942233050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.5اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحسن علوان يونس سليمان28426171941023172

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهمسه جار هللا عايد جاسم28427171942233151

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب عماد جواد محمود28428171942233068

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.6النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعمر حازم عطيه حسين28429311941024097

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.4ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيآمنة عبد السالم سعيد عثمان28430171942318001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.4اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشهد خالد عبد هللا عبد الرحمن28431171942294190

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.4ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيايالف قصي محمد شريف عبد العزيز28432171942357023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايمان احمد محمد سليمان28433171942286066

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.0ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيندهوكاحيائياحمد ناظم معاوية ناظم28434331941061004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزهراء علي محمود احمد28435171942233057

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب رافد عامر شيت28436171942233064

كلية طب الموصل/جامعة الموصل705.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرقيه محمد عدنان محمد28437171942285084

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرنا مروان سالم ايوب28438171942233044

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.6ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيخلف يونس خلف صالح28439171941212011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.3ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيرضوان عصام غازي احمد28440171941212013
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيحنين بشار عبد الواحد احمد28441171942233025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيغسق محسن مرعي حسن28442171942286264

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.8االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيهمام فارس محمود احمد28443171941008397

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.8ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد علي حسين جارو28444171941186007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم سعد عبد الرزاق ابراهيم28445171942233119

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.6ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيايمن ابراهيم علي اخضير28446171941212001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.5ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيوسن سعد يونس سليمان28447311942047210

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.4ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيايه قاسم محمد قاسم28448171942233017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى غسان خضر داود28449171941022170

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيفاطمه عبد هللا حسن علي28450171942233107

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمالك محمد منذر زين الدين محمد امين28451171942233130

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمصطفى مزاحم احمد يونس28452171941012093

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائينور شامل صبري يونس28453171942233138

كلية طب الموصل/جامعة الموصل703.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيزهير محمد صالح عبود28454171941008126

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.6اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهاجر وعد عبد هللا حسن28455171942286356

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد غانم محمد سعيد28456171941011254

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيعمرة محمد رافع علي28457171942233103

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.2اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيافنان مروان جاسم محمد28458171942286030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيسجى علي الياس خضر28459311942047113

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيايمن بسام بشير محمود28460171941017050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائينبأ غزوان عماد الدين جمال28461171942262101

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائياماني سبهان غانم عبد28462171942321007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيشعيب اكرم محمود حمدي28463171941022065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيشهد شهم فتحي ابراهيم28464171942233088

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.4ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيهدى سالم عبد الرحمن محمد28465171942327070

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.4ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائينور نشوان غانم رشيد28466311942047197

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.0ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيتقى وليد عبد الجبار عثمان28467171942318019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيهمام عبد المالك محمد امعيد28468171941201023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعصام عبد الستار عبد الجبار خلف28469171941008215

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائياحمد آثال ذنون ابراهيم28470171941013005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيتبارك مصعب عبد الحميد عبد هللا28471171942357040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى احمد سعيد حسين28472171941022158

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.8اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره فلح كريم حامد28473171942286202

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.8ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائينور صديق خالد عبد الرحمن28474171942318049

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عزت عبد هللا اسماعيل28475171941011167

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيعبير محمد صديق شاهين28476171942233101
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيامنه سعيد عبد هللا محمد28477171942231035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد هادي رشيد سليمان28478171941024020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحمزة سعد سالم سعيد28479171941022042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمود صالح محمد خضر28480171941008342

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيشهد محمود طه سعيد28481171942357090

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيامين كمال جيجو مراد28482171941060005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائينور عبد الكريم نوري خليل28483171942233139

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمنار بشار حسن علي28484171942233132

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.5ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيندهوكاحيائيطيبة محمد احمد عبد هللا28485331942061002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا زيد ذنون يونس28486171941022087

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائياسماء سفيان دحام داود28487171942233008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمود صالح حمادي علي28488171941028247

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيزيد عبد الغني احمد جواد28489171941007090

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيهند نجم عبد علي28490171942315139

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيحسين علي يوسف عزيز28491171941351238

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيهاله احمد حسين عويد28492171942273179

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسند فواز صالح عبد28493141942103031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيتماره رافع شهاب احمد28494171942233022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياسامة سفيان دحام داود28495171941022019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيميامين مدين محمد فوزي صابر28496171942286316

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.3اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبنان محمد صالح محمود28497171942286081

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الحميد محمد حميد حسين28498171941022071

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعبيدة عبد الستار سالم محمود28499171941157032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائياصاله قيس سالم عبد هللا28500171942302028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الصمد مصطفى حسين28501171941007208

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيهبه اياد علي حسين28502171942357133

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيرحمة عبد الكريم ذنون يونس28503171942234014

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصفا عامر عبد هللا فتحي28504171942231286

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد كريم سلطان عبد هللا28505171941017025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.7النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائييوسف ماهر يوسف يعقوب28506311941024158

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد صهيب يحيى قاسم28507171941022141

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.6االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائييونس انمار عبد القادر عبد الرحمن28508171941008419

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب عماد خليل ابراهيم28509171942233069

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيدالل مثنى حازم شيت28510171942233033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيشيماء حاتم احمد محمد امين28511171942233091

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيحنين رائد محمد نوري حسين28512171942233026
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيجنه محمد يونس احمد28513171942233024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائياحمد عبد الرحمن علي هواس28514171941201003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيريم وحيد خلف سليمان28515171942305051

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيصافي مأمون هاشم حمادي28516171941008142

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره عبد الناصر يوسف نجم28517171942286200

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيقصي سالم علي خضير28518171941027090

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد غازي حسين علي28519171941228007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيمريم هيثم خضر طوبيا28520171942248050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيرضاء مثنى خليل ابراهيم28521331942070019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيحال سعد عبد العزيز داود28522171942286094

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسرى عبد الستار خزعل ابراهيم28523171942294176

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيبولين امير توما عبد هللا28524171942247009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيامنه عبد الباسط علي محمود28525171942233009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيأيه احمد فخري محمد28526171942233005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيقمر الزمان احمد حسن ابراهيم28527171942233111

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.1اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعلي مروان متعب احمد28528171941011203

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيريا علي خالد صديق28529171942233048

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرفل شوكت نوري محمد28530171942291064

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيدالل احمد محمود عبو28531171942290080

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيفاطمه قيدار صالح الدين فتحي28532171942288271

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيآيه سلطان محمد احمد28533171942327004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيسماه جمعه محرم رشيد28534171942269013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائينوران محمد محمود صالح28535171942254092

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايه عدنان محمود حديد28536171942290058

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيعائشه جمال دحام داؤد28537171942290207

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزينب الزم جبوري داود28538171942299046

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبسمة زياد زين الدين محمد امين28539171942286079

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيسرى عمار علي حسين28540171942321050

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزينب صفوان موفق يونس28541171942299045

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.9ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمريم محمد يونس سليم28542311942047171

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.8ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيطيبه عمر كاظم داؤد28543171942268100

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.5ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيسدره اياد امجد عبد الرزاق28544171942262059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.5ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيمروة محمد احمد حمادة28545171942330112

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييوسف جاسم احميد خلف28546171941022193

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.4ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياخالص عدنان سالم ضايع28547171942262002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد باسل قاسم خالد28548171941022006
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.3اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد جاسم اعويد نمالن28549201941001017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.2ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر نزار سلطان محمود28550171941157038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الباري عبد السالم ذنون يونس28551171941022069

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.1ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيمدثر يزن نذير قاسم28552171941212029

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عبد الرحمن حبو محمد28553171941011165

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء عمر محمود مرعي28554171942266028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعايد يوسف عايد احمد28555171941007112

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم وليد خالد محمد28556171942233126

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيهند جمعة حسن عبيد28557171942267138

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيرواء علي فتحي سلطان28558171942300046

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيسعيد يوسف سعيد عبد الرحيم28559171941161040

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيياسر احمد خلف عبد28560171941005145

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد خضر الياس خضر28561171941008032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيميديا سعد دانيال شمعون28562171942249084

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيشيماء احمد خليل ابراهيم28563171942357091

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيتماره زياد سالم وليد28564171942268036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيحمزة لقمان خليل حيدر28565331941001033

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحمزة منهل علي محمد28566171941022044

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.8اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيأسماء فلح كريم حامد28567171942286024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.8ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيآمنه بشار عبد النافع حسين28568171942318004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيفرح مقدام امين مجيد28569171942233109

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن اكرم عبد الرحمن مصطفى28570171941011129

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.7ثانوية الفردوس االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر رضوان نافع حميد28571171942320008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرؤى فارس محمد يونس28572171942233036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.6ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائياالء فتحي خلف جبر28573311942047021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.6االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى علي عبد القادر احمد28574171941008370

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد رافع يونس قاسم28575171941022136

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن هشام ادريس حامد28576171941022082

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.3اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحيدر كريم مجيد محمد28577171941023065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا احمد سالم احمد28578171941022085

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.2اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيدعاء مزاحم محمد مصطفى28579171942286103

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائييونس زياد قادر جرجيس28580171941157059

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا احمد حسن28581171941103074

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيمصعب علي خضير حمد28582171941025126

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعالء ثامر محمد علي مصطفى28583171941015120

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزينب محمد ادريس مصطفى28584171942231214
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيحسن طه حسن محمد28585171941015055

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيصالح حمد صالح خليف28586171941043012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيغدير خالد عطوان سليمان28587171942231318

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائياحمد رافع عبد العزيز خضر28588171941098004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيآية سمير احمد مصطفى28589171942357008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياسامة سعدون رميض جاسم28590171941351258

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب محمد سمير بشير28591171942288181

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيبراء طالل ظاهر سلطان28592171942294066

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عامر عبد الرحمن عبد اللطيف28593171941011138

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائياحمد عبد حمد نجم28594171941027007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيديانا علي صالح حسن28595171942264018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزينب يحيى عباس عياش28596171942285112

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيصفاء محمد عبد الوهاب محمود28597171942317065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد خميس احمد كنيدح28598171941350185

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.8اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيريم قتيبة مساعد يحيى28599171942294124

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.8اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيغفران احمد عبد الغني خليل28600171942286265

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.8ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيندهوكاحيائيامنة علي حيدر سعد علي28601331942061001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييحيى زياد ناظم رؤوف28602171941022188

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.4ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيتقى خليل مصطفى عبد هللا28603171942318018

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهاجر عامر غانم عبد القادر28604171942233146

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن احمد شهاب احمد28605171941022072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمنار وعد غانم مرعي28606171942233133

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيضياء حسين نايف ياسين28607171941103036

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسعد حسين علي عبدي28608171941007095

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيحارث مثنى احمد حسين28609171941020029

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعبدهللا زياد حامد زبير28610171941027065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد خليل ابراهيم خليل28611171941028211

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيشريف ناجي عباس سعيد28612171941351089

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيعطاء ناطق يونس احمد28613171942305077

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيمريم محمد نزار عبد الجواد28614171942262092

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيفيصل دخيل محمود سليمان28615331941051067

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيامنه فراس عبد العزيز صالح28616171942231038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيهدباء طه فتحي صالح28617171942316088

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائياحمد محمد داود حسن28618201941025004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيأيمن صالح غانم عبد الرزاق28619311941024026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيآيه خالد مصطفى علي28620171942293002
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيرفقه نجيب منصور نوح28621171942247020

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر علي صالح محمد28622171941198008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحذيفة سعد ابراهيم محمد28623171941023052

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائياديان مزاحم حسو محمود28624171941060001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيمنال نزار حسن يوسف28625171942104007

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيستيفان رعد يوحنا دانيال28626171941147025

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيوسيم خلف علي سلو28627171941104078

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائياهله عدي انور ابراهيم28628171942285024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيغيداء بشير سعيد محمد28629201942150019

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيضحى احمد عبد الحميد احمد28630201942398023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خالد محمد غزال جرجيس28631171941022086

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيدانيا مجيد عبد هللا مجيد28632171942233030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.7اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهر عمار عبد السالم مصطفى28633171942294129

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيزينب عمر اكرم قاسم28634171942318031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيمريم محمد عبد الحافظ بشير28635171942318045

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.6اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبراء عبد الحميد مجيد احمد28636171942286076

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايه عماد عبد االله عبد الجواد28637171942286071

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم محمد جمال ابراهيم حسن28638171942233124

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.2ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيندهوكاحيائيأمين محمد فيصل سعيد28639331941061002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيتماره عبد الناصر طلعت احمد28640171942233023

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرحمه نايف محمود فتحي28641171942290106

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيايه سعد سعيد ابراهيم28642171942288065

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياية كنعان علي محمد نجيب28643171942262022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيمؤمنة عبد المجيد محمد جواد28644171942294249

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيساره محمد هاشم فتحي28645331942038011

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيابراهيم محسن مظهور حمود28646181941053004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيتبارك محمد سليم علي حسن28647331942040028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمجد ميسر دلي حمد28648311941024114

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياسماء نواف علي مصطفى28649171942277009

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيطه مطيع عبيد عبدهللا28650171941026102

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيزبيده محمد جمال جاسم28651171942357069

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره موفق رشيد حمودي28652171942286205

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائياسالم مبشر حميد خضر28653171942357013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد محمد محمود28654171941008300

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيريفان خيري الياس خدر28655171941060035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيشامل شرف جردو قاسم28656171941060051
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدهللا وليد عايد محمد28657171941028146

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد محمد علي حسين28658171941178096

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسبهان فرحان حمادي محمود28659171941007092

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى سعيد رشيد خليل28660111942069022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى نجم الدين عبد الرزاق شكر28661171941013072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيظالل ذنون محمد يعقوب28662171942298039

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعامر حسين عبد هللا قنبر28663171941124066

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.8اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحسن علي هادي حمدون28664171941023058

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيساره عبد الغني حبش حسين28665171942233080

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيآية عبد الرزاق حمدون عبد28666171942318006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.4اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيمريم مؤيد عبد العزيز أحمد28667171942294259

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.3ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيآمنه ادريس خضر عبد28668171942318003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.1اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيشهد احمد جاسم عطية28669171942286223

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد بشار حسين يونس28670171941008287

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمريم سالم محمد دنو28671171942231355

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد خالد عابد اسماعيل28672171941017015

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيايمان ابراهيم خلف خضر28673171942098002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيجعفر سعيد عبد القادر عبدهللا28674171941400014

كلية طب االسنان/جامعة الموصل696.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب رامي محمدعادل خليل28675171942268077

كلية طب االسنان/جامعة الموصل695.7االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عمار خالد جمال الدين28676171941008168

كلية طب االسنان/جامعة الموصل693.3ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيمريم حسان عبد العزيز امين28677331942070049

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيحنين عمار محمود جاسم28678171942302046

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييحيى عامر يحيى حميد28679171941022189

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيامنه مؤيد عبد المنعم محمد28680331942040016

كلية طب االسنان/جامعة الموصل690.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحسين سالم محمد احمد28681171941008099

كلية طب االسنان/جامعة الموصل690.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزينب رافع محمد توفيق حمدي28682171942231206

كلية طب االسنان/جامعة الموصل690.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيفرح رائد احمد أيوب28683171942296100

كلية طب االسنان/جامعة الموصل690.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياروى نعمان دحام داؤد28684171942280002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل690.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيساره عمر فرحان سعيد28685171942285119

كلية طب االسنان/جامعة الموصل688.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيانعام حاجم سلطان بشير28686171942357022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزهور عدنان فوزي خضر28687171942233060

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب جمال محمد علي حسين28688171942330065

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائياحمد محمود احمد محمود28689171941012015

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيفاطمه الزهراء عبد العزيز زوبع منصور28690171942288266

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيايمان محمد احمد حميد28691171942280059

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيفاطمه عمار زيدان قدوري28692171942289142
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينبا زياد محمد نذير عبد هللا28693171942290283

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائينبأ عبد السالم هادي يونس28694171942266050

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيصالح مهدي محسن ابراهيم28695171941008145

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرشد سالم احمد حسن28696171942285078

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياية صدام عزيز زيدان28697171942280040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيحال امير شمعون كورو28698171942357044

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرغد جاسم جمعة حسن28699171942357060

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيجواهر حسن محمود عازل28700171942290073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزبيدة حازم حسن علي28701171942294125

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد نبراس سامي نوري28702171941017032

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الملك محمد اسماعيل حسن28703171941022094

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهبه محمد ياسين خليل28704171942286358

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيسندس عادل مرعي حسن28705171942238057

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيموده ثائر ميسر عبد الجبار28706171942328040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيوجدان عبد السالم محمود عبد الوهاب28707171942280285

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىاحيائيامل عبدهللا خلف حسين28708171942035002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيزينب ابراهيم عجيل علي28709311942031016

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيمريم خالد عبد الوهاب عبد المجيد28710171942279085

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيطيبه غزوان نافع جميل28711171942321060

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيغسق هاني فندي حسين28712171942248033

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيعائشه منير بشير حسن28713171942286256

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيعائشه بهجت علي عبد الرحمن28714171942261078

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيميس محمد اسماعيل خضير28715171942357120

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائينور صباح محمد علي حسن28716171942284077

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيعبير عمار عبد هللا فتحي28717171942288248

كلية طب االسنان/جامعة الموصل685.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيامنه محمد يسن اسماعيل28718171942288046

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.3اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرنا محمد انور عبد الرزاق28719171942286140

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء سالم محمد كاطع28720171942330061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسنا نوفل رمزي محمد علي28721171942231259

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيجاسم عبد الرزاق جاسم محمد28722171941012025

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائييقين عامر حيدر عثمان28723171942286373

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائينازك محمد حازم فاضل28724171942321082

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيبلسم فراس موفق سليمان28725171942294069

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا سالم عبد هللا خالد28726171941011159

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيوليد علي محمد حمزة28727171941009105

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهاله هيكل ابراهيم احمد28728171942231426
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر خالد احمد محمد28729171941011214

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائينشوان خيري الياس رشو28730171941060079

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيحازم ميرزا ملكو كارس28731171941149013

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد محمد محمود احمد28732171941024018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة يحيى حسين علي28733171942321027

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيساره عزت ميخا بولص28734171942248025

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيامل احمد عبد هللا جاجان28735171942249007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائينفود حسن علي عزران28736171942259076

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيفاطمة اياد حسين محمد علي28737171942283096

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينور سعدالدين احمد محمود28738171942268132

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيبراء ابراهيم قاسم احمد28739171942317022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرهام احسان عباس سعيد28740171942357065

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيطيف لهيب الياس خلو28741171941060054

كلية طب االسنان/جامعة الموصل684.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيفاطمه سلطان محمود سلطان28742171942231331

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيايمن حميد عبدالوهاب حسن28743171941022028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيأمنيه احمد انيس يونس28744171942233004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.1النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياحمد عبد الرحمن ناطق حامد28745311941024008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعثمان احمد عبد السالم عبد هللا28746171941022101

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد خالد عز الدين ذنون28747171941023011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد ايهم مال هللا ججو28748171941028203

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىاحيائيالرا بشار يوسف حودي28749171942071005

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيعلي بشار علي احمد28750171941084052

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعمار محمد صالح علي اكبر28751171941028163

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائييوسف غزوان سلطان شحاذة28752171941011387

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد شالش محمد امعيد28753171941017240

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيعبدالسالم اسود خلف محمد28754171941042011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائياية رياض غانم سعد هللا28755171942285028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيضحى خالد عبد هللا امين28756171942305073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيقمر الزمان باسم يحيى جاسم28757171942294239

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمصطفى غانم شبيب مديد28758171941351243

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحسان ياسين أيوب سليمان28759171941011014

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهبه بشار هاشم يوسف28760171942231429

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور عبد الرحمن يوسف عزيز28761171942232280

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيخطاب محمد ناصر خلف28762191941040040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيطارق احمد يونس احمد28763171941026097

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيرواء احمد خضير عكلة28764171942281066
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياشرف محمود شيت احمد28765171941020024

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحمادي ناظم قاسم حمادي28766171941022041

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيعبير محمد عبد الجبار عبد الغفور28767171942289127

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياسراء ياسين محمد علي28768171942330010

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيالن وعد اسحاق بحو28769171941069003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.3اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيعائشة ياسر مجيد سعيد28770171942286254

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائينزهان احمد خضير محمد28771171941007245

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياالء عدنان سالم ناصر28772171942330018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيزكريا احمد عبد هللا طه28773171941017098

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى عبد المجيد مظفر مجيد28774171941011331

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيرسل رعد عبد الرحمن داؤد28775171942335012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيفاطمة يحيى غانم محمد علي28776171942233106

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيصفا محمد رافع علي28777171942288232

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيمريم حازم مصطفى رجب28778171942265025

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهديل حسن بشير حسن28779171942286359

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبان نشوان عبد هللا محمد28780171942286073

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيرايه عبدالعزيز حامد نجم28781171942268055

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيفاطمه محمد هاشم فتحي28782331942038017

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيمريم فرحان ذنون فتحي28783131942242017

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسن يوسف محمد مصطفى28784171941028066

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيفاطمة عبدالحافظ احميد طه28785171942055011

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيانس حسين علي فندي28786171941026036

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعلي صبحي عبد القادر قاسم28787171941015125

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره احمد سالم احمد28788171942231228

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية مهد للبنيننينوىاحيائيزياد طارق ابراهيم محمد28789171941102012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسراء محمد محمود خلف28790171942232029

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيهمام حسن محمد عبدهللا28791181941053040

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائياسيل علوان ذنون يونس28792171942279007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيدعاء ليث عبد هللا مجذاب28793171942277070

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياسراء خضير علي هصر28794171942277006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيدعاء عبد هللا ظاهر مهيدي28795171942273061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيمريم عبدالباري محمد جاسم28796171942248046

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيبتول عبد هللا فليح عبد هللا28797171942281042

كلية طب االسنان/جامعة الموصل682.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيأماني حسين محمد علي توفيق28798171942357004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.9االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عامر محمد قدو28799171941008167

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرغد يونس محمد سعيد يوسف28800171942233041

3590 من 800صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد المجيد حميد محمود28801171941080142

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد مثنى جاسم محمد28802171941027111

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيصفية راكان عبد احمد28803171942237143

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائياية بشار محمود محمد علي28804171942297024

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيضحى محمد محمود جمعة28805171942300072

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيسبأ حامد عيسى سليمان28806171942268088

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيصفاء غانم كاظم محمد28807171942286244

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيبراء مهند اسماعيل ذنون28808171942321014

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم احمد دحام هادي28809171942312012

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائينجاح موفق حسن هادي28810171942240032

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيبراء نوفل جاسم عبد هللا28811171942249020

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيلينه مضر ميسر عبد هللا28812171942285180

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهند خوام جمعه رشيد28813251942062880

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيهاجر ابو بكر كنعان بشير28814311942047198

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيمثنى محمود خلف عبد هللا28815171941162060

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيامير دخيل مراد كتي28816331941001018

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيتماره احمد حسن طه28817171942261031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيامنة رباح محمود اسماعيل28818171942296020

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر رجب محمد علي خضر28819171941351139

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد هزاع مطر مراد28820171941026234

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمارية محمد عيد يونس علي28821171942288280

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمريم مهند سالم طه28822171942289159

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيهيلين خضير محمد مناوي28823171942232301

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد حازم محمد علي28824171941018007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد غازي بدير عبد هللا28825171941007212

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعمر خضر امين خضر28826171941017190

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيرعد حسن محمد علي خضير28827171941007081

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد طارق حسن حمود28828171941007024

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيمأمون رائد عزيز فليح28829191941316022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمسك مقداد غازي عزيز28830311942047175

كلية طب االسنان/جامعة الموصل681.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمها محمد خميس صالح28831311942047181

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.8ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيهاجر اكرم سلطان عبد هللا28832171942318051

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.8ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيايه رضوان طه مجيد28833171942262025

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.7اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيحسن عزة فتح هللا عزة28834171941011082

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا هشام ادريس حامد28835171941022092

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.4ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيايه عبدالرزاق ادريس عبد القادر28836171942318015
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كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.2اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينورا عز الدين محمود يونس28837171942294287

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.1اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيأفنان عبد هللا محمد سعيد عبد28838171942294003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائياحمد خالد محمد سعيد بكر28839331841001008

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيحنين محمد معتصم احمد28840171942299028

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييحيى عمار باهر محمد28841171941022190

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيابتسام سعيد خليل اسماعيل28842331942040007

كلية طب االسنان/جامعة الموصل680.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد الستار شعبان احمد28843191941015062

كلية الصيدلة/جامعة الموصل705.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزهراء نوزاد عثمان وهاب28844171942233059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل700.5ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيخليل يحيى خليل يونس28845171941212012

كلية الصيدلة/جامعة الموصل700.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيبراءه انور خالد يونس28846171942302041

كلية الصيدلة/جامعة الموصل696.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرفل ميسر محمد مطرود28847171942233043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل696.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمعاذ حسين محمود حسين28848171941023231

كلية الصيدلة/جامعة الموصل694.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيخوله اياد ناصر عبد القادر28849171942295019

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزهراء بشار عبد هللا سعيد28850171942233055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل693.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسارة عبد الرزاق حميد عبد28851171942231226

كلية الصيدلة/جامعة الموصل692.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرغد محمود ابراهيم محمود28852171942357061

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرند حازم عالوي محمد28853171942233047

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيسارة لميس سالم رشيد28854171942301079

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرسل ممتاز سالم ياسين28855171942321029

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيداليا زياد عبد المنعم مصطفى28856311942047056

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر هيثم اكرم سعيد28857171942321095

كلية الصيدلة/جامعة الموصل688.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيساره باسم سالم سليمان28858171942357078

كلية الصيدلة/جامعة الموصل688.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب محمد عبد الرزاق عبد الغفور28859171942288182

كلية الصيدلة/جامعة الموصل687.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيغسق محمد غانم ذنون28860171942233104

كلية الصيدلة/جامعة الموصل687.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيساره فاضل ظاهر محسن28861311942047106

كلية الصيدلة/جامعة الموصل687.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيهبه جاسم ابراهيم حلبوص28862171942290316

كلية الصيدلة/جامعة الموصل686.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيسجى سعد عبد هللا خليل28863171942357081

كلية الصيدلة/جامعة الموصل686.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيبان عبد الجبار عبد الرزاق حسو28864311942047038

كلية الصيدلة/جامعة الموصل686.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيفاطمه ياسر فارس يونس28865171942294237

كلية الصيدلة/جامعة الموصل686.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيشفيق محمد رافع شفيق يحيى28866171941011117

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.6اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيامنه سعد محمود يونس28867171942286040

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمالك غسان عبد الواحد ذنون28868171942286306

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد عطا هللا رؤوف28869171942268074

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعبدهللا غانم محمد محمود28870171941027067

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيمريم عدنان حازم عبد هللا28871331942038019

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم عماد سعد هللا خضر28872171942233122
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياالء محمد احمد جاسم28873171942286034

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيشيماء علي صالح محمد28874171942267082

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيبرزان خلف حجري عواد28875171941351245

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمريم محمد نوري غانم محمد نوري28876171942286300

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائياحمد غانم حسن عطية28877171941039009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياية نجم الدين عبد هللا فتحي28878171942232057

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياسامة علي محمود خضير28879171941007039

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد خالد حازم طه28880171941017013

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيبنكين سليمان حسين جون28881171942245021

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيسما شامل حازم محمد28882171942290178

كلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره محمد محمود احمد28883171942286204

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.8االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد وسام شكر محمود28884171841008228

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيدينا وليد محمد بشير يحيى28885171942233035

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حسن حميد تركي28886171941017146

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيامنة راكان احمد محمود28887171942315016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمروه محسن عبد الجبار محمود28888171942290254

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد عبد المنعم سليمان28889171942294140

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحسين عبد الكريم محمد صديق28890171941008101

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيهيا عبد القادر امجد محمد28891311942047207

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيابراهيم جواد محمد احمد28892311941001002

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيبالل عبد الكريم ابراهيم عبد الفتاح28893171941005022

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشهد سعد عبد طه28894171942231268

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينور يونس جارهللا صالح28895171942237204

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيهيا محمد صالح احمد يحيى28896171942321097

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياسراء احمد شهاب جرجيس28897171942262004

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيداليا صميم زكي أمين28898171942233028

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.6ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيريم احمد عبد العزيز ميسر مصطفى28899311942047086

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيزيد ليث زكي امين28900171941022058

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيمازن حاتم سلطان احمد28901171941166025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر رضوان عبد الكريم محمود28902171941008236

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياستبرق عبد الرزاق حميد عبد28903171942231007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر خالد سعيد فتحي28904171941186074

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهبه موفق اسماعيل نايف28905171942231430

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيهشام عبد الهادي عبد الكريم أحمد28906171941001094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيوسن ثائر محمد داود28907171942296134

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيسجى ثامر خليل محمود28908171942301080

3590 من 803صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيزهر صهيب دحام حامد28909171942262051

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيحنين ياسر طه يونس28910171942280089

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينور عبدالحليم عبدالغني يونس28911171942237201

كلية الصيدلة/جامعة الموصل682.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيشهد دريد كامل رشيد28912171942286226

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد محمد سليمان28913171941022133

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيكرم عبد هللا علي حسين28914171941022121

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.8ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيمحمد جاسم محمد طاهر اسماعيل28915331941070068

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.6اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياية عبد الهادي عبد القادر محمد28916171942294059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.6ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيعمر لؤي خالد احمد28917171941212024

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشفاء رائد محمد عمر28918171942231261

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائياسماعيل بشار إسماعيل جاسم28919171941013009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيمصطفى بشار محمد صالح فائق28920171941142050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحسان تحسين محمد علي احمد28921171941007009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمود زهير علي عبد هللا28922171941024124

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد سليمان عبد هللا حمادي28923171941007020

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيميسم عطية صالح محمد28924171942242083

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيايه قصي حسين علي28925171942249018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيبهاء سالم امهيدي صالح28926171941022032

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائياماني نشوان عبد العزيز علي28927171942237010

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرقيه ياسر زهير خليل28928171942286138

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيلمى صباح محمود غزال28929171942235132

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيصفوان صالح سليمان خليف28930171941005043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائييوسف احمد طه حسون28931171941023239

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيزبيده اسماعيل عبد هللا احمد28932171942298027

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيوردة محمد نذير يحيى28933171942321098

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائياحمد عقيل محمد شريف خضر28934171941013007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآيه خالد ادريس بلو28935171942288017

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد فارس سلطان زيدان28936171941007214

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمصطفى ناصر رشيد ناصر28937171941024134

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائياستبرق محمد حمادي اخضير28938171942299008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمها سليمان لطس تركي28939171942357117

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرقية عامر وعد هللا اسماعيل28940171942294118

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيفرح حازم خضر محمد28941171942330104

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيوجدان خالد عبدهللا محمد28942171942251217

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيفرح طه خضر عبيد28943171942280226

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينبا امجد محمود عبد28944171942290282
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عبد العزيز صالح حسن28945171941024052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل680.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياسيد مروان حمدان سعيد28946171941017041

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيشهد نجيب قاسم خضر28947171942233090

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيحفصة حسن حسن عبد28948171942237054

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيسدره محمد فاضل جاسم28949171942233083

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيزيد صفوان ناظم داؤد28950171941020049

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيحسن محمد حسن ذنون28951171941001021

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيورقاء رضا محمد ذنون28952171942280286

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينور فاضل يونس احمد28953171942288325

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمنى فتحي عبد القادر احمد28954171942288303

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيآمنه خلف ابراهيم محمد28955171942295006

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزينب زهير الزم مصطفى28956171942231208

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد هللا محمود عبيد28957171941077056

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيشهد عبد الخبير سالم محمد28958171942232180

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيضحى فارس محمد احمد28959171942232191

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيجواد علي خير الدين جواد28960171941080035

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياسماء ابراهيم حسن عبد هللا28961171942230016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيبراء طلحه محمد شريف محمد28962171942299021

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيفاطمة هاني صالح جاسم28963171942319049

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمارية مصطفى محمد علي مصطفى28964171942231349

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد مأمون اكرم علي28965171941022144

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.8ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ماهر شعبان عبد هللا28966171941013032

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى مازن بشير محمد رؤوف28967171941022171

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن احمد محفوظ ياسين28968171941028113

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيداليا عصام محمد شيت حامد28969171942233029

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيضحى موفق خضر مجيد28970171942327044

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيحنين عبد المنعم غانم محمود28971171942294082

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيرلى محمد نذير اسماعيل قاسم28972171942268065

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائييسرى عمر شهاب جرجيس28973171942262115

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائييمان اياد عبد الكريم صالح28974331941001138

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيفضاء خليل ابراهيم حسين28975171942230117

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيعبير فرحان سالم يونس28976171942274105

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىاحيائيليديا فيصل حبيب ياقو28977171942086007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيزيد خضر محمود فتحي28978171941007089

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيبرهان جمعة خلف حمو28979171941144024

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن سعد خليل عبد هللا28980171941022077
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسين فراس علي عبدهللا28981171941028069

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمحمد عطاهللا طلب عويد28982181941036061

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيفرح محب عبد العزيز جميل28983331942040130

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيفالح عطا هللا فالح علي28984101941011074

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيتاره محمد مراد احمد28985311942047041

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيوئام بشير احمد سليمان28986311942047208

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعلي احمد ابراهيم رمضان28987311941024094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيسارة ميسر احمد علي28988171942279049

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيزينب عقيل احمد رضا28989171942249041

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيريم سعد غانم صبري28990171942279040

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيدالل مزاحم محمد خضر28991171942273064

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهديل نافع خليل حسن28992171942294299

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيأية انس محمد صالح28993171942294012

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشهد نشوان شاكر محمود28994171942294197

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب مظفر حسين علي28995171942286178

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيرغد علي جمعه محمد علي28996171942297046

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيزينه كاظم تقي نجف28997171942269010

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيابراهيم احمد صالح حمادي28998171941103001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحسن شامل مجيد عبد هللا28999171941008094

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمبشر اديب حمدون محمود29000171941022126

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.6اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبيده محمد داود سليمان29001171941011184

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.4ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد رافع عبد سعيد29002171941013053

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.2اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآيه راكان حازم ذنون29003171942294055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيمحمد كامل حسين احمد29004181941065020

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا مفيد عبد الخالق عبدالفتاح29005191941019055

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآية فواز اسماعيل خليل29006171942294014

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيامنه احمد كاظم نجم29007171942289007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهاجر أوس محمد سمير محمد29008171942294290

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىاحيائيدالين زهير نعمو توما29009171942086001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيآمنه حسين علي كريم29010211942185001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآمنه خلف ابراهيم خضر29011171942286001

كلية الصيدلة/جامعة الموصل677.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيمحمد رحمان محمد احميد29012181941065018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل663.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشير عزيز علي29013171951015131

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل662.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيطيبه فراس خالد رجب29014171952231056

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد هاشم حمادي29015171951008020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل654.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيشنيل ابراهيم شكر محمد امين29016201952334060
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد الرزاق ثابت عبد الرزاق حسن29017171951011086

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى بشار غانم قاسم29018171951011182

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقينور شيرزاد عبد الخالق احمد29019201952334078

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل644.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقييحيى اسماعيل خليل احمد29020171951012170

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيآية احمد انور عبد الحميد29021171952231005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0ثانوية القوش للبناتنينوىتطبيقياويانا جون حبيب محو29022171952256003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل636.0ثانوية القوش للبناتنينوىتطبيقيكارينا فؤاد جبو جيجو29023171952256008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزين العابدين حسين علي خضر29024171951017094

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيطيبه وسام عبد الغني عبد هللا29025171952302034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محفوظ محمد احمد29026171951012005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل622.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيسالم ناصر سالم عبد29027171951143046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل621.7ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىتطبيقيكنده مؤيد عزيز احمد29028171952268011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل616.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيوسن نامق محمد سليمان29029171952274049

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيفهد ابراهيم عيدان عبد هللا29030171951024069

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0ثانوية القوش للبناتنينوىتطبيقيمريانا جوان صبري يونس29031171952256010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيبكر اكرم عبد علي29032171951028037

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل609.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيالهام علي حسين احمد29033171952280002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيدعاء عبد هللا رمضان حسن29034331952070003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمحمود موفق مصطفى عبد هللا29035171951016105

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد هللا ابراهيم علي29036171951011015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقياحمد مؤيد احمد حسين29037171951144008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعمر محمد حازم مصطفى29038171951023147

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىتطبيقيمؤمن اسامة حامد محمد29039171951199013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيحسن رضوان بشير سليمان29040171951011048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيغفران فائز ادريس يحيى29041171952273035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0ثانوية الرافدين للبنيناربيلتطبيقييوسف فريد الياس بهنام29042311951101021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىتطبيقيشدن خالد عبدالقادر حامد29043171952268006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمؤمن ماجد صالح احمد29044171951016086

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيسرى زياد طارق حميد29045171952273028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعادل عمر عادل محمود29046171951008064

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزيد ثامر محمد علي مصطفى29047171951017091

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىتطبيقيفرح نبيل مصطفى طه29048171952268010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيسفانة رافع قادر جرجيس29049171952283030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيبان بسمان غانم ابراهيم29050171952298007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيمحمد جاسم عبد الحميد محمد29051201951022039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم عماد كريم عبد الجبار29052111951004004
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد الهادي ميسر هادي حسين29053171951223023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعلي ريان هاني يونس29054171951008104

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيابراهيم صالح عبدهللا مالح29055171951161001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقييوسف حمد سليمان عليل29056171951007150

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعلي ذاكر محمود وهب29057171951024054

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيحمزة بسام صديق علي29058171951227006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكتطبيقيميقات جميل حسين علي29059201952209003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيالحسن عامر خزعل علي29060171951011031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيكرم محمد شهاب احمد29061171951007096

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكتطبيقيعذراء عبد هللا خلف عطيه29062201952106017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيطيف مظهر خلف مجيت29063201951259135

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيفهد محفوظ محمد احمد29064171951012110

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا محمد كامل شطيب29065181951151019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيحمزه حازم حسين توفيق29066311951065011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمود مؤيد عبد الجبار سلطان29067171951350207

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيمصطفى نشوان يونس محمد29068311951065041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيوليد خالد محمد جاسم29069171951002084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل655.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمؤمن سمير خليل حمو29070171951016085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل633.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيعبدالعزيز رافع عسل جارو29071171951042026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد هللا خلف عبد هللا29072171951093009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل628.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد ياسر احمد عبد هللا29073171951015025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل621.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىتطبيقيمارك حبيب كرومي باكوس29074171951069021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيعمر راكان عبد هللا احمد29075331951001028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيانس غدير سالم عزيز29076171951008030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عماد خليل حمو29077171951023206

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيايدن شموئيل يوسف هرمز29078171951351022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل609.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمود قحطان سعيد ابراهيم29079171951350206

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل609.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد صالح يوسف29080171951026027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيسنان شريف بشير احمد29081171951223014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل606.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد هشام عبد المنعم ابراهيم29082171951023185

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل606.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيشفاء شهاب احمد صالح29083171952281016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيفراس علي فائق عيسى29084171951012109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد رضوان خير الدين محمد29085171951017014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيسليمان باهر عبد الستار سليمان29086171951017097

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمحمد معتز محمد توفيق محمد علي29087171951020098

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيعثمان اسامة سعيد يونس29088171951227010
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقياسماعيل امجد اسماعيل يونس29089171951019012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمصطفى سليمان طه سليمان29090171951024089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا علي حنظل خليل29091171951007066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيحكم معن صالح يونس29092171951023059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيهيثم ناصر احمد ابراهيم29093171951042052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيغازي فيصل جاسم يونس29094171951080054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعمر احمد رياض نائف29095171951028103

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيهمام محمد اسود احمد29096171951039077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيمحمد ياسين علي محمود29097171951103070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقييعرب قحطان حازم محمد29098171951023228

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيعبدالمهيمن عبدهللا محمد كصب29099171951053017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقياسماعيل وليد فاضل مصطفى29100311951009011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيمحمد مروان شاكر محمود29101171951142052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد الرحمن عبد هللا محمد29102171951008013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيعبدالقادر حسن حمد خلف29103171951053014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيوقار فارس محمد رشيد حسن29104171952288098

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0ثانوية حمرين للبنيناربيلتطبيقيعباس فاضل خضر عباس29105311951011017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا مهنى مخلف ادريس29106171951015096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيجعفر خليل عبد الكريم خليل29107171951017057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقينبأ رائد عبد العزيز حسين29108171952286051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقينجم الدين علي حسين محمد29109171951011200

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيحسن حازم قاسم ايوب29110171951008045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيزهراء علي عبد الوهاب جعفر29111281952080008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيانور محمد احمد علي29112171951103012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيزيد غسان محمد محمود29113171951008051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد فاضل عباس محمد29114171951227016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عزيز صالح عباس29115171951198023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيمحمود عيدان محمود جاسم29116171951177008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيرقيه محمد صالح الدين محمد سعيد29117171952231034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقييونس ابنيان سبهان عبد هللا29118171951005128

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيماهر احمد جاسر عبد الحميد29119171951144060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عمار عبد اللطيف فلح29120171951012153

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيريم عبد الكريم يونس مهيدي29121171952330009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىتطبيقيمتياس منهل عيسى داريوس29122171951059019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن شامل سالم يحيى29123171951015077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل579.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعمر سالم صالح محمد29124171951027094
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل579.0ثانوية القوش للبناتنينوىتطبيقيمينه ضرغام سليمان حنا29125171952256011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقياندراوس هاني نوري متي29126171951067003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0ثانوية سيوان للبنيناربيلتطبيقيحسين خالد محمد مصطفى29127311951003006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيحكيمة عبد الحكيم عثمان احمد29128171952294021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل577.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمحمد حسين علي ابراهيم29129171951039059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل576.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيياسر سامي فيصل سعد هللا29130171951012168

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل576.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيغيث نعمت فاضل سليمان29131171951142043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل576.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيياسين جبل أطفيل عسل29132171951080089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمدين سالم محمد شيت احمد29133171951024087

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقياسماء رائد مخلف عبد هللا29134171952230002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيحارث مقداد عبد هللا ياسين29135171951198007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0ثانوية الرافدين للبنيناربيلتطبيقيالياس عبد سامي عبدو29136311951101002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيعبدالرحمن ابراهيم خلف صالح29137171951053011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيمعمر علي احمد يونس29138171951094036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا فتحي علي ظاهر29139171951007068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيرحمه علي حسين يونس29140171952237023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيحذيفة خالد زكي عبد هللا29141171951008040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيراكان نواف عزيز جاسم29142171951001025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى نشوان داؤد طه29143171951017248

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيحذيفة خليل يونس ابراهيم29144171951017060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيميمونه جمال احسان سعيد29145171952232050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقيفردوس بكر غائب محمد29146171952314016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيوضحه غانم محمد احمد29147171952286062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيحاتم جبير سالم فرحان29148191951067015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيعمر فهد سليمان احمد29149171951142041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيسعد حسن محمد عزيز29150171951103035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد غزوان رؤوف عبد الفتاح29151171951023177

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا توفيق حامد عبد الرحمن29152171951154006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيزهراء رباح محمد يونس29153311952065005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيزينب محمود صالح شاهين29154171952262011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيسيف الدين سعدي صالح علي29155171951143049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيغسق ليث حمدي عبد هللا29156331952040039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيطاهر محمد يونس طاهر يونس29157171951080036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيعبد المجيد الزم مجيد حميد29158171951020063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيايمن سالم محمد عبد هللا29159171951019017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقياحمد ياسين محمد رجب29160171951002008
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0ايمن- الخارجيون نينوىتطبيقياحمد محمد خضر احمد29161171951400003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيحمزة خير الدين عبد هللا مصطفى29162171951019026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمحمد بسام عبد الرزاق يحيى29163171951024074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيايمن شمس الدين محسن قاسم29164171951094008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيخضير محمود صالح محمود29165171951103031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقيمريم سليمان ابلحد نوح29166171952249021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيالن عامر الياس اسحق29167171951067002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعلي مشعل عبدالعزيز طه29168171951027087

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيمروة سعد عادل قاسم29169171952274039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى لقمان محمد لطيف29170171951023208

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمود عزام محمود نايف29171171951080078

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقييسرى محمود صالح شاهين29172171952262020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل560.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيسحر خير الدين محمد مصطفى29173171952305016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل559.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيأمنيه وليد احمد داؤود29174171952231004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىتطبيقيسرمد باسم رشيد جمعه29175171951060025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىتطبيقيبكر قصي دحام يونس29176171951217004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن حاتم طيب فتحي29177171951012067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد ناظم شاكر احمد29178171951012137

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىتطبيقيضياء رشو حيدر حسن29179171951101015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيصالح حسن جاسم محمد29180171951177005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل596.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمحمد سالم عبد الرزاق شهاب29181171951016091

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيحسين احمد حسن محمد29182171951143033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيحسين ابراهيم يونس احمد29183171951080021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل577.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الرزاق عبد هللا جاسم29184171951007110

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل576.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد الياس خضير محمود29185171951007007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمود لؤي عبدالجبار رشاد29186171951026197

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىتطبيقيميزر عبد هللا عسكر عبد هللا29187171951083019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل569.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيانمار اياد عطا هللا احمد29188171951011038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيزيد مزاحم جمعة خلف29189171951009025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعمر فراس حازم فائق29190171951008113

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيحاتم احمد حسين احمد29191171951143026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيوعد محمد هادي حسين29192171951177010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعلي محفوظ فتحي محمود29193171951027084

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0ثانوية القبة للبنيننينوىتطبيقياحمد فارس محمود حامد29194171951081001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيفارس مزاحم سالم احمد29195171951012108

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيلمى أحمد عبد هللا محمد29196171952288065
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسعد مرعي حسن عباس29197171951350078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياحمد سعد عيسى عبدهللا29198171951026017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل552.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيمصطفى سالم محمد سعيد29199171951009063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل552.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيانفال نزار سعيد سالم29200171952041005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل552.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيطه بدر يوسف ذنون29201171951017106

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل552.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيرفل مؤمن سالم ظاهر29202171952283016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيفواز عبد هللا حامد دبيسان29203171951144058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقييوسف اياد سليمان فتاح29204171951023230

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا بشار ابراهيم داود29205171951024048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيغسان خيرهللا سالم ابراهيم29206171951039047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىتطبيقياراس راكان رشيد نايف29207171951060003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيادريس المتوكل عبدالهادي احمد29208171951028024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيليث بشار سعد هللا فتحي29209171951143101

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيحسين عبد علي جاسم29210171951103028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل547.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيداليه بشير حسين عيسى29211171952286015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى جبار عبد الجليل جبار29212171951011183

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقيسارة عادل يونس محمد29213171952314011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيسيف احمد محمد خضر29214171951024037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييزن معن سالم عبد هللا29215171951017269

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد رغيد حامد احمد29216171951023169

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا جوهر عبد هللا محمود29217171951007064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعمر يوسف محمد حسن29218171951025084

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0ثانوية سد حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعثمان احمد االمين  محمد29219191951084009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقييوسف صالح الدين ثامر علي29220171951227023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكتطبيقياطياف جاسم زيدان حسين29221201952160002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن لؤي حميد عزيز29222171951017123

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمد اسماعيل كمر محمد29223171951015129

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقييوسف ظافر اسماعيل عبد هللا29224171951020135

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا محمد رضا محي الدين يونس29225171951015093

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيشفاء بسام فوزي احمد29226171952289045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياحمد مصباح محمد يحيى29227171951023021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيمحمد نشأت محمد الشربيني29228171951160032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيمحمد عثمان سلطان حمدان29229171951009058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيسيرين صالح اسماعيل سعيد29230171952294054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل538.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيصالح فاضل صالح محمد29231171951009032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيرحمة ضيغم محمد قاسم29232171952280018
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعلي ياسر عبد القادر طه29233171951023135

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمصطفى جاسم قاسم يونس29234171951020109

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقياحمد فتحي احمد عطا هللا29235171951161005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد عبد هللا خالد29236171951143011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل535.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيطيبه عادل محمود حامد29237171952294059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل535.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيلمياء شامل هاشم يونس29238171952237041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل535.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقياسامة ياسين احمد صالح29239201951001015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن دريد عبد هللا محمد علي29240171951016048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقياسراء ثامر سعيد مراد29241171952231008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد ماهر شاكر محمود29242171951023181

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيشكران صالل زيدان محمود29243171952290057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيعبد الملك عادل عبد القادر احمد29244171951021044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيضياء سمير طه ياسين29245171951144036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيامنه سالم محمد خضير29246171952315004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيطه ابراهيم طه حسن29247171951024040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمحمد قيدار احمد يونس29248171951020097

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعمر حسان علي حامد29249171951027093

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيريام عصام فاهم سلطان29250171952294038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىتطبيقيالن الياس خالت الياس29251171951364004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىتطبيقيرغدة ضرغام زكي خليل29252171952329006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيابراهيم جمعه جميل محمد29253201951006001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىتطبيقيحوراء قاسم محمود حسن29254171952265003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيحازم قاسم محمد علي29255171951350052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا حاتم فارس حمود29256171951026108

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيهيا احمد اميسر عبد الهادي29257171952231086

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيحسن عبد الحميد محمود قنبر29258171951178009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبد الحافظ احمد سعيد حسن29259171951008066

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا ماهر جميل قاسم29260171951017144

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيربيع عبد الجبار عبد هللا خضير29261171951161024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيساره جمال سليمان عبد29262171952292017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عبد الستار محمد احمد29263171951011187

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىتطبيقيعلي صالح مطلك حويج29264171951036011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياوس سلوان سالم جميل29265171951007025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيحيدر نعمه محيسن دنان29266231951224017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيخلف محمد خضر خلف29267171951103032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعمار ياسر محمد يحيى29268171951028102
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعبيدة رضوان حازم شهاب29269171951016059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقياحمد وليد تيمور احمد29270331951070004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقياسراء هاشم محمد علي29271171952288010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعمر سالم سليمان ناصر29272171951017176

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل525.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيعيسى صباح اسماعيل خليل29273171951055010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا انور طليع مجيد29274171951017132

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيابراهيم علي حسن هزاع29275171951040002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى خيري مصطفى احمد29276171951023200

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيمحمد صالح مهدي جبر29277241951165017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيزينب هيمن هاشم عبد القادر29278171952289034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيكرار نبيل سالم عبد االمام29279161951075070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيطيبه صدام سلطان عبد هللا29280171952292020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيهديل منهل محمد زكي عبد االله29281171952286059

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد احمد خليف29282171951092001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس عيدان صالح29283171951223040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل522.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيتبارك محمد المع ابراهيم29284171952237018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل522.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن علي محمد حميد29285171951008072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل522.0ثانوية المأمون للبناتنينوىتطبيقينغم صفوان حمد محمد29286171952317005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيسدرى فاضل موسى حيدر29287171952302026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىتطبيقيصابر ناظم صابر حسين29288171951218002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىتطبيقيمصطفى نزار حسن يونس29289171951101021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا محمد هاشم محمود29290171951015094

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل675.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزبيده احمد وعد هللا عزيز29291171942233051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل675.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياسامه مقداد كامل حسب هللا29292311941024016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيزبيدة احمد حازم مصطفى29293171942262049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزينب عبد الحليم عبد الغني يونس29294171942237103

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائينور هشام عمر حمودي29295171942321094

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل674.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيصبى رياض مصطفى حامد29296171942274097

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل671.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهاجر ياسر ابراهيم محمد علي29297171942233147

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيهند باسم احمد علي29298311942049041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل669.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيعائشه محمد هاشم فتحي29299331942038016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل668.3اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيأيه عبد الناصر سالم حسن29300171942286011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل666.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحارث عدنان محمد عبد هللا29301171941022034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل666.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيداني زهير الياس حنا29302171941147019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل664.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيبنان محمد صالح الدين شريف29303171942268031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل663.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييحيى يونس عبد الرزاق يونس29304171941022192
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل663.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد علي نعمت سليمان29305171941186008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل663.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرغد احمد محمود عبو29306171942290115

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل663.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائينور عامر محمود عبد العزيز29307171942329073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل662.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيئاران طه عبد هللا رشيد29308201941303002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل661.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرفل طالل حازم محمد29309171942285083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل661.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياسماء علي حكمت عزيز29310171942231017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل661.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآمنه خالد لقمان ابراهيم29311171942294005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل661.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيايمن حسين محمد علي توفيق29312171941017051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل660.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الملك يوسف حمدي فتحي29313171941186063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل659.1ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيتبارك هاني حمدون حسن29314171942318016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل659.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشيماء طه ياسين ابراهيم29315171942294200

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل659.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائييوسف خالد محمد علي29316171941026279

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل659.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمريم براق يوسف يحيى29317171942302126

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل659.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيابراهيم غزوان حازم سعيد29318171941023003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرؤى رائد مؤيد يونس29319171942231135

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرغد نايف عبودي حسن29320171942280119

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيوناس ناصر الياس حجي29321331941051085

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياهلة شكر محمود يونس29322171942288054

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0ثانوية االمل للبنيناربيلاحيائيمحمد عامر حازم جرجيس29323311941004016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيربى عبد هللا هاني عبد العزيز29324171942294095

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد عبد االله طه29325171941022130

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمراد ابراهيم مراد خلف29326331941064026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل655.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرند ثامر يونس محمد29327171942232125

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل655.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسرمد رزكي جوقي حسن29328171941060041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل655.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيشيماء وعد غزال اسماعيل29329171942277126

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل655.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياسامة علي حكمت عزيز29330171941011050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل654.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيفيصل زيد حامد نجم29331171941007180

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل654.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيلمياء علي عباس علي29332311942047157

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل653.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيزيد اسامة شريف عبد هللا29333171941022056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل653.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمؤمن نشوان غانم يحيى29334171941186083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل653.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا نزار زكي سعيد29335171941227023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيديما سمي احمد عزت محمد29336171942286110

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيصفا أنور احمد حسن29337171942268097

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل652.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينورا امجد طارق حسن29338171942231420

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهراء علي حسين يونس29339171942294136

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد نزار يحيى جاسم29340171941017264
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل651.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيمريم رياض يوسف عبد المسيح29341171942244060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل650.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم غزوان ظاهر عبد العزيز29342171942233123

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل650.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيايثار احمد مصلح عبد29343191942178013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل650.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسن سفيان نافع سعيد29344171941017073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن ثامر جمعه ابراهيم29345101941013075

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائيميار علي حاجي فندي29346331942045015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل649.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيأمنيه محمد واصل محمد علي29347171942290009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل648.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيتقى نبراس يونس محمد29348171942233021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد عامر حسين محمد29349171941017019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيايهاب شعيب سعيد عبد الفتاح29350171941011064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل648.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيأيه مؤيد مزعل طلفاح29351171942235035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل647.4ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيساره أنس زهير احمد29352171942318033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل647.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتقوى دريد نجيب عبد هللا29353171942280078

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل647.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعلي راضي زيدان صالح29354171941021056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل647.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآمنه وعد ادريس عبد هللا29355171942288008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيزهراء عمار علي حسين29356171942298029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيسليم محمد عبدهللا سليم29357171941056008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيكرار غانم ياسين عزيز29358171941066033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل634.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد حسين محمد29359171951015006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمصطفى صالح جالل عثمان29360171951028162

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن عامر عون الدين محمد شيت29361171951017120

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن جمال هاشم موسى29362171951019040

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيجواد كاظم عباس محمد29363171951351028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل595.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيزين العابدين علي احمد عباس29364171951178018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيهدى هشام عبد المنعم ابراهيم29365171952231082

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقيوفاء ماهر محمود شاهين29366171952254017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل579.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىتطبيقيريان بهنام دانيال فتوحي29367171951069008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقييوسف خضر حيدر خضر29368231951006062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن محسن علي نجم29369171951007055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل577.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد وليد عبد الكريم حمد29370171951198024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيامنه محمد حقي اسماعيل29371171952315005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيمحمدعلي برهان مردان علي29372171951067024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقييونس سعد حسن حميد29373171951028199

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيإسماعيل عبد الباسط محمود عثمان29374171951177001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عمار بشير شريف29375171951092017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعمر فنر فاضل اسماعيل29376171951016078
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيروان حذيفه حازم طه29377171942318026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل669.0ثانوية القوش للبنيننينوىاحيائيأكد فائق قيا منصور29378171941091001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل657.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيوسام سمير احمد حميد29379171941073042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل655.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعبله خضير اسود محمود29380171942232203

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل654.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائياسراء سهيل محمد شريف خضر29381171942335001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل650.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى ليث عزيز علي29382171941011335

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيهدى محمد جاسم محمد29383171942330137

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل643.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسليم فائز يوسف علي29384171941060044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل641.0ثانوية كنجان للبناتاربيلاحيائيميسره حيدر عبد الجبار كاظم29385311942048015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل641.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيسنين سمير عزيز حمدان29386331942041024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل641.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيالصفا عامر حكمت علي29387331942040012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل640.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد جاسم عبد الهادي سليم29388171941022132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل640.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشيماء محمود صالح محمود29389171942231279

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل637.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيرضوان بشار فاضل ابراهيم29390171941143031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل635.7اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد اياد حسن بالل29391171941023006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل635.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد الصادق احمد جراد معيوف29392191941360039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل635.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينورا محسن محمد سعيد حسين29393171942235175

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل635.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائيحسين علي عبدهللا علي29394211941088020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل635.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيزيد نزار خليل خضر29395171941402014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل634.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيساره هاشم ابراهيم صوفي علي29396331942041019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل634.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيتبارك فارس خليل محمود29397171942232074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل634.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيآية هاني احمد ابراهيم29398171942273016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل633.0ثانوية بحركة للبناتاربيلاحيائيشيرين سعدي صالح علي29399311942043019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل631.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائياالء محمود علي مطرود29400171942316006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل631.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيشايان حسن يوسف إبراهيم29401171942329046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل630.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينادية اياد عبدالقادر عيسى29402171942268124

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد ادريس جرجيس شهاب29403171941022131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى بسام اسماعيل جاسم29404171941186105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمال هللا عبد العزيز مال هللا عزيز29405171941020103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييحيى بشار جاسم محمد29406171941186120

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عصام غانم قاسم29407171941017153

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل629.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرحمة قيس زكي احمد29408311942047067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل628.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبيدة عامر عبد القادر فتحي29409171941011182

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل628.0ثانوية االثير االهلية للبناتنينوىاحيائيمنار الياس خضير سالم29410171942333006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل628.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيعمر ابراهيم جاسم سليمان29411171941051018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل627.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيمصطفى حسن علي فتاح29412171941069021
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ياسين جار هللا خلف29413141941022077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل624.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيرحمه محمد كريم قاسم29414171942251074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل623.6اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائييوسف اياد حسن بالل29415171941023241

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل623.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرنا تحسين جمعه حسن29416171942245042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل622.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيساره قصي محمود حسين29417171942357079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد عبد هللا محمد29418171941002038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل618.1ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عارف اسماعيل مجيد29419171941186095

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحيم احمد علي محمد29420171941024058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسارة سالم غانم محمد29421171942280146

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياليمان عائد غازي محمد29422171941008068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيزكريا محمد نصار احمد عبد الجبار29423171941022054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيفرقد عماد مهدي صالح29424191941009232

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد مصطفى حسين مصطفى29425171941353086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيرحمة محمد صالح علي29426171942240009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيثائر محمد عبد العزيز عبد الكريم29427171941018047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشمس ماهر زكي ابراهيم29428171942231264

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل616.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيابراهيم خالد محمد حسن29429171941022002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل616.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم عالوي محمد29430171941008292

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل616.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياشرف ناظم ابراهيم حسن29431171941022020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل615.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيهشام فرحان اسعد عمر29432171941364091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائياسماعيل حيدر مراد مشكو29433171941149002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعبد القادر ميسر عبد االله يونس29434171941103047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد حسين طلب29435201941056023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمحمد حبيب حسن الياس29436331941051074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيزينب صالح جبر فجر29437171942274076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعلي يحيى علي احمد29438171941039027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزهراء صالح الدين ذنون يونس29439171942288161

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائياحمد محمد عبد الجبار محمود29440181941347012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسين محمد عبيد عمر29441171941017084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيرسل عبد الصمد اسماعيل حسن29442171942237079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عاطف حميد مجيد29443171941013056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايه سالم فتحي عويد29444171942277041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل610.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر خلف احمد رومي29445171941350143

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل609.2ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعمر اياد عبد الهادي احمد29446171941013041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل609.2ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيأمنية سعد نجم عبد29447171942268002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل609.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيعبدهللا سالم عبد محمد29448171941037007
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد زياد خلف حميد29449171941022137

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيعمر عبدالرحمن محمود صالح29450171941042015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيمحمد عبد العزيز حسين معيد29451171941201020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيعثمان عطية حسين عبدهللا29452171941042012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيعلي خليف حمدان طنير29453191941360028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن محمد قاسم علي29454171941013027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائياستبان شامل سليمان يوحنا29455171941069002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيسام توما شابا داود29456171941228031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل607.2النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيسعد مثنى سعد عبد الجواد29457311941024054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل607.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد محمود احمد29458171941024064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل606.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائينجد محمد فتحي صالح29459171942264058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيسجى سيروان شكر ابراهيم29460201942114044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائياحمد صاحب محمود وهيب29461201941017004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينبأ شاكر قادر احمد29462171942268125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد وعد عبد احميد29463171941028244

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم عبد الرحمن حسين محمود29464121941022004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.9االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيزكريا يونس ذنون يونس29465171941008125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.6االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد شكري بسيم29466171941008192

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيغيث عبد هللا حازم حميد29467171941011230

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيانس اياد زكي يونس29468171941022022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعبدالملك وليد عبد محمد29469181941016036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعبير فتحي حسن فتحي29470171942232204

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى خلف رشيد جدوع29471171941199030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيايالف يوسف عائد نعمان29472181942172020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل602.5ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيانفال نكتل هاشم جاسم29473171942268020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيشيماء خالد محمد عبد الباقي29474171942315090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيسرمد سالم حسين عبد هللا29475311941065038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيابراهيم خليل ابراهيم شيت29476171941147001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيحيدر فارس حسن محمد باقر29477271941019032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيوالء عمر سعيد حسين29478331942041036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعصام محمد فهد صالح29479221841077049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينور حقي اسماعيل رجب29480171942268129

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعمر علي جاسم حسين29481171941162054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيابوبكر جبار احمد ابراهيم29482211941005007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائياميره خليل عيسى رجاء29483171942040003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي احمد حميد عبيد29484231941031089
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيعبد الرحمن سعد عبد القادر مصطفى29485311941019017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيساره عبد الستار حاجم سلطان29486171942295040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل598.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعبد هللا ابراهيم خليل حديد29487201941005024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيحسام الدين ابراهيم خلف علي29488171951042016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل552.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقياسماء شهاب احمد عمر29489171952231009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيخوله شهاب احمد عمر29490171952231021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0ثانوية هلمات للبنيناربيلتطبيقيمحمد جودت محمد صالح كريم خان29491311951006006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل539.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيبالل ليث يونس محمود29492171951023043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمحمد رياض صالح عطوان29493171951025104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن مصعب عبد الحميد عبد هللا29494171951023097

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا فيصل محسن محمد29495171951028081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صادق أبا ذر جاسم حسين29496161951085077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلتطبيقيدانية احمد سلمان يوسف29497311952063001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن وليد موفق نجم29498171951011084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقياحمد رجب صبار عبد هللا29499171951203002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيديانا غزوان غانم محمود29500171952273016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمعتز عيادة سليمان علي29501171951039074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيمها حسن احمد علي29502171952300021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقينور مثنى رشيد محمود29503171952289066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعلي اياد سالم حميد29504171951011107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقينور صديق اسماعيل حامد29505171952294079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقينورسين نورمان حسين كدي29506331952040057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقينيفين منذر صليوه يوسف29507171952249024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيسعيد ادريس سعيد حسو29508171951080030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل515.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيايمن عمار غانم عبد هللا29509171951012028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيعبد الوهاب عواد خلف صالح29510171951350125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيعالء حسين علي مشعل29511171951031010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عماد مهدي صالح29512171951015090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقييوسف اكرم محمدزكي احمد29513171951028193

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاربيلتطبيقيمريم سالم سحاب عبد29514311952030009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيفرح محمد احمد فرمان29515171952041017

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل558.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسعد خضر لطيف محمد29516171951350077

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد القادر معيوف وكاع29517171951020094

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيمالك زياد علي خليل29518171952288083

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىتطبيقيمحمد امير احمد علي29519171951101019

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيحنين كامل نهير عرنوس29520171952299009
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قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0ثانوية سد حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعمر باسم حميد عبد29521191951084010

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيايمان احمد محمد خضر29522171952235007

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل521.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمد ياسين شهاب29523171951007102

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن محمد طاهر عبد الرحمن امين29524171951026241

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيمحمد محمود علي عبد هللا29525171951094035

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعمر مخلف ابراهيم امين29526171951005084

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيريتا بشار ادور اسرائيل29527331952040023

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيهديل معتز عز الدين صالح29528171952290093

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيعائشة معن سامي ياسين29529171952231058

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقينايف محمد طه محمود29530171951351173

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيهاجر عبد الخالق شيت عبد الغني29531171952298034

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيزاهد محمد رمضان اسماعيل29532171951002021

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقياحمد ابراهيم محمد علي29533171951143005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز محمود احمد خليف29534171951092009

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد فائز بشير ابراهيم29535171951007016

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقيايه سالم حازم حسين29536171952254004

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن رائد نافع سعيد29537171951017118

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0ثانوية القبة للبنيننينوىتطبيقيسراج حازم غانم اسماعيل29538171951081003

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيساره عبد محمد حسين29539171952330012

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد موفق حمد طه29540171951008022

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد فرج درويش29541171951017025

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيسيف رعد علي نجم29542171951084015

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد ابراهيم علي29543171951039003

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكتطبيقيعائشه جمال شيخ زاده عارف29544331952041014

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيمها سامي عبد الواحد عبد29545171952327008

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيشهم محمد فاضل حمدي29546171951011071

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقييوسف جاسم عبدهللا علي29547171951027163

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعبدالرزاق وعد عبيد ضحوي29548171951028078

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيميزر راكان محمود حميد29549171951007137

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيسارة ربيع صبحي عبد الرحمن29550171952290050

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقياميليا يوسف كوريه اندرووس29551331952040009

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيسيف احسان صالح محمد29552171951008059

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد مهند احمد محمد طيب29553171951011023

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعلي محمد صالح عبيد29554171951028099

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقينور الدين اسامة مجيد احمد29555171951012164

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيابراهيم غسان ياسين حامد29556171951028004
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قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل491.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيسدره علي عبد المحسن محمد29557171952288050

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا محمود احمد محمد29558171951094017

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل576.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيسفيان محمد عبد محمود29559171951092007

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل559.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقيمريم منذر عبد علي29560171952314019

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل559.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيجنات ياسر محمد يوسف29561171952302009

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمحمد مناف سعدي عزيز29562171951020100

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0ثانوية القوش للبناتنينوىتطبيقيداليا نبيل حازم سليم29563171952256004

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا سمير نعيم محمد29564171951025061

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0اعدادية خزنة للبنيننينوىتطبيقيمهدي حسن علي عباس29565171951066012

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد فراس سالم دناوي29566171951026184

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقيزهراء حمزه ولي عباس29567171952249013

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيزبيدة عالء يحيى بالل29568171952286026

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيدينا خالد وجيه مجيد29569171952294025

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيعبد الجبار خليل ابراهيم حمد29570201951008009

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقيميسرة عبد الرحمن صالح عبد هللا29571311951072086

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقياماني خالد زينل اسماعيل29572171952237009

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيابو بكر عماد شيت رسول29573171951023005

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد مؤيد صالل موسى29574221951310090

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل519.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيغيث عبد هللا محمود عبد هللا29575171951012107

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيداليا زكي خليل اسماعيل29576171952231022

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيهالة يوسف نجم عبد هللا29577171952273046

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد نوفل محمد نوري زيدان29578171951017029

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقيآمنه معاذ صالح حسين29579171952357001

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيشامل جاسم ابراهيم عبد هللا29580171951350088

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقينادين احمد حاجي خليل29581171952302043

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل513.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقينورا زيد نوفل زكي29582171952330023

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل511.0ثانوية سد حديثة للبنيناالنبارتطبيقيايهاب حميد عبد الجليل جاسم29583191951084002

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل510.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيعمر عبدالرحمن عبدالجبار ابراهيم29584171951056012

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل510.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكتطبيقياحمد مرعي احمد قاسم29585331951050001

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل508.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيحسين علي سليمان طيب29586171951144019

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد عمار مال هللا ابراهيم29587201951001088

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل507.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقييوسف عماد زكي شيتاوي29588171951160040

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمعاذ عبد الوهاب عبد الرزاق محمود29589171951012158

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلتطبيقيدعاء محمد شاكر قاسم29590311952081009

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيياسين محمد عبدهللا فرج29591171951039081

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعثمان محمد معروف علي29592171951001049
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قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا محمد احمد محمد29593171951017145

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىتطبيقيجوليان فكري بشير متي29594171951059005

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقينافع ثائر نافع مصطفى29595171951027148

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيادم سليم جاسم حسين29596181951073010

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياسامة راشد سليمان محمد29597171951023026

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمد الياس حسين29598171951026162

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار ادريس ابراهيم29599171951143106

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0ثانوية وانه للبناتنينوىتطبيقيميعاد رمضان سليمان محمد29600171952278003

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعلي سعد الدين حسن حسين29601171951012093

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعثمان حسين سلطان حميد29602171951023128

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعمر رائد مهدي جبر29603181951154007

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىتطبيقيليث سعد عطا هللا قدوري29604171951083014

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة الزهراء عادل بدن جعباوي29605161952172030

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيحسان معد حاجم سلطان29606171951011047

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقياسالم ميسر اسماعيل عبد29607171951027025

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيذنون لهيب ذنون سليمان29608171951017080

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيزبيدة طارق قاسم عبد29609171952294042

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمد مهند ذنون يونس29610171951028150

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محسن حميد احمد29611171951017006

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيحسن علي حازم محمد29612171951020033

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيديما احمد عائد محمد سعيد29613171952286019

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسام عبد الرحمن اسامة انور29614161951085019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيصفا خالد ناظم عبد هللا29615171952294055

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل535.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيزهراء وافر يونس ذنون29616171952231037

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيهالة جمال محمود خضر29617171952281027

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيمريم احمد عبد الرزاق حسن29618171952286046

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيماجد عادل ابراهيم عبد الغفور29619171951026158

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىتطبيقياسماء عبد محمد خلف29620171952240001

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقييحيى طارق غثيث احمد29621311951009071

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيطيبة عامر محمد نافع اسماعيل29622171952285035

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييحيى سليم مهدي محمد صالح29623171951017266

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيبارق بشير احمد عبدهللا29624171951041004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىتطبيقيمريم سهيل محمد شريف خضر29625171952266004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيزينب رياض طه محمد29626171952327004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىتطبيقينور علي احمد صالح29627171952240013

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل671.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد الجبار احمد مصطفى29628171951084021
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قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل664.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقياسامه حكمت دحام شيت29629171951021015

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل662.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقياحمد مزاحم محمد خضر29630171951143013

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيبالل محمد صالح عبد الجبار اسماعيل29631171951008038

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد علي عابد29632171951008017

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل637.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيطه محمد يونس عبد هللا29633171951020051

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل632.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيأميمه زياد محسن عبد الحميد29634171952232003

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل630.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيعمر جاسم محمد نوري ذنون29635171951019058

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل629.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقينبأ يونس سعيد حسن29636171952286052

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل628.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيفاطمة حسين علي حاجي29637331952040041

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل627.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس الياس زعالن29638171951103071

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيابراهيم غانم لطيف ثامر29639171951053001

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا هاني حسن علي29640171951143073

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمحمد وليد غانم محمد29641171951144075

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم كاظم جواد29642241951006020

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل624.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيفالح حسن محمد علي29643171951005088

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل624.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيفرح رائد محمود محمد29644171952296040

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل623.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيايه ذنون يونس شيت29645171952321003

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل623.0ثانوية الرافدين للبنيناربيلتطبيقيفراس ماجد داود كوركيس29646311951101013

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل622.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد ياسر محمود حمودي29647171951028023

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل622.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيحارث ناثر سالم امين29648171951028044

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل622.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيمهتدي حمزه هادي حسن29649231951025028

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل621.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احسان جالب يعقوب29650161951089065

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل618.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيامين محمد عويد سلمان29651221951070013

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل617.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىتطبيقيعمر محمد نذير اسماعيل قاسم29652171951217005

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل617.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقيكرم زياد خلف عثمان29653171951109013

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل616.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيظاهر احمد عداي ابراهيم29654171951160018

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل615.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقياحمد حسين شهاب احمد29655171951216001

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل615.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيمنار زياد فخري سعيد29656171952321019

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل615.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيصابرين احمد حسين محمد29657171952285032

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل614.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيامير عالء طارق ذنون29658171951011034

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل613.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيعدنان صايل علي يونس29659171951010016

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل612.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعبدالكاظم ناصر عبدالحسين سلمان29660291951002058

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل612.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيمصطفى بشار داود مصطفى29661211951014111

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل612.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيقحطان راكان رمضان علي29662171951001070

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل612.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيحسين واثق عبد السالم خليل29663171951143037

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعيد محمد ابراهيم حسن29664171951005086
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قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيعلي احمد علي يوسف29665171951103047

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل610.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن رعد ادريس جرجيس29666171951144038

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيحسن يحيى حسن مطلك29667171951042017

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد الرحمن رائد عبد الرحمن فليح29668221951309022

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0اعدادية المؤمل للبنينبابلتطبيقيعلي سالم ساجت غزاي29669231951060021

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل681.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيعامر مكبر عبد الرحمن محمد29670331951001019

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل680.8اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيسيف معد عبدالغني داود29671171951023080

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل671.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد فتحي اسماعيل29672171951103005

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل670.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد سليم محمد حسن29673171951008011

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل660.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمد طه احمد حمد29674171951028142

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيايمن خالد احمد ابراهيم29675171951016023

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل657.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيرسل طلعت محمد حسين29676171952244008

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىتطبيقيزيد سالم احمد خدر29677171951060023

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل656.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيكرم محمود جاسم محمد29678171951002056

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل654.2اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيطي حسن حسن عبد29679171951023086

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل653.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعالء مزاحم محمود فتحي29680171951005073

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس خلف صالح29681171951143119

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل651.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىتطبيقيياسمين ناطق احمد عبد هللا29682171952257006

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيوسام حاتم محمد صالح اسماعيل29683171951143134

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل649.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيقصي شامل محمود شيت29684171951143099

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيصخر سفيان حسن شهاب29685171951161032

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيايوب اياد محمد سعيد29686171951017048

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيمحمد زكي قدوري ياسين29687171951166022

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيحكم ظافر علي حسين29688171951017075

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيرحمة مروان غانم محمد29689171952294028

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل646.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيحسين جعفر عزيز عبدهللا29690171951067005

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل643.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقياحمد رافد محمد صالح قاسم29691171951144007

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل641.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعبد السالم احمد رشيد حسن29692171951002036

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل640.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عبد الحافظ احمد علي29693171951023113

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقينور ماجد حامد محمد29694191952214025

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىتطبيقياحمد حسين عبدي حسين29695171951101003

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيايوب عبد الغفور احمد سلطان29696171951080012

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيعبد القادر يونس محمد زكي عطا هللا29697171951003035

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيزياد عبد المجيد قاسم مطلك29698171951019031

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيعبد الجبار احمد فتحي احمد29699171951003033

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعمر مرعي حسن عبد29700171951027096

3590 من 825صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل637.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمد صالح سالم يوسف29701171951028140

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل637.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقييمان هشام صبحي سعد هللا29702171951011214

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل637.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيحسن عبد السالم ادريس حمدون29703171951017069

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل635.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد اسماعيل فتحي حسين29704171951028008

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل635.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقييوسف رياض فتاح عزيز29705171951016123

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل634.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد نشوان خليل محمد علي29706171951011173

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل633.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعبد الهادي محجوب يونس محجوب29707171951002040

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل632.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيعبدالرحمن غازي صباح جاسم29708171951042024

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل632.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقيغسان محمد حسين عطا هللا29709171951216010

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل631.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيعثمان فرحان فرمان خلف29710171951040023

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل630.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود داود جاسم29711171951041002

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقياحمد رشيد عنتر حسين29712171951109002

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل628.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد احمد حسين29713171951025014

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل627.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيحسين نوري حسين محمد29714191951356016

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيعبد الجليل حسن عبد الجليل حسن29715171951351057

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيغيث عبد الناصر جميل ابراهيم29716171951084023

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل622.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيحسن صفوان حازم محمد29717171951007034

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل622.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزيد اشرف محفوظ محمد29718171951017090

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل619.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقيزبيده محمد صباح جبر29719171952277011

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل619.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد فاضل محمد29720171951011022

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل618.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعثمان عمر عبدالوهاب محمود29721171951028089

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل618.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد الملك احمد غازي ابراهيم29722171951015099

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل618.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن صباح خلف صالح29723171951143059

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل617.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمصطفى فارس ياسين علي29724171951143127

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل616.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى خالد عبد الكريم محمد29725171951007123

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل616.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيغسق زياد شكر محمود29726171952286040

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل616.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيمحمد عادل صبري عيسى29727331951001040

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل614.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيزكريا دريد نجيب عبد هللا29728171951013005

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل614.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيهاجر مشعل عبد الرضا خليل29729171952296049

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل614.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن عبد الرزاق عبد هللا علي29730171951084017

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل614.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيمثنى باسم زامل عبد29731231951054043

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل613.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقياحمد خليل جمعه حسين29732171951093001

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل613.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقياحمد عادل صبري عيسى29733331951070003

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل612.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد عذار رزوقي29734221951373030

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىتطبيقيرستم بهزاد سليمان سفو29735171951060018

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيجمال مرعي حسن عطيه29736101951004006
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قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل611.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقييسرى طاهر بالل محمد يونس29737171952261047

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل610.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا بشير صالح محمد علي29738171951023111

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةتطبيقيكوثر بهاء الدين علي جوالن29739161952455029

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل609.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيسارة زاهر ذنون يونس29740171952232027

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيعلي محمود نجم عبد هللا29741241951006017

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيغيداء نشوان شاكر محمد امين29742171952328001

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىتطبيقيحكيم جسام خليل عيسى29743171951083006

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل608.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيحسام محمد رمضان حسين29744171951017066

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل607.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيحسين حربي موسى جبر29745241951152008

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل607.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعلي غازي عبد هللا جاسم29746171951005075

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل607.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيزهراء خالد عبد الرزاق اسماعيل29747281952055020

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل606.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيمحمد أمنيف عبد هللا كردي29748191951026031

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل606.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقييوسف حسان محمد حسون29749171951023231

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل605.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيحنين سعيد ساجت داخل29750241952102012

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل604.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود قاسم صالح29751171951008021

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل603.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيكرم محمد صالح سلطان29752171951039052

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل603.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد مثنى محمد امين29753171951017224

كلية العلوم/جامعة الموصل674.7ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمروه خالد عبد الرزاق اسماعيل29754171942357109

كلية العلوم/جامعة الموصل673.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيسبأ ربيع فتحي حسن29755171942233082

كلية العلوم/جامعة الموصل672.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياسماء محمد ابراهيم علي29756171942262007

كلية العلوم/جامعة الموصل671.3ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيمروه فواز محمد علي عبد القادر29757171942262090

كلية العلوم/جامعة الموصل671.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينور ليث عبد هللا مجذاب29758171942277179

كلية العلوم/جامعة الموصل671.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيشهد عبد الوهاب عبد القادر زيدان29759171942288221

كلية العلوم/جامعة الموصل669.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسلوى صميم فخري محمد صالح29760171942289102

كلية العلوم/جامعة الموصل667.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيتبارك عصام يوسف أيوب29761171942330034

كلية العلوم/جامعة الموصل664.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيعال اثيل غسان ياسين29762171942286259

كلية العلوم/جامعة الموصل664.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيغفران حسين قاسم حامد29763171942274110

كلية العلوم/جامعة الموصل663.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيشهد معاذ اكرم علي29764171942233089

كلية العلوم/جامعة الموصل662.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائينور رعد عبد هللا محمد29765171942233137

كلية العلوم/جامعة الموصل662.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمحمد احمد علي حسين29766311941024115

كلية العلوم/جامعة الموصل662.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبان عبد الناصر خطاب حسن29767171942231081

كلية العلوم/جامعة الموصل661.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرانيا ابراهيم احمد سليمان29768171942294093

كلية العلوم/جامعة الموصل661.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيامل دخيل محمد سعيد خضر29769171942285014

كلية العلوم/جامعة الموصل661.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيحنان يقظان مظفر يونس29770171942286095

كلية العلوم/جامعة الموصل660.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرند محمد فاضل ذنون29771171942294121

كلية العلوم/جامعة الموصل659.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيأستبرق جعفر محمود عبد الرزاق29772171942299001
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كلية العلوم/جامعة الموصل659.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيسما ماجد خليل نجم29773171942233085

كلية العلوم/جامعة الموصل658.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيعبير رائد محمد محمود29774171942300075

كلية العلوم/جامعة الموصل658.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيصبا محمد ثامر احمد29775171942288227

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيتسنيم نزار عزيز احمد29776171942330036

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسفانه محمد ياسين مجيد29777171942231254

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمريم عامر جاسم محمد29778171942288290

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيآيه ساهر عبد الرحمن مصطفى29779171942299004

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيدعاء محمد نجم عبد هللا29780171942295022

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزهراء حسن هاشم يونس29781171942289071

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيغادة حسين علي احمد29782171942280200

كلية العلوم/جامعة الموصل656.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا الياس محمد الياس29783311941065048

كلية العلوم/جامعة الموصل656.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائييقين خالد ابراهيم حسين29784171942262116

كلية العلوم/جامعة الموصل655.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزهراء احمد يوسف حميد29785171942233054

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيشميرام مازن بهنام متي29786171942247031

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدالسالم صالح حسن عزيز29787171941026115

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائينواره كافي نجم الدين عبد الجبار29788171942098037

كلية العلوم/جامعة الموصل654.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ارشد محمد ازهر مصباح29789171941186057

كلية العلوم/جامعة الموصل653.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيغفران فارس احمد راجح29790171942280208

كلية العلوم/جامعة الموصل653.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيسالي وليد متي بهنام29791171942249053

كلية العلوم/جامعة الموصل653.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيأماني سيف غانم حسن29792171942290003

كلية العلوم/جامعة الموصل653.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمريم سعد محمد ايوب29793171942302130

كلية العلوم/جامعة الموصل652.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرفل دخيل محمد سعيد خضر29794171942285082

كلية العلوم/جامعة الموصل652.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائييسرى محمد سعيد يونس علي29795171942288357

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيزينب نشوان هاشم محمد29796171942314057

كلية العلوم/جامعة الموصل651.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم هادي جاسم محمد29797171942266046

كلية العلوم/جامعة الموصل650.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد امجد ادريس علي29798171941017226

كلية العلوم/جامعة الموصل649.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعائشه عبد هللا محمد صبحي عبد الرزاق29799171942232201

كلية العلوم/جامعة الموصل649.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرسل رعد حسين علي29800171942288126

كلية العلوم/جامعة الموصل649.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيعائشة نشوان غانم حسن29801171942294221

كلية العلوم/جامعة الموصل648.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيآيه محمد عبد الوهاب شيت29802171942298014

كلية العلوم/جامعة الموصل648.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيرحمه علي احمد عطوان29803171942298021

كلية العلوم/جامعة الموصل648.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهاجر مثنى صالح حسين29804171942288336

كلية العلوم/جامعة الموصل648.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيتماره سليم طاهر رشيد29805171942286088

كلية العلوم/جامعة الموصل648.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز عبد الباسط محمود عبد الرزاق29806171941017141

كلية العلوم/جامعة الموصل648.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيدانيا انمار عبد الباقي ناظم29807171942323006

كلية العلوم/جامعة الموصل647.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزبيده عبد هللا رمضان محمود29808171942302074
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كلية العلوم/جامعة الموصل647.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائينور زياد طارق محمد29809171942327061

كلية العلوم/جامعة الموصل646.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرند مامون جميل سعد الدين29810171942286142

كلية العلوم/جامعة الموصل646.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرشا محمد خليل حمو29811171942294112

كلية العلوم/جامعة الموصل646.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمريم سعد محمود شريف29812171942288289

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزينب حارث عبد المجيد محمد29813171942299044

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد االمين عبدالغفور جاسم حسين29814171941026193

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى احمد ذنون يحيى29815171941011321

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيريان غسان كسار رمضان29816171941007084

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عبد الرحمن ياسين محمد29817101942077076

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيزينب هشام عبد الهادي عبد29818171942300052

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيعال عمر عبد الغفور محمود29819171942280198

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور عمار حسين عبد هللا29820171942286338

كلية العلوم/جامعة الموصل643.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعثمان احمد خليل اسماعيل29821171941008207

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيسارة احمد غانم قاسم29822171942335017

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيهيا ضرغام احمد غزال29823171942224039

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائياستبرق اياد جياد حمودي29824171942299007

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيصفا معاذ محمد جرجيس29825171942288233

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيرؤى اياد عبد المحسن احمد29826171942314037

كلية العلوم/جامعة الموصل642.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيرقية ذياب محمد حسن29827171942267061

كلية العلوم/جامعة الموصل641.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرغد جمال محسن احمد29828171942288132

كلية العلوم/جامعة الموصل641.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيانوار مجيد حميد صالل29829171942279012

كلية العلوم/جامعة الموصل641.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيزهراء محمد يونس صالح خضر29830311942047093

كلية العلوم/جامعة الموصل641.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهراء عمار حسن عمر29831171942294138

كلية العلوم/جامعة الموصل640.8اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب جمال جاسم محمد29832171942294148

كلية العلوم/جامعة الموصل640.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيعائشة مروان زكي ياسين29833171942301096

كلية العلوم/جامعة الموصل639.5ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائينور نواف عبد اللطيف عبد الكريم29834331942038024

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينجالء عدنان محمود محمد29835171942231392

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيسجى انور فاضل حمدي29836171942290173

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد الحميد حامد احمد29837171942302077

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمريم زياد محمد يحيى29838171942302128

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيالهام نصر الدين قاسم خلو29839321942066005

كلية العلوم/جامعة الموصل638.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمراد حسن مجو اسماعيل29840331941051076

كلية العلوم/جامعة الموصل638.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيشهد عاطر وعد هللا قاسم29841171942288220

كلية العلوم/جامعة الموصل638.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيآيه فؤاد يونس احمد29842171942235033

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيشهاب احمد غانم محمود29843171941028106

كلية العلوم/جامعة الموصل637.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائياياد خالد حمو خلف29844171941348007
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كلية العلوم/جامعة الموصل637.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيأزهار مصباح عبود داود29845171942357002

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرحمه يحيى سالم خليل29846171942231152

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خليل ابراهيم اسماعيل29847171941020067

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيسميه ياسر عبد الرزاق سعيد29848171942286218

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيسدرة عبد الجبار عبد الكريم محمد علي29849171942273108

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدهللا اسماعيل محمد صالح علي29850171941028131

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيأنور قاسم مجو بيسو29851171941060009

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمنيب غسان اديب يوسف29852171941011355

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيرنا ناظم محمود علي29853171942267063

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائياسراء محمد علي نجم29854331942040008

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائينور قحطان سالم محمد29855171942299094

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيايات عالوي خلف فرحان29856171942273039

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيظفر فارس داود يعقوب29857171942290206

كلية العلوم/جامعة الموصل635.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر عوف عبد الرحمن حمادي29858171942327068

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيقمر هشام قحطان فؤاد29859171942290243

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيريام محمد حامد محمد29860171942316040

كلية العلوم/جامعة الموصل634.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيسدره مخلد محي الدين يونس29861171942268090

كلية العلوم/جامعة الموصل633.5ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمؤمن مثنى هاشم محمد علي29862171941186082

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيتبارك تحسين علي عبدهللا29863171942274033

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيرحاب عادل احمد محمود29864171942329026

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزينه نجاح علي حسين29865171942321043

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيريم سالم احمد حسن29866171942285091

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيعبير خليل اسماعيل حسن29867171942283091

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيرحمه احمد حسين زيدان29868311942081026

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرشا رأفت بشير توفيق29869171942231157

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيبسمه رمضان مرزه مرزه29870171942297033

كلية العلوم/جامعة الموصل632.9اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهاجر عدنان عثمان عمر29871171942286355

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمود عثمان محمد عبد29872171941186103

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى مصعب حازم علوان29873171941017304

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيايمان اسماعيل سعدي علي29874311942045006

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيياقوت يحيى قاسم محمد29875171942319063

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيولدان رائد ابراهيم عبد29876171942237218

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمصطفى بسمان ادريس ابراهيم29877171941028253

كلية العلوم/جامعة الموصل632.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيزينب ماجد ولي سليمان29878171942269009

كلية العلوم/جامعة الموصل631.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى مزعل عبد الجبار يحيى29879171941011340

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياسامة سارية عبد الوهاب محمد امين29880171941017038
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كلية العلوم/جامعة الموصل631.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيبشرى مجيد علي حسن29881171942166011

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائيانس ادهم عبيد حسين29882311941012008

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيعفراء عبد هللا اديب محمد سعيد29883171942231314

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0ثانوية القوش للبنيننينوىاحيائيبدرخان خيرو قولو خديدى29884171941091005

كلية العلوم/جامعة الموصل631.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيحنان عبد الرزاق حميد حمودي29885171942232085

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد نكتل محسن حسين29886171941008332

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد عيسى ابراهيم احمد29887171941018198

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمه خالد نذير حميد29888171942268103

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائينبأ نزار نذير سليمان29889171942295068

كلية العلوم/جامعة الموصل630.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيضحى زياد علي عبد29890171942230100

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييونس سعيد جميل سلطان29891171941186129

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمؤمن رياض شكر محمود29892171941028186

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيمحمد هيثم ابراهيم حسين29893171941142046

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزينه سليم محمد نجيب محمد سليم29894171942289086

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيزينب سلطان محمد داود29895171942296066

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائياية منهل وليد عباوي29896171942329015

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد عماد طارق طه29897171941023192

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيعلي خلف صالح حسن29898171941104051

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود حمد محمد29899171941046036

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيابراهيم علي احمد خضر29900171941003002

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائييمان حذيفة حازم طه29901171941008411

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيايالف صفوان شاكر محمود29902171942319012

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيملك محمود شكري محمود29903171942296110

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيسرى رعد خالد حسن29904171942300057

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيربى فراس احمد مجيد29905171942289045

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد ياسين مجيد29906171942244029

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسين سعدي محمد علي حسين29907171941028068

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائياسراء فارس نجيب محمد29908171942292008

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم رياض عبد السالم عبد الواحد29909171942330114

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيايناس خالد الياس خضر29910171942262023

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيصفوان نوري محمود محمد29911171941024046

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآمنه محمد صالح احمد محمد صالح29912171942232011

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيفاطمة يونس مجيد حميد29913171942232222

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيدعاء عوف عبد الرحيم أحمد29914171942296045

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيتبارك ميسر ابراهيم احمد29915311942047048

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيساره ياسر مجيد خليل29916171942288203
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كلية العلوم/جامعة الموصل626.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيصفا محمد هاشم يحيى29917171942294208

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائياسراء عامر حازم محسن29918171942292007

كلية العلوم/جامعة الموصل626.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيعلي عدنان بالل عليوي29919171941034012

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيامير رضوان محمدسعيد علي29920171941027021

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيسمير جودت وصفي سامي29921171941015083

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمريم محمود يونس حامد29922171942232245

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيصبا يونس نصيف جاسم29923311942002015

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد ابراهيم عبد هللا29924171941144057

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيعلي محمد داود يونس29925171941019057

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرنين خالد احمد عابد29926171942285088

كلية العلوم/جامعة الموصل625.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىاحيائيضرغام هاشم جواد حسن29927171941068028

كلية العلوم/جامعة الموصل624.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمالك طالل علي حسن29928171942233129

كلية العلوم/جامعة الموصل624.3ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيزهراء طلعت بشير ابراهيم29929331942050006

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعمر سمير محمد سعيد29930171941012057

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر عدنان عطية حسن29931171941011221

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0ثانوية قوش تبه للبنيناربيلاحيائينواف علي خليفه سمير29932311941029019

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيسماح حامد احمد محمد29933171942230086

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيوضاح مدين بدر محمد علي29934171941143114

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيلطيفة فريد خلف مطيران29935171942301107

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيمنى هادي عبد الحكيم محمد29936331942070052

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيحنين تحسين مشعان احمد29937171942231106

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيهوزان سيفو ميشو خضر29938331941070090

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد ابراهيم قاسم29939171941157042

كلية العلوم/جامعة الموصل623.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور كمال صالح صالح29940171942286340

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيعائشه طالل ادريس مجيد29941171942298041

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائييوسف صالح ابراهيم عسكر29942171941053023

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمؤمن منهل عبدالسالم محمد علي29943171941028190

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائياحمد سعيد فتحي احمد29944171941207003

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحسن عبدهللا زعيبر كدحي29945171941026189

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسعد ابراهيم قاسم مطلك29946171941007093

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيزبيدة عمر احمد رشيد29947171942327032

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيهبه محمد علي حسين29948171942296128

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيساجد جاسم محمد سلمان29949171941340004

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمحمد مثنى سالم عبد29950171941001082

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياسراء خالد شعبان حسين29951171942230014

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىاحيائيسيف محمود حبش ابراهيم29952171941092006
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كلية العلوم/جامعة الموصل622.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيبراء علي محمد بدر29953171942232065

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيعال طالل محمد سليم عبد هللا29954171942291109

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرحمه نشوان سالم محمد29955171942290107

كلية العلوم/جامعة الموصل622.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيعبد المالك عدنان عابد مولود29956171941019048

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيندى عصام حميد ابراهيم29957171942292068

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيصهيب محمود محمد صالح29958171941026095

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيبشرى احمد محمد عبوش29959171942357035

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيايمان عمار محمد يونس امين29960171942298013

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيعلي محمد ابراهيم احمد29961171941142033

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيزيدان سالم حازم مناع29962171941028085

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسفيان فارس علي عبوش29963171941007097

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائياحمد سالم ذنون شهاب29964171941038006

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيفرح محمود فاضل محمود29965171942268108

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيهالة مؤيد عائد خليل29966171942280276

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزينه زياد جار هللا محمد29967171942273100

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيتبارك صباح محمد خليف29968171942357038

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيضحى نايف حسن نايف29969171942291105

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيرحمه محمد سيف الدين حسن29970171942237074

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائياحمد موسى ظاهر عبد هللا29971171941104014

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيايناس ذياب ابراهيم عبد هللا29972171942230033

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي سالم يونس محمد29973171941080089

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيوسام زيدان هاشم يونس29974171941160049

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيمصعب محمود عزيز محمود29975171941002068

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيحكم بالل عبد الكريم شيت29976171941020034

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعلي عبد ابراهيم حمد29977181941036042

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمجيد طه حسين عبو29978171941080121

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعبيده زياد اسماعيل ابراهيم29979171941023123

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيمحمد عزام عبدالعزيز اسماعيل29980171941402031

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيبراء أحمد يونس مجيد29981171942300022

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيرغد محمد هادي جوير29982171942319024

كلية العلوم/جامعة الموصل619.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن ياسين علي محمود29983171941103044

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعقيل رافع كاظم محسن29984171941162047

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيزياد ابراهيم خضير خليل29985171941018073

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعمر فارس طالل حامد29986171941020089

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياكرام شكر محمود ذنون29987171942277013

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيغيداء فارس عبيد جاسم29988171942277143
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كلية العلوم/جامعة الموصل618.0للنازحين- ثانوية األخوة للبنات دهوكاحيائيروندك فاضل ابراهيم عثمان29989331942043009

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيبسمة عمار محمود عبو29990171942280068

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيناجح ناصر اسود محمد29991171941143109

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد اياد عبدالستار حميد29992171941028201

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد المنعم غانم جاسم محمد29993171941017162

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد جاسم محمد فتحي29994171941080125

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيشيرين اسماعيل سيتو محمد صالح29995331942041025

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيريم عمار ايوب يعقوب29996171942292035

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيزينه فرحان ابراهيم عبد هللا29997171942259046

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيصفا حسان عبد هللا سلطان29998171942289116

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0ثانوية دهوال المختلطةنينوىاحيائينجاح نذير حسن حسين29999171942347011

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايناس احمد زكي محمد علي30000171942290048

كلية العلوم/جامعة الموصل617.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيرؤى لؤي خيري نجم30001171942244021

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيدعاء فاضل عايد سليمان30002171942166013

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيجمانه طالب قاسم محمد30003171942308011

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا شامل عبد المطلب محمد30004171941229008

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائييونس جاسم عبد حميد30005171941055021

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيداليا رائد عبد الوهاب محمود30006171942295020

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيفاطمه صالح محمد صالح30007311942039024

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيرانيا احمد عبد حسين30008171942277076

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائياسراء سعيد علي زرزور30009171942242005

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيرحمه يقضان سالم احمد30010171942319022

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيعذراء فاضل محمد حسين30011171942317069

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيحذيفه احمد محمد ساير30012181941053010

كلية العلوم/جامعة الموصل616.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيامنه احمد نجم عبد الموجود30013171942289008

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحارث يحيى حسين احمد30014171941008084

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيميسم ميسر حسن علي30015171942231386

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيزينه حسين علي مراد30016331942062029

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيبسمه توفيق سلطان يونس30017311942047039

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره عبد العزيز محمد طه30018171942286199

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينجوى باسل احمد حامد30019171942286326

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد خليل وادي عبد هللا30020171941011025

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيمحمد ابراهيم زكر عبدي30021331941001105

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيزهراء صدام حسين علي30022171942075010

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائياسيه جمعه نوح عزيز30023171942034004

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيديانا حمادي احمد صالح30024171942231128
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كلية العلوم/جامعة الموصل614.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيريم عبد الكريم محمد علي خضر30025171942277093

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد خضر محمد زيدان30026171941007201

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائينور نشوان محمد اسماعيل30027171942274131

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيايمان شهاب احمد علي30028171942251039

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيطيبة جاسم محمد فتحي30029171942279067

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعلي هوار عبد الهادي فتحي30030171941007162

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائيرقيه أيمن توفيق عبد هللا30031131942229012

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائياحمد داود سالم علي30032171941162005

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد محمد شهاب30033171941008308

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيمهدي صالح بالل عبدالعزيز30034171941034018

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الجبار خلف محمد30035171941161010

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0اعدادية عوينات للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز نايف فالح عجيل30036171941111016

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيشيماء خالد اسعد عبد هللا30037171942277124

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيدعاء علي خليل ابراهيم30038171942291045

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيكلثومة فهمي محمد يونس عبد هللا30039171942261101

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيميسم محمد حازم عبد القادر30040171942286318

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائينجوى حجي ناصو ملكو30041331942070054

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيفياض محمد صالح خلف30042201941015046

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0ثانوية التوفيق للبنيننينوىاحيائيموسى طه فتحي جاسم30043171941208018

كلية العلوم/جامعة الموصل612.3اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيشهد احمد علي حسين30044171942290183

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصبا احمد فتحي شالش30045171942231280

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد فتحي احمد عطا هللا30046171941161088

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمنيب عدنان حسين عطيه30047171941015211

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد صدام حسين عبد30048171941018186

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيابراهيم عزيز غالم خليف30049171941049001

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائياحمد حسن محمود حميد30050171941038004

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيغفران سامي محمد رجب30051171942302114

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمها جنيد طه عبو30052171942299085

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيزينب عدنان هاشم يحيى30053171942291076

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيدالل احمد خضر ميكائيل30054171942299029

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيتقى اسماعيل محمد اسماعيل30055171942302043

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيلينا ليث محمد طاهر صبري30056171942288279

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيايمان محمد جشني محمد30057171942315028

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيقمر ميسر صبري ايوب30058171942268112

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائياسراء رياض محمد محمد30059171942268010

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائينور ماهر حمادي ختالن30060311942047196

3590 من 835صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيمعن سعد حسين سعد30061171941207032

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائينورهان عبد الغني يونس حافظ30062131942240005

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيمريم ياسين عبد هللا فتحي30063171942305088

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائينبأ يحيى يوسف حسن30064171942234036

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيسجى احسان محمد صالح30065171942308023

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمريم نشوان حازم فرج30066171942231363

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائيجمال حسين محمود علي30067171941048004

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيخضر جاسم محمد احمد30068171941170011

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائينبأ محمود علي عزيز30069311942001020

كلية العلوم/جامعة الموصل610.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيغفران غازي حسين فتحي30070171942277141

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيصفا باهر عبد الستار سليمان30071171942294201

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيحليمه شريف يوسف يعقوب30072171942302044

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيصفا فارس حمد هللا علي30073171942297075

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيصفا شاكر احمد حمد30074311942002016

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيبالل مشعل جبار عمر30075171941028049

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائياحمد عبد محمد جاسم30076181941053006

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائياحمد عبد القادر حسين ابراهيم30077171941162006

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيخديجه عمر علي ابراهيم30078171942232090

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي كريم جشني محمد30079171941364058

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزينه زياد محمد نذير عبد هللا30080171942290156

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيمنتهى محمد مال هللا محمد30081171942273153

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيريام فارس ظاهر مطو30082171942245052

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيظفر ايمن حازم يحيى30083171942315097

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيطيبة مدين بدر محمد علي30084171942273130

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيصفاء احمد محمد عبد الرحمن30085171942273126

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد شريف علي30086171941092015

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن احمد عبد الكريم ذنون30087171941011128

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتبارك فارس حاجم سلطان30088171942280073

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيمريم رعد غانم صبري30089171942279086

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيبنين وجيه مجيد محمد30090191942178015

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيصفا منهل زكي احمد30091171942289119

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عقيل محمد شريف خضر30092171941013057

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيصباح سعيد مراد محمود30093331941060013

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائياماني عز الدين داود حسين30094171942285013

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيرعد خضر خلف خضر30095171941080050

كلية العلوم/جامعة الموصل608.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيذنون عادل ذنون جاسم30096171941402009
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كلية العلوم/جامعة الموصل607.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمنذر احمد ابراهيم حمد30097171941161096

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد نصار عبد الباسط فتحي30098171941007035

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيتغريد مثنى حازم نايف30099171942299025

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيرحاب عزيز خضر علي30100171942104005

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائينادين رائد الياس سفو30101171942245075

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرهف عمار حمزه الياس30102171942245047

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيعلي رعد فاضل حسين30103131941242020

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيأمل درك غربي مرفوع30104171942325005

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيمازن حجي كلي خلف30105171941348049

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمصطفى نزار محمد بشير طه30106171941023229

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمريم عبد هللا حسين مصطاوي30107171942289156

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيندى هاشم نجم عبد هللا30108171942299087

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيغاليه عبد العزيز محمد طه30109171942286261

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيمحمود عبد احمد محمد علي30110311941002037

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيايمان ابراهيم علي مهيدي30111171942238026

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيهدى محمد علي خضر قلي30112171942261128

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياية هيثم يوسف ابراهيم30113171942280050

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيحنين محمود عبد الكريم امين30114171942273058

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الستار عبد حسن30115171941028224

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيصباح ميرزا مراد مشكو30116171941149025

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيحسين زينل عبدهللا سليمان30117171941066011

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائياحمد مصطفى حامد مصطفى30118171941027013

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيرغده جاسم محمد ياسين30119171942274055

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيرحمه ربيع عدنان محمد سليم30120171942296052

كلية العلوم/جامعة الموصل606.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيعباس مختار شريف بكتش30121171941228035

كلية العلوم/جامعة الموصل605.2اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيصفا راكان حازم ذنون30122171942294202

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد حنو سليمان30123171941144081

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيابراهيم محمد ساير عسكر30124181941053005

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبنان خالد جاسم محمد30125171942231088

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم محمود حسين30126171941223056

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزهراء قتيبه فضيل قاسم30127171942231198

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياميره عبد العزيز محمد طه30128171942286053

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيرسل طالل هالل حديد30129171942292029

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيتبارك نبيل عبد الكريم حمد30130171942301036

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيبراء عبد الرحمن محمد ابراهيم30131171942301032

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيمحمد فارس عبد حسين30132171941073032
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كلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيحنان محمود سليمان عبد هللا30133171942290075

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيحنين اسماعيل حمة اسماعيل30134311942045011

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيسمر محمد ابراهيم حسين30135171942277114

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيسارة سعد جاسم محمد30136171942292042

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرغد زياد طالل محمود30137171942231162

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن ادريس محمود موسى30138171941005054

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيبلسم بشار غانم حسين30139171942288073

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيدالل خليفه عايد عبد هللا30140171942290081

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيتبارك احمد عبد الرزاق عيسى30141171942291036

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمنار خالد عادل ناصر30142171942299081

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيسهى هاني عبد القادر عثمان30143171942297070

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيقمر سالم عبد هللا محمد30144171942294240

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيذو الفقار اكرم عبد حسين30145171941073013

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيسجى حسين علي حامد30146171942283081

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىاحيائياسماء رضوان محمد عصمان30147171942312002

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيايناس سالم عبد هللا ياسين30148171942302036

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرحمة ناطق مظفر توفيق30149171942231145

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي احمد محمد مصطفى30150171941223047

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعثمان هيثم عائد بدر30151171941015119

كلية العلوم/جامعة الموصل602.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييوسف محمد يوسف جميل30152171941022195

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيسلطان خليل فتحي جمعه30153171941059035

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيفرح جاسم محمد جمعة30154171942267104

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيزمن احمد عجاج حسين30155171942234016

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائياحمد حسن صالح احمد30156171941012010

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0ثانوية التوفيق للبنيننينوىاحيائيهشام ياسين محمد علي حسين30157171941208019

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرحمه محمد سالم محمود30158171942294105

كلية العلوم/جامعة الموصل601.7ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد امين نبيل شاكر يحيى30159171941199022

كلية العلوم/جامعة الموصل601.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الرحمن محمد خضير30160171941022142

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0ثانوية االمل للبنيناربيلاحيائيعلي حسين علي عرب30161311941004010

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيعبد الجواد محمود ابراهيم عسكر30162311941002019

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيعال اياد محمود حسين30163171942289129

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيأواب يوسف أحمد محمود30164171941212008

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيايمان علي حسين خلف30165171942238029

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيآمنه بسام محسن جارو30166171942285015

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائيايثار مجيد حنا شعيا30167171942256003

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيغفران امجد فاضل جرجيس30168171942289134

3590 من 838صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيامنة محمد خلف اسروت30169171942280027

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيصبري غانم عبد الجبار عبد القادر30170171941020058

كلية العلوم/جامعة الموصل601.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائينزار صالح الدين احمد علي30171171941144103

كلية العلوم/جامعة الموصل600.6االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيرضوان بسام شريف حسين30172171941008116

كلية العلوم/جامعة الموصل600.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيهاجر هشام يوسف ايوب30173171942280275

كلية العلوم/جامعة الموصل600.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا نجم محمود عبد هللا30174171941002040

كلية العلوم/جامعة الموصل600.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياستبرق مازن نذير حميد30175171942294022

كلية العلوم/جامعة الموصل600.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيجوان جاسم محمد حسو30176171942293021

كلية العلوم/جامعة الموصل600.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيزينب سالم يحيى يوسف30177171942230074

كلية العلوم/جامعة الموصل600.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرغد سعد صالح فاضل30178171942232119

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيونر رشاد عبد حسين30179171941073044

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيتبارك رياض شكر محمود30180171942302042

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعمار محمد محمود محمد رشاد30181171941007163

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائياسماء صالح عزيز حسين30182311942002005

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائياحمد صاحب محمد علي30183171941025009

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآيه عادل محمود علي30184171942232017

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيفاطمة الياس حسن دقماش30185311942001016

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعلي محمد بالل هالل30186331941050022

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعبيدة عبدالباسط خليل نجم30187171941023120

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيميران عماد جاسم ظاهر30188171941073037

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيضياء الدين مازن ضياء الدين خالد30189171941012039

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياالء صالح يوسف ابراهيم30190171942294035

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيهيام سليمان داود محمد علي30191171942299102

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيابراهيم دريد توفيق يونس30192171941028002

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح الدين يوسف يعقوب30193171941020115

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد قاسم محمد عبدهللا30194171941026228

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعبيدة عبد الحميد سعيد محمد30195171941002042

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيطيبة طالل ذنون خطاب30196171942235116

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيصبا محمد سعيد جرجيس30197171942315092

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشهد مصدق عبد العزيز محمد30198171942294195

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائياحمد غانم جعفر جمعه30199311941065007

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيساره مالك محمد شكري30200331942040092

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيروعه احمد محمد علي رشيد30201171942231176

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشمس ماهر عبد العزيز زيدان30202171942231265

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيبسمه بشير عبدهللا جواد30203171942046014

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيفرحان محمود محمد عكلة30204171941028176
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كلية العلوم/جامعة الموصل598.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد حسين الياس30205171941186112

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيعبير عبد االمير اسماعيل محمد30206131942243012

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمريم جاسم محمد يونس ابراهيم30207311942047167

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيازهار عدنان عطية عبيد30208171942041004

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيانفال فراس حسيب حسن30209171942232056

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيرحمة خيري فتحي حميدي30210171942293027

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزبيده سليم طاهر رشيد30211171942286155

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد رامي ذنون عبدالرحمن30212171941026201

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيسنا رافع عبد الغني محمد30213171942288212

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائياسراء ابراهيم نزال صالح30214171942289001

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن شهاب احمد جلعوط30215181941042005

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيشيماء عطية حسين عبد هللا30216171942166027

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد المحسن صبري جمعه30217171942299041

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيزينه عزت يونس عباس30218171942252047

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمحمد رجب فتحي صافي30219171941012069

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيانفال علي محمود احمد30220171942285022

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيسندس سعد عبد العزيز فارس30221211942157027

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيمحمد علي عبد المحسن محمد علي30222171941025108

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكاحيائيدالل محمد طاهر جبرائيل اسماعيل30223331942058005

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيريان صغير صالح سليمان30224171941142019

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور احمد حمد محمد30225171942290296

كلية العلوم/جامعة الموصل596.7اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيامير اشرف حسين قاسم30226171941023034

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائينغم فتاح اسماعيل حسن30227181942394025

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيزيد مهند يحيى قاسم30228171941027041

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيشهد بشار يوسف نجم30229171942299054

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيحوراء عباس طه يونس30230171942249023

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيحنان بسام صباح فاضل30231171942232083

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمها احسان خلف فرج30232171942232256

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيشيردل جالل مجيد امين30233331941001053

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيجاني فيصل سليمان علي30234171942224008

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ربيع طالل خضر30235171941017147

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيزهراء كريم سلطان عبد هللا30236171942265012

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب عمر احمد رشيد30237171942327033

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيعبير محمد مشرف محمد30238171942274106

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيريم عبد الخالق حسن سلطان30239171942296059

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيفرحان صالح خضر محمد30240171941021069
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كلية العلوم/جامعة الموصل595.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا احمد شعبان خليل30241171941008181

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى علي حسين ياسين30242171941017289

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0ثانوية الرافدين للبنيناربيلاحيائيسيف مهند نوري ابلحد30243311941101007

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائينوره محمد عبد الجبار عبد الهادي30244171942264063

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيمريم عادل قاسم احمد30245171942291128

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيبراء قاسم يونس قاسم30246171942273043

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيغدق خيري عبد الرزاق عبد الرحيم30247171942290219

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيحليمة حكمت محمد سعيد حسين30248171942237055

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايه جاسم محمد عرب احمد30249171942290051

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسماء ابراهيم صالح خاير30250171942280009

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرشا فنر خضر علي30251171942273077

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيتبارك فارس عبد القادر مصطفى30252171942290064

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن صالح خضر عبيد30253171941114014

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيرحمه محمد محمود محمد30254171942305042

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيلؤي حسين علي كلو30255331941060022

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد اثير سعيد احمد30256171941017006

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد شحاذة مشرف30257171941007193

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآمنه ذنون يونس خليل30258171942288003

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيشروق احمد شحاذه عالوي30259311942002013

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيعهد محمود حسن عطيه30260171942284067

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد قيس غانم شكوري30261171941023019

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيايالف محمد حامد علي30262171942285033

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيميس مهند حميدي فهد30263171942230137

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد صبحي محمد عباس30264171941024007

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره علي عبد ابراهيم30265171942231233

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيهاجر اسماعيل سلطان علي30266171942295075

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسرى جهين سالم محمد طاهر30267171942294174

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزينه وليد سعدي محمد30268171942302088

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيعائشه هيثم يونس جميل30269171942288246

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيمروة مروان عيسى صالح30270171942330113

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيامير علي خضر علي30271171941018037

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسبأ علي سليمان فتحي30272171942280151

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيفرح عمار عز الدين احمد30273171942288274

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيشهد غانم لطيف ثامر30274171942201003

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيفاطمه الزهراء سعد حمدي فؤاد30275171942295058

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسرى عبد هللا نجم محمد30276171942231250
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كلية العلوم/جامعة الموصل591.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيشيماء اسماعيل سيتو محمد صالح30277331942041026

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيرغد هيثم عبد هلو30278171942166017

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعمر وليد ابراهيم دحام30279171941017199

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيطه شهاب احمد عبد30280171941018090

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد صالح محمد مطر30281171941017017

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايالف وعد هللا فتحي حنتوش30282171942290045

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيبتول مهند صالح الدين عبد الغفور30283171952288021

كلية العلوم/جامعة الموصل628.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيأزهر محمد ذياب محمد30284171951018001

كلية العلوم/جامعة الموصل620.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعلي وعد حامد جرجيس30285171951028100

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيعبدالكريم احمد عبدهللا عبيد30286171951031009

كلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيضحى غانم عبد خلف30287171952281020

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيغفران عبد الستار رضا محمد30288171952235039

كلية العلوم/جامعة الموصل578.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقياالء حسن محمود فرمان30289171952041003

كلية العلوم/جامعة الموصل572.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبدالرحمن سمير ادريس محمود30290171951026096

كلية العلوم/جامعة الموصل569.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقيابراهيم حسن ابراهيم عبد القادر30291171951118001

كلية العلوم/جامعة الموصل560.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقينغم خالد الزم حمدون30292171952314025

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيامنة احمد ذنون سليمان30293171952301007

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمد جاسم ابراهيم حلبوص30294171951015134

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياسعد محمود سعيد اسماعيل30295171951028028

كلية العلوم/جامعة الموصل549.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيغفران نكتل علي امين30296171952289051

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقياوتافيا انطوان ميخائيل كوركيس30297171952249003

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعثمان محمد أسود حسين30298171951007076

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقيحنين ماهر محمد انيس يحيى30299171952314005

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيحارث إسماعيل أحمد فتحي30300171951001014

كلية العلوم/جامعة الموصل537.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيدنيا عبد الغفور عبد الرحمن عيسى30301171952330006

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0اعدادية صفية للبناتنينوىتطبيقيسحر ابراهيم خليل ابراهيم30302171952295016

كلية العلوم/جامعة الموصل535.0اعدادية صفية للبناتنينوىتطبيقيرواء عدنان احمد طه30303171952295008

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن بتار زكي محمود30304171951023090

كلية العلوم/جامعة الموصل532.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيفوزية حسين عطية صالح30305171952041018

كلية العلوم/جامعة الموصل530.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقينور جالل الدين علي مجيد30306171952300023

كلية العلوم/جامعة الموصل526.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمد دريد توفيق عبد هللا30307171951015137

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيمحمد ناظم يونس محمود30308171951124079

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيطيبة محمود محمد سلطان30309171952283037

كلية العلوم/جامعة الموصل522.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا حسين جيالن30310171951142031

كلية العلوم/جامعة الموصل519.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقياشواق بشار سالم خطاب30311171952281004

كلية العلوم/جامعة الموصل518.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيساره محمد ياسين صالح30312171952288045
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كلية العلوم/جامعة الموصل515.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد الكريم سوعان حياوي30313171951012099

كلية العلوم/جامعة الموصل514.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيمحمود محمد فتحي محمد30314171951009061

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقياحمد ثامر خليل محمود30315171951019004

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيرحمة خالد عبد هللا امين30316171952305010

كلية العلوم/جامعة الموصل506.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقينور يونس محمد يونس30317171952232059

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىتطبيقيمحمود عبدهللا سعيد احمد30318171951038022

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيخديجه ابراهيم قاسم علي30319171952241003

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقيرحمة فارس محمد حسن30320171952277007

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقييمامه فاضل حامد علي30321171952290095

كلية العلوم/جامعة الموصل497.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيعامر عبد محمود سباك30322171951142029

كلية العلوم/جامعة الموصل495.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمود جمال محمد حميد30323171951005108

كلية العلوم/جامعة الموصل494.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيزينب عماد علي يونس30324171952294044

كلية العلوم/جامعة الموصل489.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيعلي هاشم محمود عوض30325171951009046

كلية العلوم/جامعة الموصل488.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيهوازن ياسين رجا عواد30326171952286060

كلية العلوم/جامعة الموصل486.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقياالء فواز محمود علي30327171952232009

كلية العلوم/جامعة الموصل485.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيمحمود زياد مولود شريف30328171951021060

كلية العلوم/جامعة الموصل484.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسيف الدين عبد هللا ابراهيم عبد اللطيف30329171951350085

كلية العلوم/جامعة الموصل483.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ناصر شحاذه محمد30330171951025117

كلية العلوم/جامعة الموصل483.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى غازي فيصل سليمان30331171951223043

كلية العلوم/جامعة الموصل482.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيرسل عماد احمد يحيى30332171952298017

كلية العلوم/جامعة الموصل482.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيدالل وليد فتح هللا محمد30333171952235016

كلية العلوم/جامعة الموصل482.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيسرى جالل صموئيل سليم30334331952040030

كلية العلوم/جامعة الموصل482.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلتطبيقيشمس احمد يونس رديني30335311952037008

كلية العلوم/جامعة الموصل482.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيهدى حسن قاسم حسن30336171952296050

كلية العلوم/جامعة الموصل482.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعز الدين عدنان شهاب احمد30337171951007077

كلية العلوم/جامعة الموصل481.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد علي عبد هللا محمد30338171951011195

كلية العلوم/جامعة الموصل481.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقياسراء نشوان يحيى محمد30339171952294014

كلية العلوم/جامعة الموصل481.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىتطبيقيأحمد صباح فتحي علو30340171951229003

كلية العلوم/جامعة الموصل481.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقياحمد علي حامد محمد30341171951021011

كلية العلوم/جامعة الموصل480.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياسامة زيد احسان بشير30342171951023027

كلية العلوم/جامعة الموصل480.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيحذيفة بالل فوزي احمد30343171951023049

كلية العلوم/جامعة الموصل480.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيسيف علي يونس محمد30344171951352033

كلية العلوم/جامعة الموصل480.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيقمر صفوان سليمان خالد30345331952070012

كلية العلوم/جامعة الموصل479.0اعدادية خزنة للبنيننينوىتطبيقيعلي عبدالسالم عبدالغني اسماعيل30346171951066006

كلية العلوم/جامعة الموصل478.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقياحمد عبدالقادر محمود صالح30347171951042007

كلية العلوم/جامعة الموصل478.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقياستبرق غسان حسين عبد هللا30348171952290004

3590 من 843صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة الموصل477.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمد صالح اسماعيل صالح30349171951080069

كلية العلوم/جامعة الموصل477.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعبيدة بشار يوسف أحمد30350171951012087

كلية العلوم/جامعة الموصل477.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقييونس سعد صالح عيسى30351171951031018

كلية العلوم/جامعة الموصل477.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيآمنه يحيى قاسم جاسم30352171952300003

كلية العلوم/جامعة الموصل476.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد قيثار خليل اسماعيل30353171951017221

كلية العلوم/جامعة الموصل476.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيسليمان ثامر سليمان اسماعيل30354171951017098

كلية العلوم/جامعة الموصل476.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيديمه نشوان جميل يحيى30355171952286020

كلية العلوم/جامعة الموصل476.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد عالء الدين صالح علي30356171951008014

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيمرح نوفل مصطفى طه30357171952288068

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيامنية احمد عبد الجبار مراد30358171952299006

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيلبنى صعب محمد خليل30359171952237040

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقييوسف شامل فيصل صفو30360171951012176

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا موفق سلطان صالح30361171951007070

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0ثانوية شايسته للبناتاربيلتطبيقيبيداء وعد عبد القادر مطني30362311952039003

كلية العلوم/جامعة الموصل475.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيمحمد حسين محمد محمود30363171951009056

كلية العلوم/جامعة الموصل474.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيميار سعد غانم نوري30364331952040046

كلية العلوم/جامعة الموصل474.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيوليد حسن حسين حسن30365171951350237

كلية العلوم/جامعة الموصل474.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيمروان مازن اسماعيل محمود30366331951001046

كلية العلوم/جامعة الموصل474.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيليث عبد زيدان خلف30367171951027106

كلية العلوم/جامعة الموصل473.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيبسمان عامر محمد علي30368171951026051

كلية العلوم/جامعة الموصل473.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيدنيا فيصل جبار اسماعيل30369171952286018

كلية العلوم/جامعة الموصل473.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيساره رضوان اسماعيل ابراهيم30370171952330014

كلية العلوم/جامعة الموصل473.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد هللا احمد ابراهيم30371171951017019

كلية العلوم/جامعة الموصل472.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيايمان طه محمود فتحي30372171952294015

كلية العلوم/جامعة الموصل472.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد خليل اسماعيل عبد هللا30373171951350184

كلية العلوم/جامعة الموصل471.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيعباس فاضل عباس قنبر30374171951094011

كلية العلوم/جامعة الموصل471.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقياالء سالم حازم محمد30375171952237006

كلية العلوم/جامعة الموصل470.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيافنان اسماعيل جميل اسماعيل30376171952289005

كلية العلوم/جامعة الموصل469.0اعدادية صفية للبناتنينوىتطبيقيايه نزار سعيد حميد30377171952295002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل653.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيامنه محمد عبد الكريم حامد30378171942294047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل629.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعلي زياد زكي ياسين30379171941017176

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل625.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيطه محمد ابراهيم حسين30380171941017124

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل617.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزبيده علي فاضل عبد هللا30381171942288158

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل616.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا فواز رجب خضير30382171941186061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل615.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيايمان خضير كركور مطر30383171942304006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل615.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيمحمود عوده عبد هللا حسن30384181941042011
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل613.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمحمد فارس خضر محمد30385171941143093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل611.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبيدة وليد محمود فوزي عبد القادر30386171941186065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل609.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيغفران فيصل تركي عبيد30387171942291111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل604.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيبارق حسين محمود صالح30388171941003018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل602.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيشجاع علي جمعه حسين30389171941143038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل596.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيفاطمة علي سالم عبد العزيز30390171942224031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل594.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيشهد صالح احمد محمود30391171942280169

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل593.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيعلي خلف فرمان سيدو30392171941059049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل589.2ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خالد حازم يحيى30393171941199012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل589.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيغفران محمد احمد محمد30394171942232217

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل589.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائينور علي ابراهيم خلف30395181942243058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل589.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيخالد مشعل فتحي عابد30396171941007071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل588.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيابراهيم عيدو كجان جندي30397171941149001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل588.0ثانوية القوش للبنيننينوىاحيائيمهران قاسم جوكو حجي30398171941091015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرانيا عمر غازي رمضان30399171942290095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيسطام صالح احمد صالح30400171941025049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيسارة مقداد عبد الرزاق نايف30401171942267073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيشفاء نوفل عبد الرحمن حمو30402171942292049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيرسل اسامة محمد سليم عزيز30403171942329028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسامان نايف خلف مراد30404331941056021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيعال عمار محمود يونس30405171942277135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل586.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائييونس شاكر محمود عبيد30406171941077061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيدعاء فارس علي حسين30407171942280091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد اياد جاسم محمد شيت30408171941020107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيصفا عبد الرحمن ادريس صالح30409171942288230

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل585.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور فارس محمد بشير محمود30410171942280269

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيانتصار محمد احمد محمد30411171942277025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزهراء سعد محمد نذير سعيد30412171942290138

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرانيا رعد عبد الواحد احمد30413171942294094

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياالء قاسم يونس قاسم30414171942232044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل584.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيريم علي عيادة محمد30415171942235072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد وليد وعد هللا علي30416171941028026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل583.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيابراهيم خليل احمد جاسم30417171941077003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيفيصل سبهان يونس احمد30418171941022119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائياية مجبل رجب هرو30419171942266005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل582.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمروة علي ياسين محمد30420171942232238
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيطيبة رعد محمد علي احمد30421171942235114

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل581.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيمحمد مانع احمد ورور30422171941112073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزبيده خالد الياس جمعه30423171942233052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيتحرير احمد تحرير عويد30424311941065025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيازهار علي صالح منديل30425171942319001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيامية علي ابراهيم محمد30426311942047025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيعبير اكرم احمد يحيى30427171942290212

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيطيبه ياسر فرمان يوسف30428171942034018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياسماء عبد المعين سليمان صالح30429171942290023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائياريفان طيب قولو علي30430171942149001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيوصفي سمير وصفي سامي30431171941027144

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل578.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائياسعد وليد سليمان محمد30432171941104015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور وليد غانم ذنون30433171942286349

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيايه محفوظ عيدان كاطع30434171942235036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيهند خميس علي بليخ30435171942235184

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائييونس وسيم قاسم يونس30436171941067055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياشج محمود علي عيسى30437171941011052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايه خلف ذنون علي30438171942277040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمه رضوان حازم قاسم30439171942268104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياوس سهر غانم يونس30440171941186020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائياحمد انيس عطو حسين30441171941009005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيامنه عبد الرزاق ابراهيم عبد الرزاق30442171942232048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل574.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيزهراء طارق عبد اللطيف عبد العالي30443171942292037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل574.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد ارسالن عثمان محمد30444171941011255

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل574.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيشهد حامد فاضل قاسم30445171942262066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيغفران مكي عباس احمد30446171942288261

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيعبد الحميد عواد سعران سحاب30447171941161043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيديما عبد الكريم اسماعيل عزيز30448171942231129

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيايه عماد سعدون حميد30449171942299018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحكم زكريا جمال احمد30450171941017086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيتقوى نافع صالح احمد30451171942298016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر خالد سعدي توفيق30452171942329074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل571.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائياسراء احمد داود قرو30453311942081003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل571.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيبشير رافع خيري احمد30454171941011071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل571.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد اسماعيل محمد سعيد30455171941007194

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيتمارا ضبيان عدنان ابراهيم30456171942403007
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيامنه فائز أحمد عبد الرحمن30457171942286045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيسرى فراس محمود ابراهيم30458171942286213

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىاحيائياخالص كمال عبد هللا حسن30459171942258001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيسارة لؤي غازي شيت30460171942237114

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عامر ماهر عبد الواحد30461171941351111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيرفل بشير احمد علي30462171942041015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيامنه نشوان محمد حاجم30463171942290034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيرفل ذياب محمد ذياب30464171942266022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيقحطان حسين علي عبد هللا30465171941351241

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل566.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائياحمد جاسم محمد صبخه30466231941201001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعلي محمد طه قاسم30467171941015131

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيرحمة خالد عزيز سفر30468311942045016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل564.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيظفر غانم احمد حسن30469171942274101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيحسن هادي علي موسى30470171941228020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمصطفى نبيل صالح يوسف30471171941023228

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل563.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيانمار باسم بدر احمد30472171941223016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيهاشم قيس هاشم محمد30473171941022181

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيغفران عمار بالوي فتحي30474171942285163

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيابتسام نعمه حسين فرج30475171942034001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيحنان غزوان محمد سعيد حيدر30476171942231103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيهبة حمزة حسين يوسف30477171942280277

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيقصي عبد الكريم علي عياش30478171941112058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيحنين نشوان وليد عزيز30479171942321018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيعلي محمد نوري عمر30480171941034013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيحسن حامد علي محمد30481171941364016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل561.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيامنيه سعد موفق غانم30482171942290036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل560.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهاجر منهل اسماعيل محمود30483171942231425

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيزهراء علي محمد نضير احمد30484171942251088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيماهر حازم حبو حسن30485171941143085

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزهراء اياد شهاب احمد30486171942290136

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل559.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور نشوان عبد هللا محمد30487171942286348

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل558.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيشيماء عمار طالل شهاب30488171942277125

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيقتيبة سالم مراد ظاهر30489171941022120

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيوالء احمد حسن يوسف30490171942257019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل557.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيايفاد محمد عبد الجليل بدران30491171942235024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل556.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائياحمد محمود الياس حموش30492171941109007
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل555.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيمحمد علي محمد خلف30493201941211021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل555.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيضحى حازم حبو حسن30494171942273128

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل554.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيكوثر عباس فاضل عواد30495311942031030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل554.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيرند ليث عبد هللا مجذاب30496171942277089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل552.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىاحيائيسعد احمد عواد عبد هللا30497171941094005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل552.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدالحليم سليمان عبد حسن30498171941026108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيياسين نظير نجم عبد هللا30499171941021102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل551.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسجى قصي قاسم يحيى30500171942231244

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل550.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسما فراس سناء هللا صالح30501171942289105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل550.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيمريم طه يونس صالح30502171942300090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر ليث محمد سميط30503191941009220

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيايهم هاني قاسم محمد30504331941001024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيهبه وعد ذنون يونس30505171942251205

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548.0ثانوية مهد للبنيننينوىاحيائيشاهه يوسف علي مراد30506171942102010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىاحيائيسجاد جاسم محمد يونس30507171941068020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيصفا بدر فرحان يحيى30508171942330087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى مجيد نايف حسن30509171941186111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل547.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيأيالف خلف حسين علي30510321942029007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيآيه حسين محي الدين فاضل30511311942054004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عمار ابراهيم شيت30512171941005055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد عماد حسين احمد30513171941015166

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل546.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايناس ماجد عصام يحيى30514171942286068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمروان مراد دخيل سيدو30515331941060028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب احمد فاضل عبدهللا30516171942268075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائينور فلح حسن محمد30517171942316094

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيبراء جمال سعدي احمد30518171942297032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسبأ ابراهيم خضر خلف30519171942232160

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد الوهاب وليد عبد احمد30520171941143059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل542.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائياسماء اكرم حسن رضا30521171942237007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيسمية احمد خضر كردي30522171942277115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيدعاء رعد سالم حامد30523331942040043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمصطفى علي عبد الغني عبد الكريم30524171941020134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيمثنى علي ميسر علي30525171941025096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيديار هوشيار الياس خدر30526171941060030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيمشعل نواف حمود شالش30527171941112076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل540.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائينور بشار حميد رشيد30528171942273166
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيصباح حسين الياس فارس30529331941056038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيشيماء ياسر خليل ابراهيم30530171942235108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيمصطفى أحمد فيصل حسين30531171941083046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيخديجه بشار سليمان يوسف30532171942294084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد سعد جاسم محمد30533271941005222

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيكمال قولو درويش الياس30534331941060021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيليلى علي حسين سعيد30535171942280227

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيمها هاشم محمد الحميدي30536181942339019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائياالء عزيز ابراهيم مصطفى30537171942267011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيغفران زكريا يحيى سلطان30538171942285161

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد فائز حازم احمد30539171941186009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيسيف سعد قاسم ايوب30540171941011115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيادريس محمود ادريس محمود30541171941186015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيخنده محمد احمد محمد علي30542171942073002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرنا احمد جرجيس مجيد30543171942294119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر طالل توفيق مصطفى30544171942262106

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيفالح حسن جمعة حسن30545171941028177

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياروى احمد عبد هللا علي30546171942231005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيهمام اكرم عبد هللا حسين30547171941008396

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىاحيائيساهرة متعب غثيث رمضان30548171942310024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيعامر مقداد فاضل محمد علي30549311941011016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزينب سالم عبد هللا ياسين30550171942302081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيخضر علي محمد عبد اللطيف30551191941019032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعمر نبيل محمد حامد30552171941016058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيخلف الياس خلف رمو30553171941059025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل533.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعرب احمد محمد هديهد30554171941020075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيبسمه محمد خليل نعمو30555171942295016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيسما عبد الرحمن علي هاشم30556311942047120

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيريمة احمد غانم محمد نوري30557331942040074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن احمد عبد ابراهيم30558171941008162

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيفاطمه انس عبد هللا ياسين30559171942298050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيالنا عبد الواحد احمد اسماعيل30560171942262087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيايه زهير احمد عبدهللا30561171942268025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيايه اياد حميد عزيز30562171942289016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيلبنى محمد لؤي احمد30563171942267109

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيعمر غانم حسين محمد30564331941001085
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيخالد صالح احمد حسون30565171941016026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىاحيائيبركات عبدو عطو سليمان30566171941101004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيزكريا حسام الدين حسن نجم30567171941022051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيسرمد جبار احمد حسين30568171941025047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيزينه عبداالمير احمد محمود30569171942274081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيبشار واثق انور حامد30570171941017059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيايمان محمود احمد جاسم30571171942279014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايه عمار سليمان عبود30572171942277043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيمريم عمر خطاب محمد30573171942251168

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيريم وعد هللا ادريس محمد علي30574171942273084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسنا عبد هللا عبد الخالق يحيى30575171942294183

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييزن زياد سعدي غزال30576171941017340

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائياحمد محمود محمد احمد30577171941003014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيفاتن نشوان يونس محمد30578171942274112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيرضا حسين محمود خليل30579171941028078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيبدور حسن عيدان مرعي30580171942230037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيسليمان حمد سليمان جمعه30581171941018080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيغفران عمار عبد الستار خضر30582171942327050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينور محمود حسين علو30583171942277180

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياالء فيصل عايد محمد30584171942281018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيامنه محمود احمد حسن30585171942315020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيهدى اسماعيل علي ايدين30586171942308052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيعمر ذنون يونس صباح30587171941075018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيحسن علي سلطان محمود30588171941039016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل528.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيامل حسين ايوب عواد30589171942232047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيسما محمد خضر نجم30590171942268091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيسدره ميسر يونس احمد30591171942286212

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الحق ادهام صالح محمود30592171941154006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيدالل طالل يونس عبد هللا30593171942301051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيضحى زين العابدين جميل خضر30594171942269014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيروعه احمد غانم احمد30595171942328024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيانتصار علي اليذ خضير30596171942277024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيدعاء عبد الكريم محمد غضبان30597171942319018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيراغدة محمد حسين ناصر30598171942280104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيانسام عبد الحكيم محمد نوري مصطفى30599171942315023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسارة جاسم محمد حمد30600171942280145
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايناس سعد جاسم محمد30601171942231068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيهالة مروان محمود جرجيس30602171942283128

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائييونس حسين عاشور طلفاح30603121941030245

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد شاكر حسن30604171941011339

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمسره زياد ابراهيم رشيد30605171942231367

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسجى عبد الخالق ابراهيم حمش30606171942280152

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيمصطفى عامر خطاب سعيد30607311941019034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيساره حسن عبد محمد حسن30608171942279050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيخديجه محمد يونس محمود30609171942285057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعمار شعالن عبد عبد هللا30610171941018137

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيأنوار عمر علي غثوان30611171942295012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيحنين يقضان وعد هللا بكر30612331942041009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيغفران محمد غازي سرحان30613171942237158

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.7االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعزام محمد عارف محمد سعيد30614171941008213

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيسجى عادل محمد سعيد حسن30615171942292046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيبيداء علي مصطفى احمد30616171942357036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيمحمد علي عبد هللا خضر30617171941118058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيبراء محمد نايف احمد30618171942330030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيدينا عصام عبد القادر احمد30619311942039011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيعائشة ياسر محمد علي عبد هللا30620171942280192

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب خليل ابراهيم محمد30621171942233062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيامنه فاضل علي حمو30622171942261017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدهللا ثامر يوسف خضر30623171941028134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمصطفى وليد ذنون يونس30624171941028265

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيرحمه قيدار صالح احمد30625331942040061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد عامر مجيد مسعر30626171941229001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرشا اسعد كامل مطر30627311942047074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائياسراء جاسم محمد محمود30628171942283007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياسيل احمد عبد المحسن حامد30629171942288033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائييوسف فارس فاضل عباس30630171941009108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيايه احمد سالم احمد30631171942315031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيمالك كنعان محمد سليمان30632171942273149

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيبتول يونس محمود احمد30633171942285037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيآيه عبد الرزاق حسين يونس30634171942302013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائينور عمر رديني محمد30635311942065076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائيخالدة حسين رسول حسين30636171942246009
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيامنه يحيى فتحي عبد هللا30637171942273036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيعلي ذنون محمد يونس30638171941218016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيريام خالد طه سلطان30639171942314045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيدالل عمار سعدي مجيد30640171942294088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيرشد هاشم فيصل احمد30641171942238040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهنى موفق سعيد احمد30642171942286366

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيناطق احمد محمود خلف30643201941003111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيغيداء حامد علي عبد هللا30644171942321064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيآمنه نشوان شريف حسن30645171942302010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيايمان عبد الرزاق عبد هللا سلطان30646171942264012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمريم معمر احمد امين30647171942290266

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0ثانوية االثير االهلية للبناتنينوىاحيائيآية حسين علي احمد30648171942333001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايه مخيبر محمود عبيد30649171942231078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيسارة ياسر ادريس حمدون30650171942235096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيفرح هيثم نجم الدين ابراهيم30651171942231339

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسبأ عبد هللا علي سلطان30652171942232161

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا مفكر حميد احمد30653171941002039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيامير عامر احمد مرعي30654171941022021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر احمد الياس امين30655171941353061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيامنة جاسم محمد عبد هللا30656171942280023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائيمحمد سلمان محمد صالح30657171941053016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائينور عمار ثروت غانم30658171942273170

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيديما سمير صديق علي30659331942040055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيغفران عبد الحكيم محمد شريف عبد هللا30660171942288259

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيمروه احمد حازم حسين30661171942262089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيايالف عبد الرافع محمد شيت احمد30662171942280054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمصطفى عبد محمد شحاذة30663171941143104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائينبأ رافع مشعل علي30664171942274145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيازل محمد علي احمد30665171942267003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائييوسف معتز محمود سعيد30666311941065113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينبا علي محمد علي30667171942290285

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائياسراء بشار ابراهيم محمد30668171942265001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيفاطمة كاظم باقر علي30669171942285166

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيغيث عمر طه عبد الرزاق30670201941030108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيزينب عبد السالم محمود محمد30671311942063008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيحنين عامر جمعه عبوش30672171942279025
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيفاطمة محمد ادريس عبد هللا30673171942277148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد وعد هللا محمد حسن30674171941028243

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسراء يونس سمين صالح30675171942232033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيصالح محمد حميد عبد هللا30676171941003055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيابو بكر حسن عوض عباس30677171941161003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيابراهيم احمد محمد حسن30678331941050001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىاحيائيرحمه كمال عبد هللا حسن30679171942258008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيهاجر ابراهيم الياس حمدان30680171942249092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيالوند درويش مراد علي30681331941052039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيايمان خميس احمد حسين30682171942284014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيحنين رعد عبد المنعم عزيز30683171942294080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعبدالسالم جاسم محمد علي30684181941016030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيروان معن اكرم علي30685171942286145

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيحنين هاني محمد عبد الغني30686171942314032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسناء خير الدين عبد القادر بكر30687171942281090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيأمنيه معتز موفق يونس30688171942288010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيسجاد جالل عبد االمير عبد هللا30689171941083017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيهبة ثامر غائب حمدون30690171942230152

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيسلطان نبيل لزام فرهود30691191941019038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيصفا زياد طارق أحمد30692171942327040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيمحمد حميد سلطان ياسين30693311941065087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد نذير محمد بشير30694171941222012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعلي عزاوي عبدهللا محمود30695171941028158

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائياالء ماهر عباس فرحان30696201942141012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الباري محمد رأفت عبد الستار30697171941008317

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيطه عبد الستار طه سليمان30698171941020061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد ثامر جاسم محمد30699181941151095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيسيف حميد خلف مرزوك30700191941007074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيشيماء محمد صديق فخري محمد30701171942280179

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيشيماء خالد مد هللا محمد30702171942232185

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيجيهان فالح عكاب حروش30703171942238033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيفراس عالء الدين حسين علي30704171941143080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد سمير يحيى قاسم30705171941027099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم مؤيد محمود إسماعيل30706171942329061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيرحمه محمود سالم سرحان30707171942295030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيعمشه حسين يوسف حسين30708171942261087
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمحمد انور طاهر محمد30709171941016065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيوالء طالب محمود محمد30710171942232305

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم خضر الياس30711171941109027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا باسل طه جاسم30712171941013031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيمرح قتيبه عمر ابراهيم30713171942291122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيطه عباس طه ياسين30714171941026100

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيطه محمد احمد حمد30715171941026101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيشهد فاضل حميد حمو30716171942305067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0ثانوية القصر للبنيننينوىاحيائيسعد سطم عزيز أحمد30717171941205001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيباسل مفتاح علي سالم30718171941040002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيسمر سالم احمد محمد30719171942041028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائياسماعيل احمد يوسف احمد30720171941118011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيديار الياس خدر عفدي30721171941149020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآيه سمير مجيد محمد30722171942232016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيبراء عدنان عمر سعدي30723311942038009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائياسراء مهند صديق سعدون30724171942403001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيأمنه عبد هللا احمد حمود30725171942357005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايه عامر غانم سعيد30726171942290056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهديل خالد محمد قاسم30727171942288342

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد مصطفى سليم مصطفى30728171941080152

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم باسم طه فتحي30729171942321072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياعراف مزاحم صبري جرجيس30730171942262010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيياسر عدنان مصطفى عبد القادر30731171941011367

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0ثانوية الدراويش للبنيننينوىاحيائيزهراء عباس جرجيس خليل30732171942169001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائياية عبد الباسط محمد يونس30733171942267022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيهند غانم رجب ذنون30734171942273184

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر مضر زيد توفيق30735171942330133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيسيف محمد غانم محمد30736171941227015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0اعدادية البعاج للبنيننينوىاحيائيشجاع سليمان كركي عباس30737171941045010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل508.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيختام عز الدين جميل شهاب30738171942301045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعلي زهاد محمد قاسم30739171841023162

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيامنه فارس علي خزام30740171942283022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد غانم يونس حسين30741171941351185

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيغفران احمد يحيى إسماعيل30742171942329055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيشذى جاسم محمد شهاب30743171942285134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيغفران صفوان غانم حامد30744171942290222
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائينزار سليمان حسن محمد30745171941002069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى شكيب يونس شريف30746171941011329

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد موفق يونس عبدالباقي30747171941028239

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمامون محمد عبد الغني حسين30748171941020104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائياسماعيل يوسف حسن علي30749171941021008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصفا رضوان غانم يحيى30750171942231285

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل507.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمبين حسام علي عبد هللا30751171941186084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائياسراء سعد رشيد محمد30752171942285003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0ثانوية القبة للبنيننينوىاحيائيمهدي حسن كاظم حسن30753171941081040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد ماهر نوري احمد30754171941198019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد شهاب جمعه ابراهيم30755131941023003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد نجم عبودي30756171941028221

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيانور بدر انور احمد30757311941065020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيمصطفى فريح عبد سداح30758191941040102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيلبنى غانم محمد يونس30759171942292065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيايمان قبيس قاسم محمد30760171942274025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىاحيائيميسر غانم علي عبد هللا30761171941052014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيمحمد علي عطاهللا محمود30762171941038040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيسيف هللا زياد رشيد محمد30763171941002028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيمحمد صباح رمضان خلف30764171941025104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيسما شامل حسام الدين محمد علي30765171942323014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيعال ياسر عبد احميد30766171942237155

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياماني وعد عبد الموجود اسماعيل30767171942294041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزبيده نجم الدين عبد هللا يحيى30768171942231189

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد الرحيم جمعه عبد هللا عطيه30769201941019077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعمر محسن عبدهللا يونس30770171941027087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيعلي كريم كرو كمر30771261941203038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد هايس يوسف سلطان30772171941011045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائينبا احمد جار هللا احمد30773171942314097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية المروءه للبنينصالح الديناحيائيعلي محسن علي محمد30774181941025009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيرسل عزام اسماعيل ابراهيم30775331942040063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيغفران خالد محمود مال هللا30776171942280205

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد السالم سامي فتاح هادي30777171941024059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائياسيل احمد محو كرموش30778171942319004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمنار محمود خلف جاسم30779171942232252

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيايه جمال غازي سمير30780171942235029

3590 من 855صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيغاده احمد حسن خلف30781171942075017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيدانية محمد يونس احمد30782171942274041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.9ثانوية المتميزينالنجفاحيائيالمرتضى مهند عبد الجليل كاظم30783251941035002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.2االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد نزار سالم طه30784171941008330

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي عبد ناصر30785221941379026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيسوزان علي عبد علي30786331942070031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيياسر باسل جاسم محمد30787271941005299

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتنينوىاحيائياسماء صكر محمد سعيد اسمير30788171942320001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيصالح علي احمد عبد هللا30789171941008143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيمحمد سالم رضا عبد هللا30790171941400053

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائينور اسكندر رسول حمد30791311942081090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيصفاء برهان جواد حسون30792181941021015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيحنين وسام وجيه عبد 30793171942268042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمه عبد السالم خضر عبد هللا30794201842340083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين رزاق عبد الزهره كاظم30795251941200069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائينور صدام فهد سلطان30796311942002020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيجنار محمود احمد حمو30797311942045010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الديناحيائيبراق رعد حميدي عبد هللا30798181941010004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيحسام محمد خليل احمد30799201941056006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيامنة عمار محمد عباس30800171942301013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائياسراء ابراهيم خضير سلمان30801171942329009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيافنان نشوان سالم احمد30802171942286031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيعمر ابراهيم حسين علي30803171941144063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيايمان سليمان خضر محمد30804171942238028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيصفاء فالح حسن موسى30805171942305071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائينور مؤيد فتحي عبو30806171942314101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيزكريا بشار قاسم حسين30807171941028080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيايمان علي ابراهيم جاسم30808171942232059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمروة عمار يونس مصطفى30809171942289150

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيعائشه عوف عبد الرحمن يونس30810171942302108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيعذراء اسعد شحاذة ثالب30811171942041032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينور عبد الحكيم عبد القادر حميد30812171942231406

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيابراهيم وليد عبد الرحمن فتحي30813171941186002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيايمان علي حميد رمضان30814171942267033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينبأ علي محمد علي30815171942237190

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيفردوس غالب علي صالح30816171942273138
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيعذراء سفاح سعدون خطاب30817171942274107

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيشهد سعدي سعيد ابراهيم30818331942070033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيمروه ماجد خضير حافظ30819181942232047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيشيماء محمد حسين سعدون30820211942113023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد وعد احمد دخيل30821171941023199

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعمر ضياء خلف رمضان30822171941012058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيهوشيار لقمان شكور محمد30823181941381062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيامنه جمال صالح حسن30824171942291021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيابرار عصام ميري خلف30825241942103003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيسالي سالم غانم مجيد30826171942321045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيآيه احسان هاشم ادريس30827331942038001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيمحمد هاني يونس محمدعلي30828171941067044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيعز الدين سليمان صالح خالد30829171941003075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيجوسلين عصام ناصر طوبيا30830171942248008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيايمن فراموس حيدر يونس30831171941118013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعامر كركي فرج حبيب30832191941067030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيمهدي مسلم مصطفى سلمان30833171941178126

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينبأ عباس فاضل علي30834211942121129

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيمحمد احمد خلف عبد30835201941209016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمنار هاشم عبد حمود30836171942289165

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية الكسائي للبنينواسطاحيائيليث طالب حمزه خليف30837261941037019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيعبد هللا رعد عبد الحسن فياض30838271941030023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائينور اسامه يوسف ذنون30839171942299089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزينب خير الدين زهير سحري30840171942237101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايمان الياس خضر خشمان30841171942277029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيايمان غانم عبد محمود30842171942317017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيايمن ميسر حميد احمد30843171941008074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيآمنه مثنى عبد هللا يوسف30844171942290005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيدلدار عارف صنعان عبد هللا30845171941016027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىاحيائيعلي خضر هاشم محمد30846171941094009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيسرمد رياض محمود خطاب30847171941186043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيياسين محمود حمادي ياسين30848171941170037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهدى طارق حامد عبو30849171942288341

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيزينب عبد الكريم احميد خلف30850171942232147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيغفران بشار ابراهيم علي30851171942294229

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيتبارك عبد السالم سلطان صالح30852171942267043
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائينجالء صالح محمد يونس30853171942278016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيبدران عبد اللطيف محمد حمادي30854171941009021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيسعد احمد محمد مشرف30855171941026081

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيمليك جمعه عويد زيدان30856181941340046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيحسن رحمان موسى شهباز30857181941035024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك بدر ثامر محمد30858101942101025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيايه خلف هالل سلطان30859171942234006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائياحمد دحام احمد عزية30860171941104008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائينور طارق حمد جاسم30861171942305101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائياسراء محمد شكر محمود30862171942291005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائياحمد جامل محمد جاسم30863171941003005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيمصطفى فارس مصطفى حامد30864201941004091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيقصي علي احمد رجب30865171941162058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الديناحيائيسالي احمد محمد حمد30866181942259018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيفاطمة محمد شامل يحيى شيت30867171942237163

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيسجى محمد صالح الدين عبد الرحمن30868171942329040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائياالء عبد المناف ابراهيم عباس30869171942261012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيآية عبد الرزاق ادريس عبد هللا30870171942277042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحكم قتيبه غانم طه30871171941022040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيهند عدي صالح محمد30872171942283139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيبدور احمد محمود علي30873171942296030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياعتماد حسن خضر جاسم30874171942273028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائييوسف رائد عبد اللطيف رشيد30875331941001141

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيياسين محمد ياسين محمد30876171941080179

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعمر محمود خلف احمد30877171941080111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيآيه رائد حسن حسين30878211942135002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيافنان احمد سالم محمد30879171942329013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيندى محمود فاضل علي30880171942308048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيندى ابراهيم محمد يونس30881171942280249

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىاحيائيزمزم مزيدان مطير عواد30882171942310020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيننينوىاحيائيزكريا احمد عبد العزيز مصطفى30883171941188009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرسل عبد الجبار خضر حبو30884171942286127

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيضحى بشير يونس شحاذة30885171942286245

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائينور احمد محمد احمد30886331942040160

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيانور لطيف عوده جابر30887221941310024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيزينة علي عبد هللا صالح30888171942330070
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0ثانوية قز فخرة للبنيننينوىاحيائيخديجة احمد طه محمود30889171942175004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائييوسف سالم يونس خليل30890171941005149

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0ثانوية الوحدة العربية للبنيننينوىاحيائيعلي نوح كردي اسماعيل30891171941119022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيسيماء رائد سعدي محمد30892171942242051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيغزوان ميسر حمد حسن30893311941002026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيايمن خزعل فتحي زيدان30894171941028038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائياحمد عبد الرحمن علي هديب30895111941042009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيانس عادل علي حسون30896201941030028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينورا كمال حسون عبد القادر30897171942232288

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيهاشم عمار هاشم يونس30898171941022180

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد نمير إدريس بلو30899171941229013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيريان باسم عزيز احمد30900171941118032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيخديجه عبد الرحمن محمد حسين30901171942231110

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0ثانوية االندلس للبنيناالنباراحيائيمحمد شعبان سليمان عبد30902191941096022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيشكرية صالح الدين اسماعيل عباس30903171942301088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيرسل يوسف محمد جمعه30904171942316037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيصفا خزعل ذياب خلف30905171942077016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائياالء سعد رشيد علي30906211942140012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيسيف خلف عبد حنتاوي30907201941020045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيسعود نشوان احمد يونس30908171941017111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيرحمه طالب جياد حامد30909311942058018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيتبارك عبد السالم غازي يوسف30910271942068028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيهاله ذياب سليمان خلف30911171942277186

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيمحمد الياس محمد صالح30912171941224036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائييونس محمد تقي حسين علي30913171941001097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيحنين جاسم محمد جمعه30914171942357047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيدعاء احمد محمد احمد30915171942283038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد حسن كامل محمد30916231941257147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيخالد عبد هللا حميد محسن30917201941025020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيتماره غسان حازم حسام الدين30918171942237052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيصفاء فارس صالح علي30919171942295050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيعبد العظيم يونس جالل سلمان30920171941340012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد طالل جدعان مناور30921171941161009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشهد وسام محمود طه30922171942294198

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزيادة شاكر محمود خضير30923171942315063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيحاتم حامو شمو خلف30924171941348011
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائينورهان معتصم طالل عبد الهادي30925171942308051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا مروان داخل مهدي30926171941021048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل484.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيوئام احمد محمد حسن30927171942274143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيهجران حميد عيدان عجاج30928171942297109

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكاحيائيزياد دخيل احمد خدر30929331941064013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيربى جاسم محمد جارو30930171942266017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيهبه محمد رجب يونس30931171942254093

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيساره احمد سامي احمد30932171942268082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيغفران فؤاد محمد علي عبد هللا30933171942295057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره ميسر ابراهيم احمد30934171942286206

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيمروه احمد علي احمد30935171942240026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه بشار هادي خليفه30936131942117199

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائينجاح حسن احمد محمد30937201941259346

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائييونس محمد حسن فتحي30938171941019108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيزينل مسلم مصطفى سلمان30939171941178044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيليث محمد احمد صالح30940171941005098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيابرار محمد شريف محمد شاكر محمود30941171942232023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىاحيائيساره فريد جبرو عوديشو30942171942086003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائييعقوب علي خالد حسين30943331941050031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيسحر خليل معجن طاهر30944171942285126

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيطه شكر مجيد حسين30945171951017110

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل545.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيكرم منهل جاسم محمد30946171951028117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل544.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيعماد كاظم موسى كاظم30947171951124055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمود قيس محمد علي30948171951351129

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيهبه احمد عبد الغني صالح30949171952294084

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيرغدة حاتم عدنان عمران30950171952231031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيغفران نديم نجيب موسى30951171952283044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيجنات قصي سلطان عثمان30952171952294020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىتطبيقينجوى ابراهيم جبرائيل هاشم30953171952308006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيطه حامد احمد خضر30954171951021035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيمحمد عمار هاني شيت30955171951010028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيفرح رافع محمد محمود30956171952288062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمود امير عبد هللا محمد30957171951015147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيسجى بشير يونس شحاذه30958171952286035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيمصطفى محمد حسين قاسم30959311951009065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل489.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيعمر فرقد عبد االله نجم30960171951351090
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيغنى يوسف يعقوب يوسف30961331952040040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل487.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيهيا عمار توفيق يوسف30962331952040062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل485.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيياسين شكر محمود نجم30963171951007144

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل483.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيزيد سالم رمضان احمد30964331951001017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعوف عبد الرحمن ادريس حامد30965171951017184

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقيرامي بسام الياس حنا30966171951228007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيحسين صباح سالم ساقي30967171951020035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقينور فالح مهيدي عزيز30968171952232056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل479.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقيأالء محمد صالح غثوان30969171952254003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىتطبيقيعلي جاسم محمد حسين30970171951059016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيحارث عامر سالم حسن30971171951011043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0ثانوية القوش للبنيننينوىتطبيقيعبيد كريت مراد خلف30972171951091007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل477.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيشهد محمد فاضل داود30973171952299019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىتطبيقيميشيل زهير منصور حناني30974171951071010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىتطبيقيماريانا وسام نعيم بهنام30975171952247021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل473.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيصالح خالد صالح احمد30976171951015066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل472.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيبالل باسم عبد هللا سعيد30977171951011042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل472.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيحيدر محمد عاصي هلوب30978171851039027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل471.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد فالح طه حمو30979171951011167

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل471.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمد محمود عبد العزيز علي30980171951015173

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل471.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد هيثم غازي احمد30981171951013002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل470.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقيهيفاء اكرم حسن محمد30982171952261045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل469.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد مهند عبد الغني عبد الرحمن30983171951015024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل469.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقيعماد بطرس شمعون اسحق30984171951228013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل469.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيعمر حازم عدنان حمادي30985331951001027

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل662.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه صاحب حسين عبد الحمزه30986251942055040

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل589.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد جالل محمد صالح30987171941186087

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل588.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيبراء مؤيد جاسم محمد30988171942296031

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل577.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيضحى مجاهد محمد شاكر محمود30989171942237145

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل546.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيصفا انور فاضل حمدي30990171942290193

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل546.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيسجاد خالد محمد سعيد محمود30991331941001046

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل544.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيزينب محمد عطا هللا حمود30992311942065042

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل543.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيرحمة صديق ابراهيم احمد30993171942224009

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل542.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيفاطمه عطا هللا ايوب خلف30994171942315108

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل541.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائييوسف محمود موسى حسن30995171941059089

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل537.0غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيالحارث صالح شافي ساجت30996131941218002
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كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل534.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائينبأ احمد مولود يونس30997171942285193

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل533.8للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيعثمان مصطفى معاذ حامد30998331941001071

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل532.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمد فواز محمد نوري  محمد30999171941009086

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل527.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيالزم حافظ الزم طه31000171941015147

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل521.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيهاشم احمد هاشم محمد جميل31001171941026266

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل520.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيطه نبيل غانم يونس31002171941402016

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيزينة حازم حسن عيسى31003171942297061

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل507.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيمنار علي صالح سلطان31004171942235146

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل506.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائياالء وكاع عيادة فرمان31005171942041008

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل505.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيمحمد حسين خلف محمد31006181841004084

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييوسف عمر هاشم احمد31007171941186124

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل504.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب ايمن باسل عبد هللا31008171942286169

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل499.8ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيمحمد باسل حامد سليمان31009181941032019

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل496.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمالك رعد سعد هللا جاسم31010171942289161

كلية الحقوق/جامعة الموصل599.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيجمال حجي هافند عتو31011331921001012

كلية الحقوق/جامعة الموصل578.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبياحمد ابراهيم قاسم كلي31012331921001002

كلية الحقوق/جامعة الموصل577.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيفاطمه سالم رشيد احمد31013171922249024

كلية الحقوق/جامعة الموصل570.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيعبد هللا محمد علي تايه31014171921009050

كلية الحقوق/جامعة الموصل561.0ثانوية العدالة للبنبننينوىادبياسيل محمد عبوش عبد هللا31015171922201002

كلية الحقوق/جامعة الموصل555.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبيدة وسيم خير الدين بدر31016171921017058

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0ثانوية االخوة للبنيننينوىادبيابراهيم رائد حميد حسين31017171921224001

كلية الحقوق/جامعة الموصل551.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيعلي فرحان سالم حميدان31018171921111016

كلية الحقوق/جامعة الموصل546.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيهمام راشد نجم عبو31019171921144120

كلية الحقوق/جامعة الموصل544.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيرحمة ثائر ابراهيم محمد31020171922231032

كلية الحقوق/جامعة الموصل540.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيحسن محمد جاسم عزيز31021171921068008

كلية الحقوق/جامعة الموصل538.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيابراهيم محمد بالل هالل31022331921050001

كلية الحقوق/جامعة الموصل537.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعمر عامر عبد الغني محسن31023171921019080

كلية الحقوق/جامعة الموصل536.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيعبد الحكيم حمير ضمر طه31024171921114023

كلية الحقوق/جامعة الموصل532.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيبرزان علي لطيف عبد هللا31025311921001008

كلية الحقوق/جامعة الموصل531.0ثانوية القوش للبناتنينوىادبيسالي باسم داود بطرس31026171922256002

كلية الحقوق/جامعة الموصل529.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبياديبه نوري محمد علي موسى31027331922062002

كلية الحقوق/جامعة الموصل527.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبييوسف حسن علي عبد هللا31028171921005071

كلية الحقوق/جامعة الموصل526.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىادبيفادي خليل فريد بولص31029171921069008

كلية الحقوق/جامعة الموصل524.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيابراهيم احمد عبد هللا خضر31030171921001001

كلية الحقوق/جامعة الموصل523.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيساره بارسيخ كره بيت مكرديج31031331922040032

كلية الحقوق/جامعة الموصل523.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمد ياسر محمود صالح31032171921019114
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كلية الحقوق/جامعة الموصل523.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبياحمد نبيل محمود خضير31033171921084015

كلية الحقوق/جامعة الموصل522.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيرحمه كنعان يونس احمد31034171922273017

كلية الحقوق/جامعة الموصل522.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيعباس حسن ذياب علي31035171921064029

كلية الحقوق/جامعة الموصل521.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيثامر غزاي قديمي رضوان31036171921111004

كلية الحقوق/جامعة الموصل515.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيصقر حبيب احمد حبيب31037171921090006

كلية الحقوق/جامعة الموصل514.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمحمد عدنان محمد خضر31038171921142063

كلية الحقوق/جامعة الموصل511.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيدعاء مسعود طه عباس31039331922062005

كلية الحقوق/جامعة الموصل511.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيبان عبد السالم خليل محمد31040171922286013

كلية الحقوق/جامعة الموصل511.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيتبارك محمد عبد الجليل بدران31041171922235017

كلية الحقوق/جامعة الموصل510.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيعلي خلف عبد محمد31042171921182018

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيفاطمه احمد تيمور احمد31043171922258021

كلية الحقوق/جامعة الموصل507.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيمنار بالل احمد عبد هللا31044171922314064

كلية الحقوق/جامعة الموصل507.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيطه حسين شاهر احمد31045171921032015

كلية الحقوق/جامعة الموصل505.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيخيرهات خدر اومر رفو31046331921001020

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيعبله أمجد عطو حسين31047171922317032

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيابراهيم راكان فتحي حسين31048171921223001

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0اعدادية الحود للبنيننينوىادبيسليمان داود شعبان محمود31049171921040010

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيايناس معد عدنان كاظم31050171922283017

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيثامر عبد هللا حسن سالم31051171921090002

كلية الحقوق/جامعة الموصل502.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبياحمد دحام احمد عالوي31052171921161006

كلية الحقوق/جامعة الموصل501.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبياحمد مهدي صالح عزيز31053171921020008

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعمار عبد يوسف حسين31054171921144070

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيليث عبد اللطيف يونس محمد31055171921001053

كلية الحقوق/جامعة الموصل499.0ثانوية مخمور للبنيننينوىادبيمنذر ابراهيم محمد صالح31056171921099007

كلية الحقوق/جامعة الموصل497.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيزبيدة ليث محمد علي عبد القادر31057171922301041

كلية الحقوق/جامعة الموصل496.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبييونس حسن احمد علي31058171921077028

كلية الحقوق/جامعة الموصل495.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيبناز عارف صادق عبدي31059331922041005

كلية الحقوق/جامعة الموصل494.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيبيريفان حسين علي موسى31060331922040010

كلية الحقوق/جامعة الموصل493.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيمحمد مروان محمد ابراهيم31061171921223020

كلية الحقوق/جامعة الموصل493.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيسامي طه احمد سليمان31062171921350090

كلية الحقوق/جامعة الموصل493.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمحسن فهد وسمي محمد31063171921112046

كلية الحقوق/جامعة الموصل492.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبيمياده مسلم ادريس بكدش31064171922364010

كلية الحقوق/جامعة الموصل492.0ايسر- الخارجيات نينوىادبياطياف خير الدين احمد ابراهيم31065171922403012

كلية الحقوق/جامعة الموصل490.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيهيا اياد جاجان خورشيد31066171922232044

كلية الحقوق/جامعة الموصل490.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيكرم عمر غانم حمدون31067171921001049

كلية الحقوق/جامعة الموصل490.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيسفيان علي محمود محمد31068171921046007
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كلية الحقوق/جامعة الموصل490.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىادبيمحمد سالم عبد الرحمن خضر31069171921072013

كلية الحقوق/جامعة الموصل490.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيكرار ياسر فاروق علي31070171921178027

كلية الحقوق/جامعة الموصل489.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيحسن محمود عبوش حالوب31071171921111007

كلية الحقوق/جامعة الموصل489.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبينذر صالح طلب عبد هللا31072171922267059

كلية الحقوق/جامعة الموصل488.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيياسين بدران عباس بدر31073171921024087

كلية الحقوق/جامعة الموصل488.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيمياده حميد صالح منصور31074171922319030

كلية الحقوق/جامعة الموصل484.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيمرشد يونس كاظم كرموش31075331921050015

كلية الحقوق/جامعة الموصل484.0ثانوية عمر كان للبنيننينوىادبيايمن فاروق صبري سلطان31076171921173001

كلية الحقوق/جامعة الموصل483.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبياسيل عمار عبد الستار علي31077171922314006

كلية الحقوق/جامعة الموصل483.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمحمد ظبيان محمد قاسم31078171921144089

كلية الحقوق/جامعة الموصل481.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيكلشاده قاسم خلف حجي31079331922051010

كلية الحقوق/جامعة الموصل480.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيمحمد حسن غائب عباس31080171921178034

كلية الحقوق/جامعة الموصل480.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيزيدان خلف عايد حسين31081171921032009

كلية الحقوق/جامعة الموصل480.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيخطاب محمد محسن احمد31082171921015028

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيسراب نشوان محمد فتحي31083331922040037

كلية الحقوق/جامعة الموصل479.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعبد الرحمن فواز صكر حامد31084171921012041

كلية الحقوق/جامعة الموصل477.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيزياد ياسين احمد حميد31085171921005023

كلية الحقوق/جامعة الموصل476.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبينور اسعد كريم محمد31086171922314072

كلية الحقوق/جامعة الموصل476.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيحارث حسن اسماعيل احمد31087171921015019

كلية الحقوق/جامعة الموصل475.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيطه بشير مولود شريف31088171921020040

كلية الحقوق/جامعة الموصل475.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيهدى يعرب حميد يوسف31089171922315071

كلية الحقوق/جامعة الموصل475.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيمرضية خليل غانم سعيد31090171922301065

كلية الحقوق/جامعة الموصل474.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيرحمة مثنى هاشم نجم31091171922281007

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبياحمد ذنون يونس علي31092171921077003

كلية الحقوق/جامعة الموصل473.0اعدادية العراق المختلطةنينوىادبينوزاد حجي درويش قاسم31093171921349007

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمصطفى محمود احمد خضر31094171921028087

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيموفق صالح حسين محمد31095171921209020

كلية الحقوق/جامعة الموصل472.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيفهد صفوان غانم محمد31096171921143063

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيريام محمود ياسين بالوي31097171922279013

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحمد احمد حسن احمد31098171921025114

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمحمد باسم محمد عبوش31099171921015079

كلية الحقوق/جامعة الموصل471.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيخديجة محمد مرعي مصطفى31100171922291018

كلية الحقوق/جامعة الموصل470.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمصعب محمود احمد عيسى31101171921084097

كلية الحقوق/جامعة الموصل470.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيسمر جميل زينل ابراهيم31102331922062009

كلية الحقوق/جامعة الموصل470.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبياحمد علي سليمان حمد31103171921053003

كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيرند همام سالم محمد سعيد31104171922274031
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كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمؤمن عصام جاسم محمد31105171921028065

كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيياسين علي احمد حسن31106171921035020

كلية الحقوق/جامعة الموصل469.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيميثم علي مصطفى علي31107171921067043

كلية الحقوق/جامعة الموصل468.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيضحى نصر هللا جرجيس فتحي31108331922050003

كلية الحقوق/جامعة الموصل468.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيهمام يحيى قاسم علي31109171921008045

كلية الحقوق/جامعة الموصل468.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيتبارك خليل عبد هللا سليمان31110171922249008

كلية الحقوق/جامعة الموصل468.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمحمد عمار هاشم احمد31111171921027104

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0اعدادية القيارة للبنيننينوىادبياسامه علي صباح جاسم31112171921042005

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمصطفى ابراهيم اخضير ياسين31113171921027109

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعبد الستار علي عبد الجبار علي31114171921080055

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0اعدادية العراق المختلطةنينوىادبيصالح حسين خلف قاسم31115171921349005

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيمؤمن ابراهيم حسين بلو31116171921094021

كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلادبيعلي عبد الكريم عبد الواحد نوري31117311921072044

كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيسيف سعد غانم يحيى31118171921020039

كلية الحقوق/جامعة الموصل465.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيايمن ناصر ابراهيم ذنون31119171921098006

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعبد الملك عماد جهاد صالح31120171921025082

كلية الحقوق/جامعة الموصل463.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيمروه نشوان غانم يونس31121171922285064

كلية الحقوق/جامعة الموصل463.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياوس عبد الواحد خضر مصطفى31122171921143020

كلية الحقوق/جامعة الموصل463.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيعمر صباح حسن ابراهيم31123331921062006

كلية الحقوق/جامعة الموصل462.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيسيف الدين صفوان محمد صالح حمودي31124171921161030

كلية الحقوق/جامعة الموصل462.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيثائر حسين سالم سليمان31125171921068003

كلية الحقوق/جامعة الموصل461.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيمدلول احميد ثرثار مسير31126171921090013

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيشريف مشعل شريف حسون31127171921002012

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيروعه طه حسين جار31128331922050002

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبياحمد يحيى قاسم محمد31129171921015013

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمحمد عادل عكلة عبد هللا31130171921005053

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيوليد مقداد محمد عارف31131171921098023

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيمؤمن محمد محمود حمدي31132171921024063

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0ثانوية مخمور للبنيننينوىادبيدحام عبد عويد جدي31133171921099005

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعبد هللا رعد عبد القادر ابراهيم31134171921027056

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمحمد جاسم محمد رجب31135171921009072

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعبد الكريم مقداد علي مهدي31136171921027054

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعزام ابراهيم عبد الرحمن محمد31137171921080063

كلية الحقوق/جامعة الموصل459.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيسالم عبد هللا حسين علي31138331921001027

كلية الحقوق/جامعة الموصل458.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيفاطمة الزهراء غسان علي محمود31139171922234021

كلية الحقوق/جامعة الموصل458.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعلي عبد الجليل ساير خضير31140171921027067
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كلية الحقوق/جامعة الموصل457.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمحمد علي نزار سعيد حسن31141171921005058

كلية الحقوق/جامعة الموصل457.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيعبيده فراس ادريس ذنون31142171921008023

كلية الحقوق/جامعة الموصل457.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيسعد محمود خضير جعبان31143171921351202

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيغيث علي عزيز احمد31144171921350180

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0ايسر- الخارجيون نينوىادبيداود رمضان محمد علي31145171921402021

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبياحمد طارق ابراهيم عبد الفتاح31146171921001009

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيوضاح عبد هللا خضر مصطفى31147171921143094

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيطه عبد الحميد احمد صالح31148171921114021

كلية الحقوق/جامعة الموصل456.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيعادل خلف سيدو حمزه31149331921064010

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىادبيعباس فاضل خليل ابراهيم31150171921056005

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيمروان احمد داود قطر31151171921192013

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيزيد حارث هاشم محمد31152171921017033

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبيسلطان محمد عزيز محمد31153171921038016

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىادبياثير مهدي إسماعيل عبد هللا31154171921049002

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيرند رضوان رمزي محمد علي31155171922231040

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبيمحمد صالح احمد صالح31156171921038030

كلية الحقوق/جامعة الموصل455.0ثانوية هلمات للبنيناربيلادبيمحمد عدنان عمر سعدي31157311921006021

كلية الحقوق/جامعة الموصل593.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيشعيب هاشم فاضل موسى31158171941027047

كلية الحقوق/جامعة الموصل590.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيمشاري صالح دبيس صلبي31159311941065099

كلية الحقوق/جامعة الموصل589.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيسرمد عمار عبد هللا عبد الكريم31160171941017106

كلية الحقوق/جامعة الموصل586.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيهديل خالد احمد محمد31161171942298070

كلية الحقوق/جامعة الموصل583.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعلي ماهر عويد سعيد31162171941011200

كلية الحقوق/جامعة الموصل583.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيزين العابدين حبيب حازم محمد31163171941124054

كلية الحقوق/جامعة الموصل575.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعبدهللا حسين عبدهللا رضا31164171941023110

كلية الحقوق/جامعة الموصل574.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد خالد احمد عابد31165171941011022

كلية الحقوق/جامعة الموصل569.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيزينب ادريس درويش عمر31166171942224015

كلية الحقوق/جامعة الموصل559.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعبدهللا حسين مهدي اسماعيل31167171941018112

كلية الحقوق/جامعة الموصل557.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيغفران عبد الرزاق عباس حسن31168171942267094

كلية الحقوق/جامعة الموصل556.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائينور ماهر عطاء هللا محمد31169311942063018

كلية الحقوق/جامعة الموصل554.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيرغد ياسر عبد هللا ابراهيم31170171942254045

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيعدنان سالم خليل ابراهيم31171171941098018

كلية الحقوق/جامعة الموصل544.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيايالف نافع حسن محمد31172171942234005

كلية الحقوق/جامعة الموصل543.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائينور الهدى محمد عبد الرحمن سعيد31173331942040161

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائياياد حسن غائب عباس31174171941124012

كلية الحقوق/جامعة الموصل540.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد عدنان احمد31175171941023225

كلية الحقوق/جامعة الموصل539.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيخليل ابراهيم علي اكبر عباس31176171941178035
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كلية الحقوق/جامعة الموصل536.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائينور بشار احمد جاسم31177331942038023

كلية الحقوق/جامعة الموصل536.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد حازم عاصي حموش31178171941007013

كلية الحقوق/جامعة الموصل533.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيدالل جاسم محمد طه31179171942286105

كلية الحقوق/جامعة الموصل531.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيريم تركي جارو محمد31180171942357066

كلية الحقوق/جامعة الموصل530.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياسراء سلطان عبد هللا صالح31181171942281014

كلية الحقوق/جامعة الموصل530.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائياحالم صالح حميد محمود31182171942251005

كلية الحقوق/جامعة الموصل530.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائينور فتحي صالح علي31183171942284079

كلية الحقوق/جامعة الموصل529.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيوليد عمار محمود يونس31184171941011366

كلية الحقوق/جامعة الموصل528.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيصابرين خلف حمو مسطو31185331942040111

كلية الحقوق/جامعة الموصل527.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيآمنه خليل فندو عبد القادر31186171942340001

كلية الحقوق/جامعة الموصل526.4ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى عدنان شاكر مصطفى31187171941186109

كلية الحقوق/جامعة الموصل523.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعثمان صالح عبدهللا مربط31188171941049039

كلية الحقوق/جامعة الموصل523.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيزينه احمد خليل شيخو31189171942251098

كلية الحقوق/جامعة الموصل522.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعمر عبد الناصر محمود ناصر31190171941012059

كلية الحقوق/جامعة الموصل520.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيكرم محمد خلف إبراهيم31191171941350165

كلية الحقوق/جامعة الموصل518.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح ابراهيم محمود31192171941101007

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيسعود عواد احمد خلف31193171941109016

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيايالف نجيب محفوظ محمد31194171942294064

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائياروى عبد الجبار مالو حميد31195171942302019

كلية الحقوق/جامعة الموصل514.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائينوره يعقوب ايوب جارو31196331942062050

كلية الحقوق/جامعة الموصل514.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزمن هشام محمود ابراهيم31197171942315059

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيصبا ازهر قاسم جاسم31198171942285141

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيصفا حسين محمد محمود31199331942062036

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى علي محمد شاهين31200171941217017

كلية الحقوق/جامعة الموصل507.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائياشرف ثامر محمود يونس31201171941084012

كلية الحقوق/جامعة الموصل506.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائييوسف وسام ازهر ابراهيم31202171941024143

كلية الحقوق/جامعة الموصل505.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيهدى محمد حسن محمود31203171942285216

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد نافع فتحي علو31204171941024019

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيسامي خديدة حسن احمد31205171941348025

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيحميدي صباح حميدي محمد31206171941037004

كلية الحقوق/جامعة الموصل614.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىتطبيقيمحمد عباس تقي بكدش31207171951206010

كلية الحقوق/جامعة الموصل556.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيضحى نوفل محمد حامد31208171952296033

كلية الحقوق/جامعة الموصل549.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيوليد خالد جالل محمود31209171951005120

كلية الحقوق/جامعة الموصل546.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيمنذر محمد ياسين ذنون31210171951103075

كلية الحقوق/جامعة الموصل525.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقيايالف رافع رشيد محمد31211171952267007

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيحسن فالح حسن عيسى31212171951017070
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كلية الحقوق/جامعة الموصل513.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيوسيم محمد جار هللا كاظم31213171951080086

كلية الحقوق/جامعة الموصل510.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمود عمر اهالل31214171951005094

كلية الحقوق/جامعة الموصل502.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقيكرار عقيل كوثر زينل31215171951228014

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيعامر عاصي علي حميد31216171951350100

كلية الحقوق/جامعة الموصل496.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا سعد غني حامد31217171951015088

كلية الحقوق/جامعة الموصل489.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيادهم عبد الستار عبود صالح31218171951350033

كلية الحقوق/جامعة الموصل485.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكتطبيقيياسر عمار سالم سليمان31219331951050025

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل553.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيعاليه راكان عبد هللا راكان31220101922117037

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل539.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيخوام فارس رحيل مطيران31221171921182004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل537.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيمريم عبد العزيز سالم عزيز31222101922133069

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل495.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيمحمد محارب نهير محمد31223171921182025

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.0ثانوية االخوة للبنيننينوىادبيهذال فرحان محسن صفوك31224171921224021

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل456.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيخالد خلف سهو عنتر31225171921181005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل454.0ثانوية بحركة للبناتاربيلادبيشيماء عمر مصطفى صوفي31226311922043010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل453.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيفرحان مجدل ابراهيم علو31227331921064011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل452.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيناصر حمود أكريان محمد31228171921113026

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل449.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيمحمد عبد هللا جميل علي31229171921024069

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل449.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيضاري خالد رشيد مجيد31230211921059014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل448.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيدعاء حسن حميد سعيد31231311922039005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل447.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيصديق نجيب حمد حسين31232171921024029

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل445.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيوعد هللا اسعد الياس خضير31233171921002039

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل444.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمد األمين هاشم محمود حميد31234171921019100

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل440.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيوطبان عبد الرحمن سعود اسماعيل31235171921032035

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل440.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيحاتم علي تركي منصور31236171921142019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل440.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محمد عبد الفتاح عطوف31237141921176032

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل440.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيمحسن حميد هراط حسون31238171921090009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل439.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيانس جاسم محمد عبد الرحمن31239171921094007

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل439.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيصفاء امجد محمد عزيز31240171922249022

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل438.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيفاهم صكفان خليل احمد31241171921098016

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل438.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيابراهيم هويدي شاهر جار هللا31242171921094001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل438.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبياحمد ذنون يونس عمر31243331921070053

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل437.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيعلي رياض محمد ظاهر31244311921009036

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل437.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيافين ابراهيم حاجي صلح الدين31245331922040009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل437.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيامل احمد عبد هللا محمد31246171922235009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل437.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيعلي فرحان حمد مشرف31247171921045028

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل437.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيصالح ابراهيم حميد تركي31248171921143037
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل436.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيزياد اعبيد مطر علي31249171921035004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل436.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبياحمد هاشم شاكر محمود31250171921083007

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل435.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيمسلم محمد ايوب احمد31251171921064053

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل435.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيمحمد مفتن عائد جاسم31252201921067023

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل435.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيجيهان طارق حسين غزال31253331922041008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل435.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيامين قوال صالح احمد31254331921052002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل434.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعبد هللا عماد محمود نجم31255171921028048

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل432.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبياحمد محمد عايد خلف31256191921062005

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل432.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعباس فاضل محمود حامد31257231921008079

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل432.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعمار احمد محمود احمد31258171921016060

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل432.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيحسين عائد منصور نجم31259171921142023

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل431.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىادبيزيد محمد حسين محمد علي31260171921222002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل430.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيهمام منيب علي محمد31261171921016120

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل430.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيلورنس شعالن متعب جديع31262171921005049

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل430.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيزين العابدين محمد سعيد رحيل31263331921001069

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل429.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعبد هللا محمد عادل محمد31264171921020050

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل429.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلادبييوسف كنعان رشيد احمد31265311921065014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل429.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا غانم حسين علي31266141921176055

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل428.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد العزيز مؤيد حامد جاسم31267111921047012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل428.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيعبد الملك فنر جاسم محمد31268171921095006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيزياد فرمان شاهر صالح31269201921067010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيحسين داخل عبد حواس31270221921222007

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيسعود صالح عبد الوهاب احمد31271171921011038

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبياحمد وليد خليل ابراهيم31272171921017009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيمروان اسماعيل حواس محمد31273171921083035

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعلي جمال حسن أحمد31274171921021042

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبييمان محمد فتح هللا محمد علي31275171921024088

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيهاجر محمد حميد احمد31276171922290101

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعبيده عامر حمدون بشير31277171921020054

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيغدير علي ولي خضر31278171921068019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل426.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيساهر هزيم خلف علي31279171821053015

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيمصطفى صالح نعمة احمد31280171921350253

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيمحمد يونس محمود صالح31281311921066009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبينايف احمد جاسم محمد31282171921026173

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبياحمد ادريس محمد مصطفى31283171921021003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبياحمد نكتل هاشم عبود31284171921017008
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيصادق فليح حران رميله31285241921015024

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيياسر عمار جاسم محمد31286171921019125

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل423.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيحنين احمد خلف جاسم31287191922166008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل423.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيبنيان ابراهيم احمد محمود31288171921055002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل423.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيحسن محمود الياس حسين31289171921067010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل423.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبياالء رزكار ابراهيم قادر31290201922344006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيزيد احمد شاكر محمد31291331921062003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبياية محمد ياسين هاشم31292131922070011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيأية خليل ابراهيم عبد31293171922317001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيشهد بشار حازم محمد31294171922283046

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيسليمان صباح كمال علي31295201921007042

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيفاطمة وعد محمود محمد31296171922299028

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيادهم وليد ادهم اسماعيل31297211821022009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيياسر مصطفى حمادي مصطفى31298171921144122

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيمها سعد هللا حسن محمد31299171922043003

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيصبا ذياب هالل ختالن31300111922075042

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيزهراء فارس مزهر حسين31301211922119015

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمصطفى عبد الكريم يونس بدر31302171921012099

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيساهر محمود كليب فنش31303171921142032

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل559.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيساره ياسر ياسين يونس31304171942290171

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل518.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيالياس يونس عباس حسن31305171941400007

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل513.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرانيا يوسف عبد الكريم يحيى31306171942235055

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل504.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد لؤي صالح الدين عزيز31307121941019004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل493.0اعدادية عوينات للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن انور عبيد نشمي31308171941111015

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل490.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعيسى زيد عبد الكاظم عبيد31309251941031537

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل489.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيغفران عماد عبدالمجيد احمد31310171942268102

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل485.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد علي فالح حسن عيسى31311171941017251

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل482.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد احمد محمد31312171941227035

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل481.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسمير غانم الياس خلف31313331941052025

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل480.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيسجى احمد ادريس سعيد31314171942296073

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل480.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينور جمال احمد عزيز31315171942268128

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل479.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيافنان محمد بشير احمد31316171942294032

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل479.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيجنان ظافر هادي حمد31317101942120031

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل477.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيمريم علي جميل محمد31318331942040137

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل477.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيعذراء احمد محمود خضر31319181942243043

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل477.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمصطفى سعد عبد الجبار شيت31320171941351197
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل476.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم جاسم محمد31321171941023173

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل476.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرفل عزام نوفل سعيد31322311942047076

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل476.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزينه فارس سالم ذنون31323171942302086

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيضحى علي حامد احمد31324171942288237

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيجوزه قوال عبدو حسين31325331942060004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائيعبد الملك زياد زكي محمد31326311941012019

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل474.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيامير رعد خضر حسن31327171941008069

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل472.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيعلي حازم علي سليمان31328171941003078

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل472.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائييونس محمود خلف عبد هللا31329191941011206

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل472.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعمر محمد حسين ياسين31330171941005087

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل471.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيزينة معمر فاضل يونس31331171942257011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل470.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيتهاني علي خليف علي31332171942230046

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل467.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيشغاف بشار نديم احمد31333171942266036

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل467.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائييونس عمار محمد شيت محمود31334171941008420

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل467.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيتقى صالح حسن موسى31335231942142068

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل467.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيامنة محمد ابراهيم محمد31336171942237012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل466.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم خليل رشيد علي31337101941042002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل465.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيساره محمود طه محمود31338171942098016

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل465.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيبراء محمود محمد يحيى31339171942295014

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل465.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيايمن يعرب محمد صابر عبد المجيد31340171941008075

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل462.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر محمد عبد القادر حاجو31341171941229010

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل461.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيشوان شمدين ظاهر مطو31342171941060052

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل498.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيامواج ميسر سليمان احمد31343171952237012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل464.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيطيبه شامل خيري جياد31344171952290065

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل462.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيفاطمه خير هللا محسن علي31345171952315041

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل462.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيعبدالسالم محمد عيسى صوان31346171951040021

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل461.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعمر بسام محمد طاهر اسماعيل31347171951008110

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل461.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقينور محمد ابراهيم محمد31348171952232057

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل461.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيابراهيم رياض يونس محمد31349171951028002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل458.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقيلطيفه عمر نعمان عبد اللطيف31350171952357024

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل456.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيساره عبد المحسن صبري جمعه31351171952299017

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل455.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيحمدي مازن غانم سالم31352171951002018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل454.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيابراهيم عامر محمد ابراهيم31353171951143003

كلية التمريض/جامعة الموصل677.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيياسر عبد هللا ايوب عبد هللا31354171941005146

كلية التمريض/جامعة الموصل675.7ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيايالف عمار زكي جاسم31355171942318013

كلية التمريض/جامعة الموصل675.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسام ليث حسام الدين محمود31356171941028058
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كلية التمريض/جامعة الموصل675.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحارث اديب احمد محمد31357171941007053

كلية التمريض/جامعة الموصل675.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعمر سلمان حسن محمد31358171941039031

كلية التمريض/جامعة الموصل675.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيعائشه غسان سالم حسين31359171942290209

كلية التمريض/جامعة الموصل675.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيتقى احمد عبد المحسن يونس31360171942237048

كلية التمريض/جامعة الموصل675.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهبه اديب حسين مجيد31361171942288338

كلية التمريض/جامعة الموصل675.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيبالل نواف علي ابراهيم31362331941001026

كلية التمريض/جامعة الموصل675.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيساير عباس عبيد حمد31363171941162029

كلية التمريض/جامعة الموصل674.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد علي عبد هللا علي31364171941351260

كلية التمريض/جامعة الموصل674.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيسيبر برزان خلف علي31365171942348010

كلية التمريض/جامعة الموصل674.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائينهلة خلف علو عبار31366171942259077

كلية التمريض/جامعة الموصل674.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيشروق نقي حمزه جاسم31367171942272024

كلية التمريض/جامعة الموصل673.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيشهد جمعه سليمان جمعه31368171942244044

كلية التمريض/جامعة الموصل673.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيزيد خلف حمود صالح31369171941043010

كلية التمريض/جامعة الموصل672.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيسعد سعدون جمعة سلطان31370171941017110

كلية التمريض/جامعة الموصل672.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيليث سالم احميد حميد31371171941084066

كلية التمريض/جامعة الموصل672.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيرحمه خليل ابراهيم اسماعيل31372171942277080

كلية التمريض/جامعة الموصل672.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيدعاء انس عصمان مصطفى31373331942040040

كلية التمريض/جامعة الموصل672.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيسميه محمد زكي عبد هللا علي31374171942285130

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمحمد صالح حسن طريح31375281941009055

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياوس مأمون هاشم حمادي31376171941008070

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعثمان رافد علي محمود31377171941023125

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائياهداء فارس خليل شاهين31378171942233013

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0ثانوية فايدة للبنيندهوكاحيائيسالم ابراهيم خلف خضر31379331841016005

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيبسمان باسو فرمان قوال باسي31380171941060017

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياحمد نزار يوسف ابراهيم31381171941020016

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحسن عمار محسن محمد31382171941011248

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعلي عبدهللا علي حسون31383181941036044

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائينبأ محمد ابراهيم احمد31384171942051015

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيجهاد قاسم سليمان عبد هللا31385331941060004

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينرجس ابراهيم رحيم صالح31386211942121132

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0ثانوية المنار للبنيننينوىاحيائيهدية خالد الياس خضر31387171942095004

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيحسن علي سليم حمو31388171941059014

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيحسين شاكر حسين خدر31389171941060025

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب ذنون خليل كمر31390171942294149

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيحمزة سليمان احمد سليمان31391171941350054

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر عبد العال عباس جمعة31392171941351141
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كلية التمريض/جامعة الموصل670.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيامير يوسف محسن اسود31393311941002009

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيميسم فالح حسن مجيد31394311942001019

كلية التمريض/جامعة الموصل670.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيدعاء أرشد خالد محمد31395171942330043

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد حميد سلمان عبد هللا31396171941011021

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيبكر ادريس سليمان مصطفى31397171941028045

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر ابراهيم نايف شيخو31398171941359038

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد عكاب احمد عبد هللا31399171941007028

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياسراء عبد الكريم احمد حسن31400171942286018

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيسليمان عبدهللا خلف عبيد31401171941039020

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعثمان بسام شريف حسين31402171941008209

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيانور ظاهر خضر اسماعيل31403171941207008

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيوفاء امين حسين يوسف31404181942053006

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينور سالم محمود عبد هللا31405171942288320

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائييحيى وسام نظام مجيد31406171941011379

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيرياض علي خدر شفان31407331941051035

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيماجد الياس مندو حمو31408331941052041

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0ثانوية المنار للبنيننينوىاحيائيابتهاج غانم حسين حسن31409171942095001

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيالسلطان عمر جبار حسين31410131941010017

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائياحمد حازم غانم جمعة31411171941027004

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيهادي عبد هللا سليمان كجو31412331941060033

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيزينة ابراهيم خلف خضر31413171942098014

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائيعبدالسالم عارف عبدالرزاق عيسى31414171941053009

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيحسن علي حسن جاسم31415171941037003

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرحمه عبد الكريم سلطان احمد31416171942291056

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيعبدالمجيد غانم مجيد كردي31417181941089033

كلية التمريض/جامعة الموصل664.3اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيامنيه فارس فخري سعيد31418171942294049

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيالبتول عباس علي حمادي31419171942285011

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيطيبة عماد احمد ابراهيم31420171942327045

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيافراح احمد محمود رمضان31421171942251023

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمأب مهند هاشم داود31422171942231347

كلية التمريض/جامعة الموصل662.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزهراء توفيق حسن جياد31423271942077014

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيرحمه جاسم محمد سعيد31424331942062024

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيأمل عبد الكريم مختار زينل31425171942235016

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينور ضياء جبر محمد31426171942237199

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيمريم محمود صالح شاهين31427171942262093

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائياميرة شهاب احمد يوسف31428171942267017
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كلية التمريض/جامعة الموصل661.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيفاطمه احمد مهدي محمد31429171942305081

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيغنيه خالد محمد شيت الياس31430171942231327

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمريم خليل خضر محمد امين31431171942286294

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيآمنه زينو ذنون محمد31432171942274013

كلية التمريض/جامعة الموصل660.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيفاطمة سعد هللا احمد حسون31433171942281127

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيامامة عبدالرزاق احمد عبد31434171942051002

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيايمان ابراهيم احمد سليمان31435171942280055

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرحمه ليث توفيق رشدي محمود31436171942288120

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيعلياء عقيل مسلم علي31437171942257016

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيأسماء رعد احمد حسون31438171942281002

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيروسلين فراس الياس حسن31439171942245049

كلية التمريض/جامعة الموصل658.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائياهله مهند صالح يونس31440171942233014

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينور عبدالرزاق جالل محمد31441171942237202

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيمريم رائد جاسم محمد31442171942281141

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزهراء محمود صالح محمود31443171942231200

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيرحاب رياض رضا يونس31444171942284034

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعائشة عمار عبد الخالق شيت31445171942232197

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيسحر حسين اذياب خلف31446171942224023

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيهبة صالل سالم فتحي31447171942289192

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيفاطمه علي الياس خضر31448311942047152

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيفاطمه خليل ابراهيم رضا31449171942241060

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيعفراء صالح الدين احمد خضر31450171942284065

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىاحيائيلينا نبيل كوركيس يلدا31451171942086009

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيشفاء خليل عبد الحسين صادق31452171942300061

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيهند محمد سعيد مضحي31453171942300110

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيعهد ابراهيم حسن موسى31454171942281119

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيدعاء فتحي سلطان عجم31455171942295021

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيغدير وليد عبد جباره31456191942196073

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيايناس احمد اسماعيل مرعي31457171942291029

كلية التمريض/جامعة الموصل656.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيآيه محفوظ سليمان حسن31458171942285032

كلية التمريض/جامعة الموصل655.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيعائشه عبد االمير جرجيس ايوب31459171942254068

كلية التمريض/جامعة الموصل655.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيسراء عبد السالم علي شمالي31460171942305059

كلية التمريض/جامعة الموصل655.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمروه حسين علي اكبر صالح31461171942286290

كلية التمريض/جامعة الموصل655.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيعال علي تحسين خضر31462171942290218

كلية التمريض/جامعة الموصل655.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائياميره حازم محمد حسو31463171942249008

كلية التمريض/جامعة الموصل655.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيأيه رائد عبد هللا حاجي31464171942293003
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كلية التمريض/جامعة الموصل655.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيلجين محمد علي محمد31465171942273141

كلية التمريض/جامعة الموصل654.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب ذنون يونس محمود31466171942233063

كلية التمريض/جامعة الموصل654.2اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيصفا صالح خضير عبوش31467171942294204

كلية التمريض/جامعة الموصل654.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزهراء وعد شكر محمود31468171942231201

كلية التمريض/جامعة الموصل654.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيضحى عماد ادهام احمد31469171942034017

كلية التمريض/جامعة الموصل654.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائياسراء ناظم جليل يونس31470171942364002

كلية التمريض/جامعة الموصل654.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيغفران احمد كاظم سليمان31471171942269016

كلية التمريض/جامعة الموصل654.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيجميله عامر صالح امين31472171942232079

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائينورهان فارس محمد يحيى31473171942274133

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيحنين محمد محمود حسين31474171942286097

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيماريه سعيد محمد يونس حسن31475171942299072

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيعبير عبد الحميد عمر محمد31476171942242063

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايمان ياسين محسن محمد علي31477171942277036

كلية التمريض/جامعة الموصل653.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائينور محمد احمد حسين31478171942251189

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائينمارق احمد خليف زاب31479171942230145

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرانيا احمد يحيى علي31480171942288110

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيغفران خيري قاسم عبدهللا31481171942269017

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائياسماء عبد هللا مصطفى محمد31482171942317005

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الديناحيائيمنار حردان محمد جمعه31483181942163009

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىاحيائيآمنه جمال حسن يونس31484171942258002

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيدموع جاسم احمد عبيد31485171942283044

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرقيه طارق سالم ذنون31486171942290121

كلية التمريض/جامعة الموصل651.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيانفال عبد علي محمد31487171942286058

كلية التمريض/جامعة الموصل651.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيضحى صالح علي حسن31488171942357095

كلية التمريض/جامعة الموصل651.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيرانيا فؤاد ذياب خلف31489311942002009

كلية التمريض/جامعة الموصل650.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيرغد بشير دحام سلو31490331942041014

كلية التمريض/جامعة الموصل650.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزبيدة معاذ محمد شريف حسن31491171942286153

كلية التمريض/جامعة الموصل650.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهاجر زياد جاسم حمدون31492171942286353

كلية التمريض/جامعة الموصل650.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسماء عمار غانم سعيد31493171942280011

كلية التمريض/جامعة الموصل650.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيفردوس شهاب احمد محمود31494171942259065

كلية التمريض/جامعة الموصل650.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيدعاء يعرب صالح محمد31495171942319019

كلية التمريض/جامعة الموصل650.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيزمزم ضرار عبد الرحمن يحيى31496311942054025

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيايمان محمود خلف جاسم31497171942232060

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيإيمان حسن عبد حسين31498171942166007

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيهالة عبد الكريم بشير كريم31499171942230150

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسنر اسعد سعيد حمو31500171942289107
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كلية التمريض/جامعة الموصل649.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائياالء حميد محمد احمد31501171942274007

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيحمديه محمد بدر احمد31502171942254031

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيمريم مثنى معاد محمود31503311942038059

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيبتول عبد عطا هللا احمد31504171942277045

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيايالف صالح حمد عزبه31505171942288061

كلية التمريض/جامعة الموصل648.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيساره سند عبد االله محمود31506171942233079

كلية التمريض/جامعة الموصل648.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزهور ابراهيم احمد عمر31507171942231202

كلية التمريض/جامعة الموصل648.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيجوهرة بشار طه خضير31508171942329022

كلية التمريض/جامعة الموصل648.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيمكارم صدام عزيز علي31509171942284074

كلية التمريض/جامعة الموصل648.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيسروه عبد الكريم عبد الغفور زين العابدين31510131942243009

كلية التمريض/جامعة الموصل647.4اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب زياد يحيى ايوب31511171942294150

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيعائشة محمد عبوش حمود31512171942235121

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيرقية بدران محمود حميد31513171942327030

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيبسمه محمد شريف مرعي31514171942297034

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيايمان عامر احمد عزيز31515171942357028

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمريم ابراهيم اسماعيل مسيح31516171942290255

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهيا ناصر محمد صوفان31517171942288350

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيرجاء محمد حسن عليوي31518171942237069

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيبراء محمد عبد هللا علي31519171942254021

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيامنة هاني صالح جاسم31520171942319010

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرحمة احمد سليمان محمود31521171942291053

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0ثانوية باقرته للبنيننينوىاحيائيهديل مزهر حسين هالل31522171942082001

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائينهى عبد هللا رمضان صالح31523331942040159

كلية التمريض/جامعة الموصل646.7اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياسراء خالد ابراهيم احمد31524171942294025

كلية التمريض/جامعة الموصل646.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيضحى محمد احمد خلف31525171942077017

كلية التمريض/جامعة الموصل646.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشهد اديب عبد القادر فتحي31526171942231266

كلية التمريض/جامعة الموصل646.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيلينا خيري محمود ابراهيم31527171942269025

كلية التمريض/جامعة الموصل646.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيمها رائد يحيى قاسم31528171942273155

كلية التمريض/جامعة الموصل646.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائياسماء علي يوسف علي31529171942315007

كلية التمريض/جامعة الموصل646.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيناديه علي مخصف حسين31530171942230139

كلية التمريض/جامعة الموصل646.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيطيبه محمد عبد الوهاب احمد31531171942231302

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيحنين خير هللا اسحق منصور31532171942247013

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيامنه وسام ازهر ابراهيم31533171942237018

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيفرح محمد محمود محمد صالح31534171942315113

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزينب نشوان وعد هللا جار هللا31535171942285111

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيهدى امين اسماعيل سلطان31536181942218027
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كلية التمريض/جامعة الموصل645.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيمنال خالد جاسم محمد31537171942304034

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيامنه كامل حسين احمد31538181942243004

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيشذى رائد رحيم سليمان31539211942123023

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيرانية عماد علوان حسين31540201942160038

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزبيده علي ثابت نعمان31541211942097052

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيموج محمود جاسم علي31542171942195017

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيسدره عبد الحي بخشي مصطفى31543171942308027

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائينور بشير محسن جعفر31544171942241072

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيسرى سعد الياس درويش31545171942244040

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهيا محمد تبين ختالن31546171942281179

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيزبيده وليد هاشم قاسم31547171942300048

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيأميمة لؤي عبد الوهاب اسماعيل31548171942296004

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيساهره طاهر بالل محمد يونس31549171942261064

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيسراب علي صالح عبد هللا31550171942297068

كلية التمريض/جامعة الموصل643.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيزينب عدنان قاسم اسماعيل31551311942081044

كلية التمريض/جامعة الموصل643.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيهاله عبد الرحمن طه عبد31552171942295076

كلية التمريض/جامعة الموصل643.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرواء مال حميد احمد31553171942291069

كلية التمريض/جامعة الموصل643.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيسالين نهاد بشير سليمان31554171942245056

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل657.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيفراس احمد مصلح مشعل31555171941005091

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل652.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائييوسف مصعب رشيد محمود31556171941028293

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل651.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيشريف عمر مؤيد ياسين31557171941157023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل630.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيرجب ناصر رجب ذنون31558171941007079

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل630.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور محمد حسين ميكائيل31559171942286342

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل629.5ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيندهوكاحيائياحمد رضوان حازم عبد الرحمن31560331941061003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل621.0ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائيامينه مجبل نائف محمد31561311942060004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل619.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيسالم مضر سالم فتحي31562171941022059

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل616.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيكريستيان صباح حبيب عبوش31563171941069018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل610.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد خليل إبراهيم محمود31564171941013052

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل609.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعامر علي محمد وحش31565171941005049

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل596.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائياوس كنعان محمد عبو 31566171941143018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل595.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيحسناء غزوان جندي كتي31567171942244015

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل585.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيطيبة احمد صالح محمود31568171942279066

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل582.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمؤمن لقمان هاشم محمد31569171941008269

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل582.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيهبه عاصم علي يونس31570171942285210

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل579.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيماتياس رعد ابلحد عزيز31571171941060068

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل576.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائياوس عدي طامي عواد31572111941025009
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل575.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعلي احمد عبد هللا احمد31573171941024072

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل574.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائيبدر الدين باسل فخر الدين محمد شيت31574311941009012

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل573.0غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيعبد العزيز حازم عبد الرضا عنتيك31575131941218005

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل573.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىاحيائيعباس سالم سعد هللا محمد31576171941217011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل572.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيزهراء محمود ثامر حمد31577331942040078

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل568.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيزيد ناظم غانم عبد هللا31578171941223031

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل565.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيمصطفى شمس الدين ابراهيم محمد31579171941147052

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل565.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائياحمد عيدان خلف احميد31580181941065004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل565.0ثانوية هلمات للبنيناربيلاحيائيمؤمن وليد خليل حسن31581311941006007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل562.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيحنين عبدالوهاب محمود عبدهللا31582171942268039

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل560.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدالعزيز رفل سهيل ذنون31583171941028125

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل559.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيقتيبة محمد ابراهيم حسين31584181941004016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل558.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمار طه حسين عبد هللا31585171941011206

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل556.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد عارف طه عبو31586171941008040

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل554.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمريم ياسر شيت عبد هللا31587171942232248

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل550.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبيده رائد محمد مصطفى31588171941008204

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل547.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيمحمد وليد محمد طاهر وهب31589311941065096

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل545.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيتمارة خالد ذنون مرعي31590171942286087

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل543.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائياستبرق علي احمد وهيب31591181942183002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل540.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيالحكم مروان غانم اسماعيل31592171941008067

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل539.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيسعود مساعد فتحي عبد القادر31593171941022061

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل539.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبيده عوف عبد الرحمن يونس31594171941022100

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل539.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيغفران محمد رشيد محمد31595171942267098

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل539.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائينبأ خالد احمد يوسف31596171942323020

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل537.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائياسماء غانم احمد هزاع31597171942055002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل536.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيصابرين يونس محمد قاسم31598171942286236

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل535.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيعبد الملك بشار فاضل عساف31599131941243007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل535.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد كمال يونس عبد الرحمن31600171941223011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل535.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعمران مظفر جالل عبد القادر31601171941017202

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل533.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياثير حمدي سليم علي31602201941030003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل532.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيرجب ابراهيم رجب ابراهيم31603171941015068

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل531.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائينبأ محمد نجم عبد31604171942302142

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل530.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيطيبة قيس فتحي يحيى31605171942231300

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل530.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيياسر علي مصطفى امين31606171941015224

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيعلي زينل كلك هايس31607171941147036

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل527.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيزين العابدين لبنان نعيم زغير31608221941013061
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد مشعان غدير حسن31609171941017260

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيعمرة اياد يونس محمد31610171942231316

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل523.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيعمر عزيز محمود ظاهر31611311941001032

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل523.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيمناهل زياد طارق محمد31612171942237181

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل522.0ثانوية عمر كان للبنيننينوىاحيائيبراء حسين خليل ابراهيم31613171942173001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل521.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرحمة رعد فتحي احمد31614171942235059

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيداؤد عمار محسن داؤد31615171941024039

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيمحمد أنور زينل رضا31616171941083038

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل520.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحذيفة عمار مجيد محمد شيت31617171941023053

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل519.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيرقية قاسم صالح عبد هللا31618311942045017

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل517.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيزكريا اسماعيل عبد اللطيف سعيد31619171941023071

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهند احمد يونس حمد31620171942288347

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل515.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيايناس خالد محمد قاسم31621171942283023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل514.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائينور عصام هاشم ايوب31622171942305102

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل514.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصفاء عدنان ناصر حسون31623141941011049

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيوضاح عبد الحميد سالم ابراهيم31624171941143113

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيكرم مروان عزيز عبد31625171941144077

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىاحيائيبكر خلدون منير داؤد31626171941214001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعبد القادر صبيح خضير عباس31627261941026016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهنا مروان شوكت نوري31628171942286363

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائيتيسير مصطفى كنعان بشير31629171941010006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل513.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيجاسم محمد يونس علي31630171941170008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائياحمد صديق جاسم حميدي31631171941025010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل510.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرفد محمد حازم خليل31632171942294115

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل509.0ثانوية الدراويش للبنيننينوىاحيائياسالم توفيق مصطفى سليمان31633171941169007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل509.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيحنين احسان هاشم ادريس31634331942070015

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل508.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيهديل فارس عادل عاكف31635311942037026

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل507.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا سعد ابراهيم احمد31636171941011160

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل507.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد عزاوي يحيى31637171941017223

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل506.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيايمان حكمت دحام جاسم31638171942235025

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل506.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدالحميد عبد المنان محمد علي31639171941023191

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل505.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيهاجر ياسين طه محمد علي31640171942289190

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل503.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيرانيا رائد يونس خليل31641171942268051

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل502.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيصهيب موفق محمد دباج31642171941142022

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل501.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيابراهيم منهل اكرم داؤد31643171941028006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل499.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن نوفل عبد الرحمن داود31644171941022081

3590 من 879صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل499.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيعثمان حسين عبد هاشم31645231941161014

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل498.2اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد ماهر عدنان توفيق31646101941026033

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل498.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى امير حسن شريف31647101941044014

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل498.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيعبد المجيد بشير عابد عبد المجيد31648331941070048

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل497.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيمارينا ليث دانيال عبوش31649171942249079

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل497.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائياوس احسان محمد نوري محمد31650171941027023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل497.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمصطفى رعد جبر مجيد31651171941012087

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل495.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيرحمه عامر محمد قاسم31652171942279035

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل495.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينور سنان محمد سعيد حمو31653171942288321

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل494.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيفرات اسماعيل محمد وردي31654191942151045

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل494.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيجمال عبد العزيز حسون عبد هللا31655171941157010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل494.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيننينوىاحيائيسعد حمود جبر اسعيد31656171941365008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل493.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى اشرف مصطفى احمد31657171941008354

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل493.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائياحمد محمد علي جاسم محمد علي31658171941005011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل491.4اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيأسيد حسن يونس حسن31659171941350023

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل491.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي كاظم عنب صليبي31660111941032054

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل491.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيشجاع نجم ابراهيم عويد31661171941198003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل491.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعثمان باسل محمد نذير محمد31662171941017168

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل490.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمصطفى احمد سليم عبيد31663171941016084

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل490.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيعبد االله محمد حسن مطر31664171941077028

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل595.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائياالء ميسر دحام رشيد31665171942315013

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل482.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيهبة فارس عبد هللا بدر31666171942289194

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل479.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيداليا علي حسين كندل31667171942251058

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل475.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيحسين جميل خضر خلف31668331941001031

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل472.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيحمزة محمد عواد فرحان31669171941009029

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل470.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر نمير إدريس بلو31670171941229011

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل468.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسعاد زغلول ياسين ابراهيم31671171942231253

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل465.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمحمد فواز احمد نزال31672171941084079

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل463.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائياحمد عبد السالم محمود مصطفى31673171941084008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل463.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائييسرى فارس احمد علي31674171942357148

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل456.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيفرقان صالح لطيف طالب31675271942065075

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل456.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشيماء فارس يونس سوادي31676171942281105

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل454.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم طاهر بداي ناصر31677141942086208

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل453.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيفهد نواف خلف مراد31678331941052037

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل453.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيمهند ثابت خضير جراد31679181941008030

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر نبيل عزيز حامد31680171941011227
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمد مهند علي حسين31681171941021085

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمنى محمود جاسم عبد هللا31682171942232255

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيرانيا صالح خضير سالم31683311942037003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرحمة اسعد نور الدين حسين31684171942285069

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيمنى عالء عبد الحسين عنيد31685331942040145

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايناس نجيب سعيد ذنون31686171942231072

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم احمد صالح31687171941009004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيرحمة عبد الكريم علي خليل31688171942077013

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب عبد الملك سليمان محمد31689171942294151

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب محمد قدري خليل31690171942294154

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي ساجد محمود علي31691171941222006

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيرحمة علي احمد سحل31692171942264020

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائياحمد ابراهيم بشير سليم31693311941001004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيابراهيم وليد طاهر شيتاوي31694171941160004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد رعد سهام رشيد31695171941222011

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيريم زياد ذنون يونس31696171942251086

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيايمان حمزة عارف نايف31697171942274024

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيخضر عبد الكريم صالح حمادي31698171941005032

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيبتول فارس ميسر زيدان31699171942315033

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد حمزة حمادي ايوب31700171941022012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرحمه رياض حامد محمود31701171942290102

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائياحالم احمد عزيز حمود31702171942254001

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعمر سالم محمد ابراهيم31703171941016054

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل447.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيزهراء عمر رمضان يوسف31704331942070023

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل447.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيهناء عبدالكريم حسن ياسين31705171942034025

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل447.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيايمان غازي شكري جمشيد31706171942249013

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل447.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيإيناس رافع عبد هللا مالو31707171942329007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل447.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيهيام جاسم احمد جاسم31708171942297114

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائياسماء عمر محمد حمود31709171942279006

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيتبارك عبد القادر صديق ذنون31710171942297036

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسراء فهد بشير هادي31711171942280008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل445.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيعقيل محمود حسن كاظم31712171941067027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل445.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيودق حسين جاسم محمد31713171942357144

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل445.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيزينب سعد صالح احمد31714331942040082

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل444.0 للنازحين1ثانوية بيرسفي دهوكاحيائيحسن نايف حسين خدر31715331941023009

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل444.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيفاطمه عوني علي خضر31716171942249071
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزمن صدام ادريس جاسم31717171942231191

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيصفد عارف علي صايل31718191942369198

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيناديه محمد محمود شامي31719171942291135

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيآيه زاهر احمد حسن31720171942273009

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيسيف عبد اللطيف يونس محمد31721171941350083

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسندس حسن محمد حسن31722171942294184

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيبراء مهدي محسن عبد الكريم31723171942357033

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيغفران رعد محسن محمد سعيد31724171942285160

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيميسر صالح عبد شبيب31725171941084095

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيريتا ثامر بهنان شمعون31726171942249036

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيبان حاجم ابراهيم حماد31727171942259016

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيفريال صالح حمدي عيسى31728171942277149

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيمحمد قحطان عبد هللا ابراهيم31729171941170031

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيغفران موسى عبد الكريم احمد31730171942281124

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائياسيل اكرم حامد اسماعيل31731171942291013

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيميس محمد سالم شاكر31732311942047185

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعالء جاسم محمد اسماعيل31733171941023128

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد محمد حميد مجيد31734171941028024

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيرغد محمد فيصل محمد31735171942302064

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيزينب سعد احمد سعيد31736171942291075

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحمزة محمد فاضل مصطفى31737221941003058

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيفاطمة احمد جاسم احمد31738171942302117

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيشهد عمر عبد االله عمر31739171942291099

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيزبيدة صبحي عبد هللا قادر31740171942279042

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائينبأ محمود قاسم محمد31741171942321084

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائياحمد محمد فرحان يوسف31742171941021005

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيسيف محمد ذياب علي31743171941021027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيبسمه وعد هللا صبري حسن31744171942237041

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيسرى طه جاسم محمد31745171942317054

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيهاجر احمد حازم حسن31746171942244076

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيصفا وليد قاسم جرجيس31747171942286241

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينكركوكاحيائيمحمد ابراهيم اسماعيل محمد31748201941062019

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمسعود محمود خليفه جدعان31749171941046041

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيخليل جردو حسن محي31750331941052014

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيياسر محمد أحمد نجيب31751171941017332

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيدانيه عبد صالح مجيد31752171942357052
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيفنار ميسر سالم حصيني31753171942283100

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاربيلاحيائيسرور اسماعيل رمضان يونس31754311942030011

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي حسن عبد هللا جدوع31755171941080085

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائياحمد نوفل احمد محمد31756171941005014

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح فتحي صالح31757171941080135

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل436.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياية طه محمود محمد صالح31758171942231054

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمصطفى شاكر جمعه سلطان31759311941024135

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيحسن حسين عياد جبل31760171941084018

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمروه رائد عادل ذنون31761171942290253

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيعال عدنان خضر محمد31762171942280197

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيداليا شامل فتحي يونس31763171942232093

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيلورنس نواف مدي مناور31764171941112060

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمريم فواز حامد صادق31765171942302133

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيمريم جاسم علي ابراهيم31766171942308044

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر عزام عدنان محمد31767171941157037

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايمان محمود يونس محمود31768171942277035

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيفاطمة الزهراء عبد الغني قاسم خليل31769171942302118

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةالسليمانيةاحيائيلقاء يوسف مصطفى رمضان31770321942047008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيزبيده اسعد برهان سالم31771311942081040

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيعبير عماد سالم يونس31772171942261083

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا احمد جمعة محمد31773311941001022

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائينور ارشد موفق احمد31774171942291137

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيليث أحمد هاشم احمد31775171941001062

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياسحاق سالم جاسم كعود31776171941007042

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيابراهيم محمود توفيق محمد سعيد31777331941001002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيمينا سالم هاشم يوسف31778311942037024

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيانسام احمد حسين خلف31779171942277026

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيكوثر خالد محمد اسماعيل31780171942296101

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيأمنيه هيثم محي الدين محمد31781171942286007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيساره محمد غانم محمد31782171942267072

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيريم منهل عيدان صالح31783171942280127

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيريكوت سامي قادر عبد هللا31784171941364031

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيدنيا كمال غازي اسماعيل31785271942055078

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيحيدر خالد محمد سعيد محمود31786331941001035

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور وليد فاضل عباس31787141942067118

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيراشد محمد خالد حسين31788331941050010
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسان ايمن علي حمراوي31789171941028059

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيزينب مظفر مرعي حسن31790171942264027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائييمامه زياد علي يونس31791171942330144

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد فؤاد محمد زكي محمد31792171941024002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0ثانوية األخوة المختلطةدهوكاحيائيكرجية نذير محمد صديق محمد31793331842021020

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد طارق عزيز عبد الرحمن31794171941018187

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياسماء محمد قاسم ابراهيم31795171942286026

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيخالدبن الوليد عمر ذياب عويد31796171941042005

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيديانا احمد حسن محمد31797171942277072

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0اعدادية البعاج للبنيننينوىاحيائيسامي فالح احمد خضر31798171941045007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعالء عبد هللا جاسم محمد31799171941018120

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيآيه رفعت حازم اسماعيل31800171942285027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيمريم محمد فتحي جمعة31801171942281144

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيسيفان سعد حكمت خليل31802171942244042

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائيزينب عبد الغفور محمد شيت يوسف31803171942246012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائياحمد سعد محمد نذير سعيد31804171941015018

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيعلي محمد حسين كاظم عباس31805331941001077

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الهادي احمد صالح31806171941161083

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل463.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد المعز ناظم علي عبد هللا31807171951017149

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل461.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيعذال غباش حسين علي31808171951112017

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل461.0ثانوية المأمون للبناتنينوىتطبيقينور عبد القادر حمدون كليب31809171952317006

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل458.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيبارق اياد طارق قاسم31810171951028033

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل457.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيعمار مال هللا فرج لفته31811181951016018

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل454.0ثانوية القبة للبنيننينوىتطبيقيصالح احسان محمد صالح31812171951081004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل453.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيايمان محمد محمد هاني سعيد31813171952294016

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل452.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيظفر ضريف محمد قاسم31814171952281021

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل451.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقياية سالم حمزة عبو31815171952280006

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلتطبيقيانس عمر اسماعيل ابراهيم31816311851019002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيمريم جمال خضر فتحي31817171952273040

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد هللا علي عبد هللا31818171851039057

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ضياء حمدون حامد31819171951002066

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقييوسف عدنان يوسف عبو31820171951147026

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل444.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقيسهيل ثامر عبد هللا صالح31821171951093004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمود فتحي محمود ذنون31822171951005110

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل443.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيخضر كريم خضر محمد31823171951020039

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا احمد محمد زكي عبد الرزاق31824171951011089
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىتطبيقيزيد علي غربي إبراهيم31825171951229005

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد اكرم علي حسين31826171951350180

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيمحمود احمد خلف خالد31827171951003058

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل441.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيحسين علي خير هللا فيض هللا31828201951048027

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل440.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىتطبيقيريفون عصام شمعون نعمو31829171951086003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل439.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيأيمن قصيد محمد سعيد31830171951007003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيزهراء مثنى وجيه حامد31831171952286029

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيمنيف جبار محمد جاسم31832171951350221

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيكرم عبد الباسط حسن عبد الرحمن31833171951350169

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيليث سعد عادل قاسم31834171951350174

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقياياد فزع تركي شيخو31835171951109004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيفهد ميسر يونس محمود31836171951008116

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيمريم قصي جمال عبد القادر31837171952330019

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد نوري ناصح محمد نوري احمد31838171951007118

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيراكان وحيد مد هللا حميد31839171951112007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل433.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمرتضى احمد لقمان احمد31840171951144079

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىتطبيقيقتيبة عبد الغني سالم احمد31841171951154008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيطيبه صهيب شكر محمود31842171952299023

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز عبد هللا فتحي عبد العزيز31843171851001068

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيشعالن اورنس عبد رشيد31844331951001018

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيغفران براق محسن حامد31845171952290069

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقييوسف محمد شيت خضر31846171951223050

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيبهاء الدين موفق قاسم ذنون31847171951351025

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيزينب عمار شاكر محمد31848171952237031

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيخالد صعب محمد خليل31849171951023064

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيشاهر احمد علي حسين31850171851103036

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيسلطان عبد الواحد ابراهيم صفاوي31851171851013006

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد قيس صالح يونس31852171951011169

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيغفران عامر جمال محمد31853171952231063

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىتطبيقيشهد شهاب احمد اسماعيل31854171952234007

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيسعود سنان امجد ناصر31855171951008054

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيعمر ظافر علي حسين31856171951084020

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارتطبيقيابراهيم عدنان زكي شافي31857191951052001

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيتبارك محمد مجيد محمد31858171952290017

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيمضر عمار محمد مصطفى31859171951019098

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عبد الكريم ايوب حمادي31860171951027137
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل427.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيزين الدين مصدق سلمان كاظم31861281851006055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل632.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعيسى ابراهيم عايف عبار31862171921144074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل596.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيكلثوم سوري فهمي قاسم31863171922249025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل570.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيرنكين محمد هاشم سليمان31864331922040024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل570.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيمالك خليل ابراهيم احمد31865171921207018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل558.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيابراهيم عمار خالد عمر31866171921001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل554.0ثانوية االخوة للبنيننينوىادبيعمار علي عبد كرمان31867171921224010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل552.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد دحام احمد محمد31868171921003042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل543.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيبلو فرحان جاسم بلو31869171921003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل525.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمحمد ثويني سليمان نزال31870171921112050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيمحمود برهان محمود حميد31871171921008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمالك ذميم عيدان اهليل31872171921112044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعثمان عبد األزل حازم حامد31873131921004059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيوسام صالح ابراهيم عويد31874311921001038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل505.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيايمان يونس حسين محمود31875171922251015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل504.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيعذراء جاسم محمد علي31876171922280039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيمحمد حميد ثرثار مسير31877171921090012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبينورا صديق طه عنتر31878331922041024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبياسماعيل عبد الحميد احمد حمودي31879171921009019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيصفا عدنان محمد طه31880171922280036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناالنبارادبيعمار صالح سالم هزاع31881191921072013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0ثانوية االمل للبناتاربيلادبيحفصه سعدون عبد هللا خلف31882311922049006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيسجى محمد فتحي محمود31883171922280030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلادبيضحى احمد سلمان يوسف31884311922063001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبياحمد صفاء الدين سالم عبد هللا31885171921017003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيغانم احمد غانم قاسم31886171921019085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةادبيرامي رباح عدنان طه31887121921028004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيياسين حسن علي نمش31888171921045057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيزيد عائد هاشم خليل31889171921019036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيزينب حمزه حسين علي31890171922258013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيرانيا رافع شيت حسن31891171922315026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعبد هللا فاضل احمد محمود31892171921143050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيخليل ابراهيم ياسين احمد31893171921093005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيعمر حماد سرحان عبد هللا31894171921090007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلادبيمامد ميكائيل زرده سمو31895311921019008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمطني غدير ساير مجبل31896171921112057
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد عزام محمد عبد هللا31897171921003046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيزيد هالل عبيد حسن31898171921182007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمحمود رياض مهدي صالح31899171921143081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ثانوية القوش للبناتنينوىادبيمينا صباح اسرائيل شعيا31900171922256007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ايسر- الخارجيون نينوىادبيعبد هللا عمر عبد العزيز محمد31901171921402038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ثانوية بازوايا للبنيننينوىادبييوسف ابراهيم ولي عباس31902171921065013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيعبد الكريم سعدون إبراهيم حمود31903211921013036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبينور محمد عبد هللا حسن31904171922295041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيمحمد صفاء غانم شاكر31905171921020088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعمر غازي احمد سليمان31906331921001048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبياسراء رياض شريف حميد31907171922314004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيعمر سبهان صالح عبد31908171921002022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبيجوهر علي احمد اسماعيل31909171921038013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيهدى احمد بدري محمد31910171922296041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبيعلي عبد الواحد جميل مرعي31911171921196005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيمحمد قاسم باقر صالح31912171921178041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبينبأ باسم خليل محمد علي31913331922040058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيأميره جوكي الياس مراد31914331922052001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسن صالح ناصر31915141921032046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيزبيده طارق اسماعيل محمود31916171922288045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعباس هيثم عباس محمد31917171921015050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيحذيفة احمد عبد الكريم احمد31918171921016023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيمحمد علي علي محمد31919171921093021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكادبيخلف خديده خلف هسام31920331921060002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبياالء صباح خلف سليمان31921171922235007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيهبه عبد هللا محمد ياسين31922171922283070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيالهام محسين علي مصطفى31923331922041002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيخضر محمد جاسم محمد31924171921114011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيفاطمه عبد االله سعدون حميدي31925331922040046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيعلي طالل عبد العزيز عبد31926171921094017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيسهاد سليمان خضير صالح31927171922267035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيعقيل صبحي محمد صبري31928171921351100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيدنيا معتز حامد ابراهيم31929171922301028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيابراهيم عبد هللا ابراهيم علي31930171921011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعبد هللا خيري علي حسين31931171921019058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعمر صالح يوسف علي31932171921027075
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيدانيه محمد حازم حميد31933171922315024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيضرغام محسن جرجيس شهاب31934171921015045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيسيف طه زيدان خلف31935211921013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىادبيعثمان محمود مرعي حسن31936171921222005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيعمر احمد عبد احمد31937171921002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيحارث صدام حسين خليل31938171921027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيرسول احمد هاشم كسار31939171921144032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيعلي صايل حسين علي31940191921040032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيشهد زياد طارق شريف31941171922302039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيحسين علي حسين سلو31942171921002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيمتاب زياد عبد القادر ناصر31943171922273045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيحمزة مشعل رشيد مهيدي31944171921012028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيضحى عقيل زينل علي31945241922108022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيحمزة عماد محمد علي توفيق31946171921010018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيرغده محمد رشيد عبد هللا31947171922231038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيغزوان سعدي حسين شكر31948231921008122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيسرحان فارس اسعيد دعاج31949171921090005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيهاجر هيثم محمد محمود31950171922288092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيسعد هللا خليل سعد هللا خليل31951171921020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيبشار عطية شاهر خضير31952171921144023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيعبد هللا محمد دربي احمد31953171921112030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيصالح محمد جمعة سليمان31954171921093010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعمر عبد هللا عمر محمد31955171921019082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبياسالم زيد عامر شاكر31956171921094005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىادبيعبد سعد حماده خلف31957171921049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيزهراء شعالن غائب حسن31958171922296017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيأمين حافظ مجدي منوخ31959111921047001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيصبري عامر صبري مجيد31960171921011041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيحمزة سلمان عمر جمعة31961171921053008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيعلي محمد فوزي حسين31962171921024053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيطارق زياد حامد زبير31963171921027044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيفهد محمد عطوان عرسان31964171921112040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعلي رافع محمد طاهر خضر31965171921143053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعبد القادر سرحان ذياب سليمان31966171921144050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيمحمد سامي محمود علي31967171921068021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيعبد العزيز عبد هللا صالح خالد31968171921063012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد نضال عزيز جاسم31969171921143012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيقيس محمد عبد حسن31970171921005046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيزينه غانم محسن حسن31971171922284014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيرقيه حسان كنعان زيدان31972171922319012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيضحى رعد محمد نذير رشيد31973171922258018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيمحمد علي جابر محسن حسن31974241821035030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيأمنيه زهير نجم عبد هللا31975171922314008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيوسام ياسر صباح مناحي31976171921003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمؤمن مهند ذنون يونس31977171921028067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبياحمد منير مسيهر علي31978191921021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيايوب مهدي صالح يوسف31979171921144022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ثانوية االمل للبنيناربيلادبيخضر محمد احمد صالح31980311921004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيفهد هاني حكمت ابراهيم31981171921021054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىادبيمصطفى محمد حسين صالح31982171921052013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيآيه زهير قادر جمعه31983201922124002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيطه ياسر عبد الكريم طه31984171921005031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيزيد عالء الدين عبيد جاسم31985121921023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبياياد علي عبد هللا رشيد31986211921212007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيايمان كامل نامق صالح31987201922331006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيطيبة محمد ادريس نديم31988171922231058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيعلي ظاهر احمد ابراهيم31989201921081024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبياحمد عادل صالح الدين قاسم31990171921223002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيعلي مجيد مصطفى الياس31991171921178021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد حسين ابراهيم فنش31992171921003040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيمريم عبد اللطيف طه محمد31993171922293034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبيوليد محمد زيدان خلف31994201921228021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبياحمد علي احمد يونس31995171921080008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيسفيان خالد مجبل صالح31996201921079024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيمحمد اسماعيل غفير محمد31997191921019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد جاسم محمد احمد31998171921021061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبياحمد نجم عبد هللا حسين31999201921079006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعالء فاضل حميد حسن32000211921038067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىادبينايف اسعد صبار نايف32001211921274105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبينورهان اياد شكر محمود32002171922274068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعمر عبد الخالق احمد محمد32003331921001047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل659.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيهاجر ميسر احمد علي32004171942279104
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل562.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمنار لؤي ثابت نعمان32005311942047178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل560.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيسفيان هيثم سعيد محمد32006171941022062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل551.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيصهيب منذر محمد مصطفى32007171941157025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل539.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عبد هللا سعيد جميل32008171941011139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل539.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيبيريفان شكر مصطو دلو32009171942348003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل538.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا جاسم محمد حسن32010171941005065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل530.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر احمد محمد سليم32011171941011211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل530.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمود رافد مال هللا محمود32012171941017272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل528.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيابراهيم عبد الستار محمد عبد هللا32013171941084001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل526.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائينور محسن محمد غزال32014171942233143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل526.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيبثينة اسماعيل عبد احمد32015171942301030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل523.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيمروه احمد عبد السالم محمد32016171942273144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن علي ادريس داؤد32017171941011142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل521.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيمريم مقداد احمد فتحي32018171942285188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل518.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيعثمان فوزي علي احمد32019171941402019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل515.0ايمن- الخارجيات نينوىاحيائيزينب احمد ابراهيم داؤد32020171942401011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل511.9اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد بسام انور عبد الرزاق32021171941011258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل511.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيأيمان أحمد ابراهيم صالح32022171942230008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيسجى ابراهيم محمد صالح32023171942098017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل505.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيصفا محمد احمد حسن32024171942285146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيفارس زياد طارق رشيد32025171941011231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيميادة مرعي خليل حامد32026171942280244

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيعبد هللا زين العابدين محسن عوني32027171941178071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرحمه نبيل عبد الحليم حامد32028311942047069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياهلة احمد رديف ذنون32029171942262019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسراب صالح الدين حسين محي32030331942062033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيهذال فواز مفلح درك32031171941008394

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيمحمد خالد مصطفى احمد32032331941070074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحكم فراس هاشم عبد الرحمن32033171941017087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيهمام فالح نافع جمعة32034181941013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمصطفى حميد عواد عبد هللا32035171941143103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمروه فارس عبد القادر شيت32036171942288285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيامنة ايمن دحام ددو32037171942280022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرغد محمود محمد عبد32038171942285081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائياحمد وليد محمد طاهر وهب32039311941065013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعالء فتحي احمد حميد32040171941002044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيابراهيم عزت عبد العزيز غريب32041171941011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن محمد موفق يحيى32042171941013028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيشيماء فارس ياسين طه32043171942290192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائينور احمد جالل الدين عبد هللا32044311942081089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيريان ماجد حميد سلطان32045311941063005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيزياد صدام حسين سليم32046171941028083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياحمد شهاب احمد عيسى32047171941020009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيفاطمة محمود محمد صالح احمد32048171942285168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيعبد الرحمن جمعه ابراهيم جمعه32049311941002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيحسن زينل نجم حسن32050171941059013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسن محمد ذاكر سالم عبد هللا32051171941017079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيساره علي سالم محمد32052171942295041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعال محمد عبد العزيز مجيد32053171942232206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل480.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد صالح حسين32054171941020111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيزكريا عبد العزيز طلب خلف32055171941007086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد نوفل صديق بشير32056171941186014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزينة جميل حسن محمد32057171942237111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيكرم عامر حازم ذنون32058171941142039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمد وعد هللا خليل حسين32059171941021088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعبدهللا سامي عبدهللا علي32060171941027066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائييوسف رياض يوسف عبد المسيح32061171941364095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0ثانوية السالمية للبنيننينوىاحيائيسفيان حسين عفر محمد32062171941074007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيبدر الدين ابراهيم حسن برهو32063171941084015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمهند عمار محمد احمد32064171941028268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد جاسم محمد حسين32065171941008028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعمار بهجت ادريس علي32066171941017187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيدانية احمد حازم عبدهللا32067171942268044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيحسن ثابت يونس ابراهيم32068171841019030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيروزان سلمان حسن سلمان32069171941060032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حامد عبد هللا حامد32070171941143051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  دهوكاحيائيعلي عبد المحسن محمد صالح اسماعيل32071331841008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيسفيان عمر غزال صالح32072171941350079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيايات محسن طه عبد هللا32073171942237024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيساره شيرزاد محمد شمو32074331942040089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيعلي هيثم داود سليمان32075171941019061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0ثانوية الدراويش للبنيننينوىاحيائيمحمد علي حسن محمد32076171941169029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرغده راكان غازي فتحي32077171942286136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد حسن علي خضر32078171941178101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد ابراهيم كاظم حسن32079111941018004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيحنان محسن امين حسين32080171942232087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0ثانوية الدراويش للبنيننينوىاحيائيخير هللا عباس ابراهيم تيلي32081171941169011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد هللا فتحي خليل32082171941007027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد صالح خلف عبو32083171941351019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعمار هالل حازم محمد32084171941002048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائياحمد ناطق زكي داود32085171941016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائياسامة محمد سليمان علي32086171941227004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيشهد جاسم محمد احمد32087171942230089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيدالل وليد خالد طه32088171942288103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيزهرة حازم حسن عيسى32089171942297055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيشيخة فارس عبد حامد32090171942280173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيدعاء خير الدين قاسم محمد32091171942237061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيبشرى يشار علي عزت32092171942301035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم حيدر محمد32093171941005099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيضياءالدين محمود جاسم محمود32094171941027051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد علي قيس محمود عبد القادر32095171941019088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيادهام عبد هللا عبد الوهاب محمد32096171941161021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيهجران عماد خليل ابراهيم32097171942237211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.6ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيبراءة رضوان احمد ذنون32098331942038003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.5اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيداليا محمد طارق طه32099171942294085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الجبار نجم محمود32100171941223061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمود سمير محمود يحيى32101171941017274

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم خضير سليمان32102171941008022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيتقى عبد المنعم ذنون محمد32103171942316016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0ثانوية السالمية للبناتنينوىاحيائيمياده محمود حميد شهاب32104171942322008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيسعيد ازهر سعيد عبد الفتاح32105171841008073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيحنان حمود عذاب شوشيان32106171942291040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمنى جمال حميد رشيد32107171942231376

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن ابراهيم سليمان محمود32108171941096007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد ابراهيم احمد32109171941080017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيروشين جمال حسن يوسف32110331942040070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيبنيامين بشير محمد شريف محمد32111171941350033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.6ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىاحيائيبراء فكري حامد علي32112171941217006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزهراء مثنى حكمت سلمان32113171942290143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدهللا نمير عبدالرزاق مجيد32114171941026130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0نيو دلهي- المدرسة العراقية في الهند الرصافة االولىاحيائياالرقم وليد محمد زكي علي32115131941200003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد عادل محمد32116171941028263

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد طالب محمود فارس32117171941353077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيغازي الياس مندو حمو32118331941052035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور عامر ناظم عبد هللا32119171942290305

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيصفا منير محمد صالح محمود32120171842321202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيساره رشو مطو حسن32121331942060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حاتم جاسم علي32122121941201057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيشاهر احمد محمد محمود32123171941170014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0ثانوية قز فخرة للبنيننينوىاحيائياسراء احمد محمد عبد هللا32124171942175001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيطاهر زياد طاهر محمد علي32125171941022067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياهله معن عزيز علي32126171942273038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي غانم ابراهيم تيلي32127171941364057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى رافع محمد مصطفى32128171941017281

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيدالل نبيل سمير عبدهللا32129171942268046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد مهند محمد زكي طه32130171941028238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيراكان صالح اخضير محمود32131171941003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيازهار محمود محمد علي مصطفى32132171942284005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيامنه عمار جاسم محمد32133171942289012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيصفاء فواز احمد عبد هللا32134171942267086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيدرويش جندي درويش خضر32135331941060008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمهند فتحي محمد عبد هللا32136171941005136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيسالم معن سالم محمد32137171941011108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيفاطمه نايف قاسم حسين32138171942265022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائييمان خالد حمدون مال هللا32139171941351230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيضحى عنتر بالل علي32140171942305074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيالحان باسل عبد الموجود علي32141171942296018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم حسن ابراهيم32142171941019075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيرواء خضير احمد يوسف32143171942283058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد حازم صالح32144171941008343

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيأحمد محمد حسين أحمد32145311941072011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيهدى سمير عبد الرزاق ياسين32146171942330136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائياحمد حمد حسن سمير32147191941052002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0ثانوية بحركه للبنيناربيلاحيائيكرم غانم يونس حسين32148311941100012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيقاسم لقمان نايف فتحي32149171941017210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدالحكيم كنعان اسماعيل حسن32150171941028121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيالياس ياسين محمود محمد32151171941170006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد دحام سالم سعدون32152171941008033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائينور اسماعيل يونس جردو32153171942244070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيمرتضى حسين علي مجيد32154311941065098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىاحيائيزكريا عبد الرحمن حازم محمد32155171941214004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمود إبراهيم سعيد داؤد32156171941350207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكوردستان عبد هللا محمد حمد امين32157201942348018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيرافد فرحان علي خضر32158171941059028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيايه سمير سالم عبد الجبار32159171942302038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز رضا محمد خليل ابراهيم32160171941351109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعدي زهر الدين عطية محمد32161201941259181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيبسام يونس علي حسن32162201941022032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيطيبه عماد محمود يحيى32163171942294219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد حازم شيت32164171941028196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيحمزة محمد صالح احمد اسماعيل32165171941021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد الجبار عماد جابر عبد اللطيف32166171941007114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياالء محمد يونس محمد32167171942294037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيحسين عدنان صابر سليمان32168171941001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.2اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيتبارك سعد عبد المنعم عزيز32169171942294072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد علي محمد عبد هللا32170171941124106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعمر بشار طه علي32171171941027085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيفرح اسعد سالم اسماعيل32172171942297090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيحنان قاسم محمد جمعه32173171942296037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكاحيائيعباس هجران علي مهدي32174201941032014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي عبد الباسط تقي جرجيس32175171941228043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا طالل طه عبد القادر32176171941005067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائييوسف عماد سالم عبد32177171941019103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيعمر أحمد رجا جار هللا32178171941001053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعمر جمعه حسين عالوي32179201941084046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمصطفى عدنان جبار اسماعيل32180171941351199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيصدى محمد سامي فتحي32181171942262068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيمريم جمال عبد الكريم محمود32182201942141058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد السالم احمد نزال جاسم32183191941019045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيفريد شرو كندور سمو32184171941400048
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمنيف خضير محمد جاسم32185171941026260

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيروعة هذال محمد علي طه32186171942302070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمود علي محمود محمد32187171941026245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيساره قيس زهير محمد32188331942040091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمازن خلف صالح رمضان32189201941019121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيأغادير محمد عبد هللا احمد32190171942308006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيهادي داود علي بشار32191331941060032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعمر نزار محمود اسماعيل32192171941012061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيفهد عبد حسن علي32193171941195005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيكرار جاسم محمد رضا32194171941124090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائييقين ثائر طارق حامد32195171942288358

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيغفران نشوان سلمان شكر32196171942280214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيطاهر يحيى فتحي سوادي32197171941350097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعلي ناصر علي محمود32198171941011205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد يزن طالل سعد هللا32199171941028027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيحيدر عبد هللا حسين علي32200331941070025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0دوزجه- مدرسة المستنصرية االهلية تركيا الرصافة االولىاحيائيهشام ناجي عجمان سعدون32201131941232002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيماهر سعد محمد حميد32202171941009069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعلي محمد ايوب موسى32203171941021061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعبد الفتاح جالل عبد الفتاح حامد32204171941025066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيصفا شكر شاكر اسد32205311942065051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهمسه محمد رفعت عبد الحميد قاسم32206171942294300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود مال هللا عبدهللا32207171941025114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيرند مظفر طه محمود32208171942274060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائينزهت ابراهيم جاسم محمد32209171941026263

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيساره فوزي شيت يونس32210171942288200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيفيرا مناف احمد عبدالباقي32211171942268111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيهاجر ضياء محمود محمد32212171942289187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيايمان شعيب سلمان محمد32213171942268023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمنير محمد هالل عويد32214171941026259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيبكر محمد ابراهيم خليل32215171941009023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد صادق جعفر حسن32216171941124097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيمحمد مصطفى ابراهيم صالح32217171941224046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعمر علي عبد هللا علي32218171941162055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيانس رعد محمد حميد32219171941009017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد نجيب سعيد ذنون32220171941028241
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيرنا محمد محمود احمد32221171942289064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرشا علي حمد جاسم32222171942273076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائياركان محمد بشار احمد32223171941144014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيمصعب عبد هللا خلف علي32224201941015062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمثنى عبدالرزاق محمد وكاع32225171941028192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائياوراد محمود جاسم محمد32226171942278004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل511.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيجابر نشات جابر يونس32227171951023046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيمحمد الياس ابراهيم خلف32228331951070033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0ثانوية سيوان للبناتاربيلتطبيقياسراء جالل علي اكبر ابراهيم32229311952038001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيضحى ابو بكر عبد الجبار محمود32230171952274029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد غازي احمد بالوي32231171951028013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمدفؤاد فتاح علي32232171951027112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعمر محمود عبد الحميد حسين32233171951011125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل479.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز ناصر ثامر ناصر32234171951013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمؤمن اياد حسام سلطان32235171951017193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيمصطفى عبد الغني ابراهيم خليل32236331951070036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيفراس اكرم يونس سعيد32237171951011132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمحمد عمار محمد احمد32238171951024082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيوليد حسين صالح مرعي32239171951039079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعمر ضياء عبد هللا محمود32240171951017178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياشرف رياض فاضل احمد32241171951017037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف جمال عبد الحي عبد الخالق32242161851085150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل471.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيوسن مازن بشير محمد رؤوف32243171952294086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمعن عماد هاشم يحيى32244171951026216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل469.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا اياد محمد اسماعيل32245171951012074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيعباس بشير حسن أحمد32246171951352040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيعلي يونس خضر يونس32247171951351078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيسيف بسام سالم مصطفى32248171951028064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقيحسين عويد حسين احمد32249171951093003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياحمد عادل عمر حسن32250171951026021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيرحمه هذال مصطفى محمد32251171952284007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيرشيد محمد احمد فرمان32252171851039029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيايه بسام عبدالرحمن سفر32253171952237015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيايمن ابراهيم خليل ابراهيم32254171951017045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيوسام فراس نبيل عبد هللا32255171951011205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيزهراء سهيل نجم عبد32256171952286028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد قصي محمد امين محمد32257171951017219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيهاشم خالد هاشم حمد32258101951017065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقياحمد فالح حسن علي32259321951010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقيمحمد وليد عبدهللا علي32260171951402032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمهند حامد عبد الرحمن يوسف32261171951025130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيصفا اسماعيل محمدعلي حمودي32262171952237036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيخالد ابراهيم شاهر علي32263171951017078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيرنين محمد عبد الهادي اسماعيل32264171952285020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيسجى عبد الجبار عبد الغفور محمود32265171952284011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقياسراء فتحي رمضان نهار32266171952273002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيعذبه هيثم غانم جاسم32267171952231059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعمر بسام حازم حمدي32268171951023141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيحارث محمد حمدون حامد32269171951028042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيابراهيم عبد الرزاق نوري ابراهيم32270171951015005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيشهد مقداد كاظم محمد علي32271171952300014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمثنى مروان عارف ناجي32272171951027109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعمر نبيل طه حمودي32273171851026190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيحمزه محمد علي حسين32274171951008047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمصطفى حازم علي قاسم32275171951026203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىتطبيقيميرون منهل روفائيل داود32276171951086007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيشيماء صالح عبدهللا جاسم32277171952041012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيرغيد سالم محمد يونس32278171951015046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيعاصم سعيد هالل حمدي32279171951039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييوسف عبد الغني عزيز قدوري32280171951017278

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد عمر غازي يحيى32281171951015017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيايهاب ناظم محمدعلي احمد32282171951028032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكتطبيقيرمزيه ابراهيم عثمان محمد32283331952041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيخالد عبد الكريم فتحي حسين32284171951003022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيحنين وسام جاسم محمد32285171952262006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيذيبان محسن متعب ذيبان32286171951112006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقييونس ابراهيم شحاذه اسماعيل32287171951023237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبدالستار خالد صالح علي32288171951026102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىتطبيقيايه صديق سليمان عباس32289171952251004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقييعقوب محمود خلف نزال32290171951350246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيسيف خالد زيدان اسمير32291171951005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقينايف دحام احمد محمد32292171951112033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيأيمن موفق صديق محمد32293171951351001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيمها بشير احمد صالح32294171952273041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيريان محمد حسين علي32295171951026072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا حسين محسن حسين32296171951143066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيمحمد ناصر حميد خلف32297171951042044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيرسل نامق جالل عبد القادر32298171952294030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0ثانوية سد حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا خضر علي مناع32299191951084007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىتطبيقيحنين حربي عبد هللا احمد32300171952258002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمحمد يحيى محمد قادر32301171951144076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقيمصطفى وليد محمد صالح احمد32302171951402035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيمحمد عادل شعيب محمد سعيد32303171951001083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيكرم وعد هللا موفق محمد32304171951016083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى ابراهيم خليل سليمان32305171951023195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيمجيد اسامه مجيد قدو32306191951021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيحمزة قصي حازم محمد نوري32307171951017076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيمعد صالح جدوع سلمو32308171951104047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيشهد احسان عبد الجبار لطفي32309171952296025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيكرم فارس فاضل شيت32310171951016127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمحمد عباس توفيق يونس32311171951016092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ميسر سالم حصيني32312171951007116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيجميل دخيل جميل بكتاش32313171951124010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقينور وعد هللا جار هللا محمد32314171952357030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيشمس عمر أكرم يونس32315331952040032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيصفا هاني محمود سلطان32316171952299021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقياحمد رمزي احمد محمد32317171951024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيوسام نوفل اسود فرحان32318171951160039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيمنار محسن علي حسين32319171952315048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيحسين علي حازم حسن32320171951024021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيمحمد حازم محمد عزيز32321171951103064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيفهد عمار خليل ابراهيم32322171951017189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقييونس عامر احمد عبد هللا32323171951223051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعلي معن صالح عبوش32324171951026131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيفهد فالح حسن عباوي32325171951023155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمصطفى ايهم محمود حمدي32326171951016108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيقتيبه معن عويد حمش32327171951007094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيهبة وليد محمد خضر محمود32328171952288096
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيادريس سمير طه ياسين32329171851012018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقياماني ماجد علي حسن32330331952040007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقيمحمد ازهر سلطان محمد32331171951402025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيامين سلوان اسماعيل امين32332331951001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمؤمن محمد عبد هللا حسين32333171951011142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكتطبيقيبناز برزان محمد خورشيد عبد الرحمن32334201952365002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعلي محمد علي محمد32335171951001060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيمحمد سلطان عبد هللا حسين32336171951084029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيلواء طه احمد يونس32337171952288066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعايد كمال عايد عتر32338191951020033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقينزار جبار مطر سوادي32339291951100202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمؤمن راكان بلو حامد32340171951028122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيياسر عماد غازي مصطفى32341171951024104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيزيد احمد خضر حسن32342171951142023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيسالم فارس مرعي صالل32343171951019032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد قاسم محمود32344171951027142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عمر حسن علي32345171951016055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيرائد ابراهيم فتحي بكر32346171951031002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعادل ابراهيم يونس حسن32347171951023087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيياسر جاسم احمد رجب32348191951298011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيحسن عيدان فليح سالم32349161951014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0ثانوية حمرين للبنيناربيلتطبيقيسفيان محمد خليل عيسى32350311951011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيغزوان حميد رمضان عمر32351171951003044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيمحمود مغديد رحمان رشيد32352201951045024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعمر محمد سعد الدين محمد علي32353171951016081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد هللا فائز عبد هللا32354171951011016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسفيان سعد احمد اسعد32355171951350082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيصفا فائز ادريس يحيى32356171952273032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعمار حافظ شاحوذ غزال32357171851016081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقياحمد يونس ابراهيم حسن32358171951103007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمد عبدهللا اعبيد32359171951039057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيفنر مجبل شالل حميد32360171951143098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيصفا نواف عوض احمد32361171952273033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيبروج عمار عبد االله محمود32362171952301015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن احسان علي محمود32363171951009035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيبدر فيصل عبدهللا عون32364171951027035
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقيابراهيم خلف علي حسين32365171951109001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمد ياسر محي الدين محمود32366171951028151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ثانوية دار النجاح االهلية للبنيننينوىتطبيقيثابت سالم حمادي عنتر32367171951187001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيغانم بشير ابراهيم احمد32368171951027098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيحاتم يوسف زعيل احمد32369171951104007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيآمنه ياسر مال هللا عبد هللا32370171952298003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقياحمد محمد جادهللا خلف32371181951067003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمراد نهاد تقي موسى32372201951030071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييوسف عمر فاروق سعد هللا32373171851017315

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيحمزه هيثم غني شكر32374171951015043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمد غازي احمد بالوي32375171951028147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيخليل رعد عبد المحسن داؤد32376171951005028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيامنة حارث خليل فتحي32377171952274004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار فاضل عبد32378171951012120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد هللا ساير جديع32379171951003056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقيعمار سهيل حمد عبدهللا32380181951103010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقييونس احمد خلف عباس32381191951029029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقيخلدون نمير عبد هللا عبد الجليل32382311951072029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيايمان فالح كمال عارف32383201952120007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيعمر سلطان صالح خليف32384171951009048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيحوران عطية حسن حوران32385171951027053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزكريا احمد زهير محمد زكي32386171951017085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىتطبيقيآمنه بكر صديق قاسم32387171952329001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمحمد احسان عبد الهادي حسن32388271951004053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا صالح لطيف عبد هللا32389131951258051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد صالح قاسم يحيى32390171951143112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعلي نائل عوني محمد سليم32391171951024060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل658.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائينصر فرحان خليل محمود32392171941170036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل657.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيهاله علي فاضل قاسم32393171942268139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل649.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياسماء محمد عبد هللا يونس32394171942294030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل639.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيامنة ناظم ذنون يونس32395171942280028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل638.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيفلماس خضر علي نزال32396171941024086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل632.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيجمان نبيل محمد غريب شبيب32397171942289032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل629.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيردينه جالل حازم صالح32398171942284039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل625.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيهشام سيف الدين ادريس داود32399171941015217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل625.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيدالل ياسر محمد رشيد حسن32400171942288104
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل624.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيشذى شامل احمد يونس32401171942236049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل624.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا محمد عبدهللا ساير32402181941053021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل623.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيلميعة عبد الكريم احمد مصطفى32403171942232235

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل623.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيسعد بشار صالح شاكر32404171941017108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل623.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيوليد عبد هللا احمد عبد32405171941005143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل623.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزهراء ياسر محمد رشيد حسن32406171942288167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل622.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسلوى عبد الحافظ خضر عبد هللا32407171942231255

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل619.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد حسين حسن32408171941080123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل619.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىاحيائيوسام محمود محمد خليفة32409171941206007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل618.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا وعد عبد عواد32410171941007139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل618.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيياسين حسين بالل محمد32411171941007256

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل618.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمحسن محمود محسن محمود32412171941144080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل616.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيدالل ثامر غانم ذنون32413171942288096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل616.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيحسين هذال كعود عكله32414171941144032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل615.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيزينب سعد عباس فرحان32415171942235083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل615.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيبارق عماد محمد صالح فندي32416171941077017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل614.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيشهد ثامر احمد خلف32417171942230088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل614.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيسوسن محمود محمد حسن32418171942274088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل614.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد عوني رشيد محمد امين32419171941011294

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل614.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيفرح طالل عارف نايف32420171942279077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل614.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد سعيد محمد32421171941083042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل613.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمجتبى رضا هادي احمد32422171941351159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل613.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيسعيد غانم سعيد عبد الرزاق32423171941009037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل612.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا صالح علي32424171941103077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل612.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيكوكب حسن علي خليف32425171942291119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل612.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيجاسم محمد عبوش طه32426171941018050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل612.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيهبة ريان علي خليل32427171942266055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل612.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعبد محمود عزيز احمد32428171941016046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل611.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيياسر شعيب حمزة ابراهيم32429171941021101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل611.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيسميه سعد علي حسين32430171942357087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل611.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن بشار محمود سليمان32431171941028115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل611.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمصطفى ياسر يونس عبو32432171941026255

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل611.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيميعاد احمد ابراهيم علي32433171942051013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل611.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيذنون يونس محمود علي32434171941055009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل610.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيعلي عباس علي صالح32435171941118040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل608.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد مصطفى عبيد32436171941008309

3590 من 901صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل608.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيعمر عبد العزيز تحسين ياسين32437171941171014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل608.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيرامي حسين عبد شرقي32438181941042004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل608.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيروكان علي قرو باسي32439331941051031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل607.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشهد احمد حسين علي32440171942281094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل607.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيمحمد عادل محمدعلي حسين32441171941039034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل607.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد اسماعيل مناور مضحي32442171941080006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل606.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيعبد الحكيم عبد هللا عزيز حسين32443171941003062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل606.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيريم وليد يونس حسن32444171942231182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيايالف سامي ذنون يونس32445171942257002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيفاضل عبد الرحيم يونس فارس32446171941124088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر نجم محمود نجم32447171941008242

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى يحيى محمد احمد32448171941017313

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيسندس محمد مسلم احمد32449171942288213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمود احمد محمد32450171941028005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيابو بكر محمد سليمان يوسف32451171941161004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب مؤيد صالح محمد32452171942288179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيايالف حسين شاهر احمد32453171942238024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل604.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم محمد صالح32454171941098022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىاحيائيوليد محمد ابراهيم طه32455171941117013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزين يزن يونس دحام32456171942231203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عاصم عبد الجبار محمود32457171941008189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيدعاء علي محمد جهاد32458171942274043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيميمونه مجاهد يونس محمد32459171942237187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيزينه عبد هللا ابراهيم عبد الرحمن32460171942230077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عبد هللا احمد حسين32461171941162039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيوجدان سعد هللا محمد شهاب32462171942316091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيهاجر طارق محمد نور حسن32463171942353035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد هللا محمود فتحي32464171941195007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيحسن علي عران معيوف32465171941350049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيبسي عبد القادر خضر سليمان32466171942277050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل601.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب منهل حامد عزيز32467171942288183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيسارة شاكر حسين علي32468171942171007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر احمد محمود اسماعيل32469171941008234

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيهادي راكان هادي حمد32470171941051027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيسحر صدام نوح محمد32471171942308026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيسبهان محمد علي محمد32472171941359023
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيايمان محمود جاسم محمد32473171942268024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد علي محمد صالح32474171941018197

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيهيثم نجمان خالد علي32475171941007251

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل599.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىاحيائيياسر علي خضر محمود32476171941117014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمار محمد احمد محمود32477171941026147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسن علي حسن علي32478171941017074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائييسرى محمد مرعي حسن32479171942055015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيزينب بشار حازم حميد32480171942277098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيرضاء احمد محمد صالح32481171942281058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد ذنون قاسم32482171941023184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمود برهان بديوي حيمد32483171941026241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيجيهان حمادة مصلح مشعل32484171942277057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيحارث احمد عبد هللا حياوي32485171941144027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل596.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيمحمد مشعل خلف حسن32486171941038042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيدعاء عبد الحسين ايوب احمد32487171942249024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآيه احمد غانم يونس32488171942286069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمود احمد محمود محمد صالح32489171941023204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيحنين ياسر أزهر يونس32490171942286098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائياحمد علي سعد هللا سعيد32491171941144009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد يحيى حسن سليمان32492171941011308

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيطه فارس غانم سليمان32493171941028110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور اسماعيل ابراهيم عبو32494171942232274

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيلمياء محمد احمد صالح32495171942281133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل593.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيزينب عبد المنعم طايس عبد32496171942264026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل593.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرغد ماجد برهان الدين شريف32497171942294114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل593.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائينعمت طه محمد مختار32498171941353097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيكريم نجم علي اسود32499311941001038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشيماء فيصل عايد محمد32500171942281107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياسراء محمد عبد هللا صالح32501171942286021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائياسوان سعدون عبد الرحمن مرعي32502171942224002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرشد خالد عبد صالح32503171942232118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيفوزي دحام هتاش محارب32504171941017208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيريم زياد محمد شيت جاسم32505171942290128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيتقى مظهر طه علي32506171942290068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيايه مؤيد نظير شاه مراد32507171942315032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينور عوني الدين اسماعيل سليمان32508171942294286
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفاطمه مؤيد محمد سعيد عبد القادر32509171942290234

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور الهدى عبد محمد احمد32510171942280254

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائياحمد نواف يوسف قدو32511171941021006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيهدى عبد القادر محمود شاكر32512171942315136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيوسام احمد جاسم خلف32513171941017328

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيالحكم ذنون يونس محمود32514171941055004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسماء عوني احمد حسن32515171942232037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمد خليل مصطفى سليمان32516171941005102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد عمر صبار محمد32517171941026223

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآية ماهر عباس محمد32518171942294015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيايالف سعد سالم فتحي32519171942280052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيرنا سليمان محمد حسن32520171942274058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيعلي ميزر علي خليل32521171941224024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيحسام عمر محمد ابراهيم32522171941018054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعامر عبد الرزاق ابراهيم سيفو32523171941080067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل590.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىاحيائيابوبكر حسن حمد عطية32524171941052001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيجلنار مهند علي احمد32525171942273049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيامل نجم محمود نجم32526171942319008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيوالء قاسم محمد نهير32527171942293065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائياسراء حاجم سلطان محمود32528171942283008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيفاطمه عز الدين محمود عبد القادر32529171942251144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيزينب جمال هاشم موسى32530171942316045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيرغد عويد ميحان عجيل32531171942104006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائينور احمد غانم محمد علي32532171942315129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيهجران عدنان بالل عليوي32533171942034021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيموده علي عبد الغني عبد الكريم32534171942231384

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائياحمد طه محمد عزيز32535171941142003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمعتز عبد الرحمن احمد عيسى32536171941084092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمحمود رافع محمود يونس32537171941143098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائينهلة عدنان ياسين اسماعيل32538311942001022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد مروان سعيد سليمان32539171941080151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيغفران مروان حامد جاسم32540171942283095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيصفاء عبد الحافظ علي رحيم32541171942285144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيصفاء دريد سالم فتاح32542171942316061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيفاطمه قصي عماد الدين سعيد32543171942300082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيوالء يونس خليل اسماعيل32544171942265030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيصابرين معن عبد هللا حسين32545171942280180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزينه مبشر خضر داؤد32546171942302087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيأيالف محمد عطيه عبد هللا32547171942284003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيريم نايف محمد شيت يوسف32548171942268070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائييسرى محمود ادريس عبد هللا32549171942281191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيالهام اسماعيل ابراهيم محمد32550171942281022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيفهد ثامر جاسم محمد32551171941227032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىاحيائيجاسم محمد حسن حمادي32552171941117003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمصطفى فيصل غازي يونس32553171941003121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىاحيائيسالم صباح خضر احمد32554171941206002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن احمد صديق محمد علي32555171941017127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل588.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيرغد محمد فاضل داود32556171942299035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيسهام محمد عبد هللا رجب32557171942264039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0ثانوية بازوايا للبناتنينوىاحيائيهبه جمال عزيز يونس32558171942303015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيرحمة يونس احمد عمر32559171942283051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيمنورة احمد شكر محمود32560171942328038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيحنان خلف هالل سلطان32561171942234010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائيفاطمة الياس خضر خلف32562171942278015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائييوسف نزار محمد علي قاسم32563171941142058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعمر نشوان محمد حمودي32564171941023156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد حسين ابراهيم حسين32565171941124094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيزهراء عامر محمود عبد هللا32566171942280131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيمريم ماهر جبار هذال32567171942291129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيوجدان سطام حسن غدير32568171942279115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائياستبرق يونس جاسم محمد32569171942268009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيكرم منصور عويد حسن32570171941026180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيشذى سالم عبد الرحمن محمد32571171942273116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيغفران محمد علوان سلطان32572171942289136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيمحمد كاظم احمد خلف32573171941224045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيخوله ابراهيم عبد امحيمد32574171942328016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىاحيائيمناور محمد عبد احمد32575171941133008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىاحيائييوسف احمد عواد سلطان32576171941214011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيهمام محمد عارف محمد32577171941017327

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيخلدون سهيل عبد الجواد احمد32578171941008109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيرحمة عدنان محمود سلطان32579171942301058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيرسل يحيى جاوش عسكر32580311942001009
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيعال حسين عباس خلف32581171942279069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائياية قحطان علي حمد32582171942267023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيانغام غانم حواس ابراهيم32583171942267019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد فتحي اسماعيل32584171941084086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيابراهيم مروان ازهر سعدي32585171941019002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيشهد يحيى قاسم حسين32586171942230094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيهبة مروان علي عزيز32587171942266056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل585.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيزينب محمد عطية حسين32588171942238049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائينجالء عادل جميل سلطان32589311942002019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائياشجان محمد مالو حسين32590171942279008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيازهار سالم علي اسماعيل32591171942264001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيفاطمة يعرب يوسف جاسم32592171942301105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيايناس عبد الكريم محمود ناصر32593171942280061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيزينب هاني جاسم محمد32594171942280140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيابراهيم اسامه محمد احمد32595171941012002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمود علي نهير محمود32596171941009090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيجميلة محمد رجا مطلك32597171942077010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيمروة محمد عثمان احمد32598171942235136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائينذير محمد ابراهيم احمد32599171941114032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائياوس عصمت حمو احمد32600171941060010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد حسن محمد32601171941021047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهاجر جاسم مطر حسين32602171942281167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيانسام عبد االله صالح حمد32603311942031002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائياحمد فتحي سلمان سلطان32604311941002002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيحنان شعالن محمود عبد المحسن32605171942317029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيمروه بهجت ويس احمد32606171942300088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيفاطمه علي سعيد هادي32607171942244054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتغريد ضياء الدين مروان يوسف32608171942280076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعامر محمود نجم عبد هللا32609171941023093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيابراهيم اكرم ابراهيم عبد الكريم32610171941353001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائياسراء يوسف محمود محمد32611171942238009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيجنان رضوان ابراهيم عيسى32612171942236020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى عمر فاروق محمد32613171941008372

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيحنين احمد حميد جاسم32614171942305030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيعبدالرحيم فوزي سلطان حسن32615171941402018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائياسراء كاويز مجيد محمد32616311942045003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيمنى برهاوي مصطفى عبد هللا32617171942251172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيرحمه سالم محمد صالح32618171942305040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد يونس محمد سليمان32619171941007226

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيصبحي سعدو يوسف حسين32620331942056036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد حسين سلطان عبوش32621171941007015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عباس ابراهيم كنجو32622171941228055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد خلف عبد هللا32623171941018182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيخديجة محمد جاسم محمد32624131942223002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيريام غانم يونس احمد32625171942171006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينور حسين علي شحنه32626171942289180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيعال محمد وحيد اسماعيل32627171942285158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائينبأ عبد الستار محمود وهب32628171942316076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرفل احمد يونس محمد32629171942231165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيفاطمة ادريس ابراهيم خضر32630171942252072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائياحمد ثائر محمد امين حسين32631171941016004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيسارة محمد عبد الرحمن محمد32632171942235093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل581.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائياسراء سعد ابراهيم سعيد32633171942300003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيمها عمار محمد يونس امين32634171942298057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرايه يوسف محمد احمد32635171942290097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيطيبة محمد فتحي عويد32636171942283090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيطيبه صالح شيت صالح32637171942285149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكاحيائينايف بركات كني جتو32638331941064028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيخالصة قاسم ناصر حمد32639331942052015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيياسين سعد يونس سعيد32640171941011372

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيامام علي رضا عبد هللا علي32641171941351037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيشهد محمد يونس فرج32642171942230093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0ثانوية القبة للبنيننينوىاحيائيذو الفقار محمد محمود مرزاب32643171941081007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيعمار علي شعيب عبو32644171941178087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد حميد رشيد هاشم32645171941161075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسرى عالء عبد الغني عبد هللا32646171942280155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيسارة زياد هاشم ابراهيم32647171942264032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد سالم ابراهيم32648171941012006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قاراحيائيمقتدى امجد عبد الرحيم محسن32649221941370015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيسرى قيس محي الدين فتحي32650171942291087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد ازهر يونس نجم32651171941364002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيبان عمار سالم صديق32652171942290060
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيانفال غانم داؤد مهيدي32653171942267020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد سالم فاضل طه32654171941026206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدالسالم حسين علي32655171941026215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيسليمان صدام سليمان عباس32656171941157022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيعقيد خلف حسن ثرثار32657171941046023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائياحكام صدام صالح علي32658171942234001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيوسام انيس حامد احمد32659171941161101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمصطفى عادل نمر عطيه32660171941018216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيحسن اياد حسن حمودي32661171941160016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيفاطمه معاذ سليمان يوسف32662171942285169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيسدرة محسن عزيز مجيد32663171942329042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيعثمان حمد هادي حمد32664171941400035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيهديل رائد عادل ابراهيم32665171942298071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره سعد عبد الرزاق يحيى32666171942231229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيخليل عماد عبد الجبار حمزة32667171941020039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىاحيائيحميد صدام حسين ابراهيم32668171941106007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيعامر خالد عامر احمود32669171941055013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيهدى طه احمد محمد32670171942046044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائينبأ وليد عبد المجيد صالح32671171942297094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا فاضل عبد هللا عباس32672311941001024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيسرى شامل محمد سعيد32673171942321049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيمروه عبدالعزيز نعمان زينل32674171942252087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتنينوىاحيائيسبأ درويش عبد هللا ناصر32675171942334008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد شامل محمد فوزي حسن32676171941026208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيهودى محمد يونس فتحي32677171942195020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرحمه ليث خزعل داود32678171942232107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيتقوى عبد المنعم مهدي صالح32679171942235041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود محمد احمد32680171941077055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيرحمة احمد صالح سليم32681171942077012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيابتهال معروف غانم محمد32682171942308001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيعذراء عدنان سفر علي32683311942049031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيرضوان توفيق محمود احمد32684311941001015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيهديل زياد جاسم غربي32685171942273183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيصالح بشير محمد صالح خلف32686171941351095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائياية بشار حامد عبد هللا32687171942300015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد زياد محي الدين حسن32688171941022138
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيفادية هاني سعد هللا ذو الفقار32689171942230114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيطه سعد عادل سعيد32690171941027054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيكرم عبد الستار غانم محمود32691171942273139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الجبار احمد يونس32692171941011279

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيتقى طالل نايف محمود32693171942274039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيايناس زياد خلف حسين32694171942242016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينعم ضياء احمد عبد القادر32695171942237193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسارة فيصل علي حسون32696171942281081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيزمن صالح احمد علي32697171942274066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيريام حامد عواد سليمان32698171942235069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائييوسف طه محمد دربو32699171941080186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائياسعد جاسم راضي خضر32700171941009016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائياحمد سمكو ضويحي عيسى32701171941064005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيرسول ادهم يونس فارس32702171941124051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الجبار مرعي حسن32703171941198017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىاحيائيمحمد حميد سليمان حسن32704171941133006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيوليد خالد محمد منصور32705311941001047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيفله غزوان طارق حمدون32706171942299069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيزينب مزعل بشير زيدان32707171942291077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيضحى يوسف عواد خضر32708171942317067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيابراهيم أيمن عبد الحميد علي32709171941001016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيفاطمه ياسر طارق حمودي32710171942288272

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيايالف بشار محمود محمد علي32711171942297027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائياحمد صالح رشيد هاشم32712171941170003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياحمد فائز زكي سعيد32713171941020012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد العزيز ساير عبد هللا32714171942281067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيزهراء أفو صادق محمد صالح32715331942040075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينور نشوان هاشم محمد32716171942268135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيامنة محمد فتحي جمعة32717171942281028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيابتهال ادريس محمود موسى32718171942280001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيسما عبد االمير عبد الجبار اسعد32719171942301086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيايناس سمير محمود شكر32720171942315030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيمحمد خضير رجب صالح32721171941038034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياالء احمد جاسم احمد32722171942294033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائياسراء صالح عبدالرزاق عبدهللا32723171942274005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائياحمد علي حسن مخلف32724171941003009
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائينور حسن علي صالح32725171942230146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائينادره فرحان سعيد سليمان32726171942224037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيدالل داود سليمان داود32727171942340004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيعلياء محمد حمادي اخضير32728171942299062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيأحمد يوسف حسين علي32729171941001011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىاحيائياميرة محمد شيخ جرداوي32730171942310004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيدعاء بكر ابراهيم كرو32731171942277065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيعائشة وعدهللا فزع محمد32732171942268101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيأريج مهدي محسن عبد الكريم32733171942357001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيبراءة بسام عبد الوهاب احمد32734171942294068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيسبأ نشوان ادريس طه32735171942268089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيولدان مؤيد محمد سعيد عبد القادر32736171942290329

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيامل حمدون مال هللا عبد هللا32737171942171002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسجى فؤاد نعمت ذنون32738171942232166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحسن زبير محسن حسن32739171941008276

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيعلي محمد خلف فرحان32740171941076017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيشعيب ادريس عبد حمادي32741171941018085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمسرة خليل دوري خليل32742171942231366

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيتبارك سعد محمد ذنون32743171942279021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائييوسف حسين علي رشيد32744311941024155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيزهراء راكان غانم حامد32745171942319029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيفاطمه محمد علي داود32746171942314084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيشيماء محمود سليمان ثالج32747171942359011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحسن توفيق يحيى توفيق32748171941023055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيافراح حسين محمد ساير32749171942291015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرحمة سعد سالم فتحي32750171942280109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيخديجة محمد مخلف جربوع32751171942207004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيرحمه ذنون عبد الكريم احمد32752171942075005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيطيبه زهير حازم حميد32753171942286249

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيرحمة ناظم عثمان حسن32754311942038021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيغفران قحطان عدنان صابر32755171942298046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيافين حسين علي سليمان32756171942280017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيدالل يونس محمد صالح32757171942293025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيدالل احمد طه ذنون32758171942283040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيهيثم يونس جاسم محمد32759171941351220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيريحان محمد جاسم محمد32760171942330057
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيعذراء ايدن يونس شيت32761171942300076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيايمان سعد ابراهيم سعيد32762171942357026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيمروه قاسم محمد علي32763171942230127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيبراء عبد الغني صالح حميد32764171942288071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا زياد هاشم عبد هللا32765171941008186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحسن نشوان حسن قاسم32766171941228050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا فتحي كراوي ابراهيم32767171941207022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيامنة عبد اللطيف محمود عبد هللا32768171942281027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمريم عبد الستار امين داود32769171942299076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرحمه شامل سلطان مجيد32770171942285070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيامل محمود محمد حسن32771171942277020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائينور نوفل نايف ابراهيم32772171942285203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيطيبه رياض فوزي محمود32773171942288242

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىاحيائيبيداء علي زمبور محمد32774171942206003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيشهباء معتز ذنون يونس32775171942280163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينهى محمد مخلف شليش32776171942277176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيطيبه وليد عبد القادر عبد الغفور32777171942232194

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسعدون بكر خدر سعدون32778331941056024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل569.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيهبه فتحي محمود موسى32779171942251203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيرشا حسين علي محمد32780311942001010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيغفران سيف الدين خضر علي32781171942235125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيامنه محمد ابراهيم احمد32782171942305018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيروعة وعد صالح عبوش32783171942317042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيجميلة فتحي عبد الرحمن احمد32784171942237053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياستبرق عمر وعد هللا علي32785171942290013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيليث احمد عكلة احمد32786171941143082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمؤمن سعد عبد يحيى32787171941017215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز طه احمد طه32788171941008176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيفهد علي شاهين سلمان32789171941080115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائييوسف احمد عزيز عيسى32790171941055019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعائشه راكان توفيق سمو32791171942232199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيفاروق عبد حمدي متعب32792171941005089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمحمد طاهر معجن طاهر32793171941144085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيحسين جعفر حسن علي32794171941083015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيحادي ظاهر محمود ظاهر32795171941114005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيهبة نذير سعيد محمد32796201942139119
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيحسن احمد امين كرموش32797171941018055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزبيدة نذير بشير يونس32798171942321034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيرغده عدنان عباس رشيد32799171942304018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيعمره عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن32800171942285159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيزهراء حسن طه عبد القادر32801171942357072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرسل خالد طارق حسين32802171942288125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمنيب محمد سليمان يوسف32803171941161097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور عدنان هاشم محمود32804171942280266

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور شامل احمد ذنون32805171942280261

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيكوري مراد خلف كجو32806331942051060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائييوسف حافظ محمد سليمان32807171941009107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائياسراء بشار محسن احمد32808171942302022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيخوله خلف علي ظاهر32809171942277064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور عمر مؤيد عزيز32810171942286339

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيندى نواف اسماعيل غزال32811171942251180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيغاده معن عز الدين ساعد32812171942316066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيسجى اياد حسن حمودي32813171942283080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيتقى نبيل محمد نوري32814171942237051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيعائشة رأفة اديب عمر32815171942267089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم يونس محمد32816171941143091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى خالد محمد طاهر عون32817171941008359

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر عبد السالم حسن جاسم32818171941008239

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية العياضية للبنيننينوىاحيائيمحمد ياسين محمد محمود32819171941115026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائيندى وعد محمود احمد32820171942278017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد خلف حسين فارس32821171941007017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيرحمة احمد علي شبيب32822171942195006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيوعد سالم عيدو عبد هللا32823171941005142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيابراهيم ادهم يونس فارس32824171941124001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيفرح راكان خلف طرخ32825171942264049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيضحى عبد الرحمن عبد الباقي عبد الرحمن32826171942231294

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيزبيدة ثامر صالح احمد32827171942279041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيمحمد عزيز محمد عبود32828171941400054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيساره منهل سالم نوري32829171942290170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياحمد عادل فرحان علي32830171941026014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائياسماء علي عبد هللا محمود32831171942291012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيصابرين خضير عبد هللا علي32832171942230098
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائياحسان يوسف محمد علي محمود32833171941162002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيقيس خالد خليل عبدهللا32834171941067038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيحسن مظفر صالح سعيد32835171941015059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيمنذر امير جاسم محمد32836171941043033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائينذير حميدي علي خليف32837171941114031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيهيام اسعد شحاذه ثالب32838171942040027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائييونس محمود يونس حمد32839171941003137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيتماضر الياس محمد حسن32840171942234009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الديناحيائيمنار اسماعيل ناظم كاظم32841181942163008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائينور حسين جاسم حسين32842171942249089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشهد صالح فتحي علي32843171942281096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزهراء خالد احمد محمود32844171942289072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيشيماء علي حميد علي32845171942305069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائياشواق علي بدر جمعة32846171942274006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيعمر معتز اكرم عزيز32847331941001087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىاحيائيسالم فيصل سالم عزيز32848171941214005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيحفصه محمد نور سليمان أحمد32849171942296036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيعبدالرزاق عبد هللا حسن الياس32850171941067025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائييونس ويس محمد طه32851171941114037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائياالء عبد الكريم اسماعيل داؤد32852171942251025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمروه عبد الخالق اسماعيل طه32853171942299073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد علي اكبر نايف صالح32854171941080147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيفداء علي جاسم محمد32855171942295060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيصفا فائز جار هللا احمد32856171942288231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيصفا عبد هللا محمود نجم32857171942319043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيدالل حسن محمدصالح محمد32858171942261050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور حازم خزعل احمد32859171942280257

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيحسن عبد الرزاق عزيز حسين32860331941070023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعلي نشوان ياسين صالح32861171941143067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعلي فارس يونس محمد32862171941011199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيأسيل حامد احمد شاهر32863171942232002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن غازي عبد هللا حسن32864171941077030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيهبة محمد فتحي عبد هللا32865171942235179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيرائد عامر مصطفى محمد سعيد32866201941259104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائينور ثامر محسن عبد32867171942291138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيعائشه عمار يونس طه32868311942047143
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيزينه احمد جمعه صالح32869171942277101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيفاتن محمد طاهر فتحي خضر32870171942261091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيأسماء عبد الموجود هبالوي حمداوي32871171942281003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيرؤى أزهر محمد بشير32872171942327026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيسيف سعد محمد شهاب32873171941084029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيصفا عبد الكريم محمد رجب32874171942280182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياية نواف محمود امين32875171942280049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفرح ابراهيم جاسم محمد32876171942290237

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيرغدا عمار وعد محمود32877171942296055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيصباح نمر قاسم رشو32878171941149026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيايه عمر محمد يونس32879171942285029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائياحالم حسن محمد خيري محمد سعيد32880171942233006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيطيبة محمد علي عبد العزيز محمود32881171942235118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيايه عباس مجيد حميد32882171942249016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيساره رامز محمود فتحي32883171942291080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمنال قوال جردو عزير32884331942052046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيدليان وليد خالد بيسو32885171942245028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيهديل احسان الياس حسين32886171942273182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيسماح محمد قاسم هويدي32887171942315082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0ثانوية الشهداء للبناتنينوىاحيائينعيمه نوح كردي إسماعيل32888171942331014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيياسمين اياد فاضل محمد32889171942232306

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيايالف اياد صالح ناصر32890171942232058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائينزهان جاسم محمد احمد32891171941350228

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيهادي جاسم علي جاسم32892171941114034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيخليل نبيل خليل يونس32893171941027036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيفراس وعد سليمان محمد32894311941001036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيهناء عويد علي حمد32895171942291151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيشيرين صالح حسن علي32896171942300064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائياماني عامر محمد علي حامد32897171942302034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيرفل وعد هللا امين عبد هللا32898171942297048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيرغد راسم تاج الدين حسين32899171942267059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيخالد وليد محمد جميل32900171941351062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى عمار محمد رشيد32901171941011333

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيايه رشاد علي فرحان32902171942235030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الحكيم ذياب خليل نجم32903171941008158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآيه ناظم بشير عبد الكريم32904171942232021
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيابراهيم رياض طه حمادي32905171941023001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيعثمان احمد جاسم علي32906171941038028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيايالف سعد محمد رشيد32907171942288060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائينور عازم خير الدين توفيق32908171942299092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0ثانوية الوحدة العربية للبنيننينوىاحيائيمحمد جمعة ابراهيم مصطفى32909171941119024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيمنار فتحي عيسى داؤد32910171942291131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيندى الياس علي احمد32911171942236074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيمروه غسان ماجد حامد32912171942292066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيمالك شعيب عدنان عمران32913171942301119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيابتهال محمد مصطفى سلطان32914171942251003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائييونس طارق جار هللا محمود32915171941007264

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمالك محمد حسن حسين32916171941003096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيرانيه نورالدين عطا هللا عبدهللا32917171942034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائياحمد قاسم حسين علي32918171941064008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيابراهيم عطا هللا ابراهيم عبد هللا32919171941077004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائينجوى عجاج حسين عليوي32920171942234037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيمها جاسم خلف سلطان32921171942235153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيايهاب رياض محمد سالم32922171941161029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائياستبرق صالح الدين صديق اسماعيل32923171942319002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيسميه حسن عبد هللا دعبو32924171942277116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا رعد غانم حسين32925171941143052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيضفاف فوزي احمد عبد32926171942242061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيحنان باسم محمد ذنون32927171942283033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيشهد بسام ادريس عطيه32928171942297071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيصفا خالد مشهد يونس32929171942297073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينوفه عبد الرحمن حسين احمد32930171942277184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيعبير ناظم صابر حسين32931171942261084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتبارك غسان محسن حسون32932171942280072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب ريان مؤيد همام32933171942288173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيفهد قاسم محمد سلو32934171941143081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيقصار علي محمود حسين32935171941003092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيصالح عواد صالح خلف32936171941051008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيايه مروان عبد الوهاب امين32937171942232063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزبيده علي غانم سعيد32938171942231188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيرحمة فواز محمد حميد32939171942279030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيافنان حاتم عبد الرزاق ابراهيم32940311942081007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيايمن حازم علي خضير32941171941162012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيتبارك مجيد محمد خالد32942171942264014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيايمان سعيد بديوي حيمد32943171942267031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيحنين ذنون نايف خطاب32944171942291042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيهدير وليد عبدالعزيز مجيد32945171942237212

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينه معد حاجم سلطان32946171942286187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائياسراء محمد عبد هللا مصطفى32947171942298002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيرشا احمد جاسم محمد32948171942265009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية عمر كان للبنيننينوىاحيائيمريم هاني خالد رشيد32949171942173008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد جاسم محمد32950171941013051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمريم احمد يونس محمد32951171942288286

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيصالح حسين ابراهيم حسن32952171941223035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرنا ايمن موفق احمد32953171942232123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيزيد سامي ذنون يونس32954171941019037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيوسيم عبدالخالق علي عيسى32955171941028274

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيخوام محل علي دغش32956171941207013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهديل طارق صبحي جاسم32957171942231438

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيسجى محمد احمد الياس32958171942237123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىاحيائيصابرين خليل عساف خضر32959171942258012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيندى خضر ادريس محمد32960171942294276

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمه شامل يوسف محمود32961171942328021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيمروة سالم ابراهيم فتحي32962171942237169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيرضاء رافع عبد سعيد32963171942268059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيوسن جميل فندي صالح32964331942062056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيعمار ياسر تحسين حسن32965171941001052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيصفا علي احمد ابراهيم32966171942266039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره مشعان احمد حامد32967171942231236

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائينور فراس عبد القادر خليل32968171942274130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيغفران رمضان اسماعيل محمد32969171942046037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد طلب محمود خالد32970171941161079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينور عبد القادر محمد امعيد32971171942288323

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيصفاء احمد جاسم محمد32972171942272026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمد وليد محمد جميل ابراهيم32973171941021090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيسناء حمدي علي محمد32974171942240015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيغفران مالك ذنون يونس32975171942279073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيكرم فالح حواس حسن32976171942279079
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيبتول حسين الياس حسين32977171942261025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيانفال فارس موسى غزال32978171942284012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشدن عبد المحسن عبد الحليم احمد32979171942294186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر احمد حسن معيوف32980171941026148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياماني ازهر محمد سعيد32981171942262013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيامل محمد عباس محمد32982171942265002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور احمد خضر عبد الرحمن32983171942290297

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعلي عمار محمد رفعت سليمان32984171941016049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية العياضية للبنيننينوىاحيائيمحمد فتحي حسن عبد هللا32985171941115024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىاحيائياحمد علي حسن علي32986171941117001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيبسام جاسم صالح احمد32987171941055005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىاحيائياحمد عباس شاكر عبدهللا32988171941058001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيابراهيم عامر رشيد ابراهيم32989171941144002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمينا سعد ناصر محي32990171942232263

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيعبدهللا فاضل عباس خلف32991171941038025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيايهم حمد علي عباس32992171941201005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيصكر خضير فارس اعفارة32993171941001032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل555.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائياسراء هواش صبار محمد32994171942305008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيصفا رافع ريان سليمان32995171942299057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيترفه محمود احمد جاسم32996171942319016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيرشا عواد صالح ادريعي32997171942314039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايالف احمد خضير سالم32998171942290042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيامواج سعيد نهار جاسم32999171942325006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيفاطمه محمود احمد حسن33000171942315109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعلي حسين زين العابدين سليمان33001171941018127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيرحمه خليل جاسم خلف33002171942274049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآمنه منهل احمد عبد هللا33003171942288007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيزهير اسماعيل احمد عبدهللا33004171941046013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيانسام عمر صالح فاضل33005171942231044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيسفانة جهاد علي خالد33006201942177021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيامنه مظهر عبدالمنعم محمدعلي33007171942274016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائينور دريد عبد الرحمن جاسم33008171942305099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيعالء حمود احمد جلود33009171941359034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيحنين خالد طلب علو33010171942280086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيمي ثائر عبد حقي33011171942293055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيغفران سالم حسن خلف33012171942300079

3590 من 917صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيحنين عمار سعدي عبد33013171942292017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيايه علي حسن عزيز33014171942261022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائياشرف خليل ادريس ظاهر33015171941046010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىاحيائيمحمد رجب عبد الرحمن عبد هللا33016171941072012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد محمد علي عبد هللا حسن33017171941011039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد باسل ذنون يونس33018171941028204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيحسين فاضل شاكر محمود33019171941124046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيسلوى خالد علي عبد33020171942314064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور مدين احمد صالح33021171942286343

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة مظهر سالم حامد33022171942330049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيايالف قصي ياسين احمد33023171942301024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0ثانوية القصر للبنيننينوىاحيائيصابرين عائد كاظم حسن33024171942205003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيابتهال غانم يونس احمد33025171942171001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم قاسم محمد حمزة33026171941005061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائيخلف طه محمد خلف33027171941116007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0ثانوية كنجان للبناتاربيلاحيائيرسل حسن طالب رواك33028311942048007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيسهى عواد خلف رديني33029171942264041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيسعدو مندو عباس دربو33030171941359024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيايمان محمد عبد هللا حسن33031171942254015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيانسام خضر مراد اوسمان33032331942051005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائياخالص خضر سالم كردي33033171942234002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيقطوف عمار مردان حمدي33034171942230119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمحسن مسلم سعد هللا عباس33035171941016062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0ثانوية وانة للبنيننينوىاحيائيامجد رمضان سليمان محمد33036171941093004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيفتحي محمد يونس سليم33037171941077045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيظافر نبيل قاسم شهاب33038171941002031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائينسيمة جونو عيدو مطو33039331942040158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعصام عبدالمطلب حميد حسين33040171941028151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر يونس عبدهللا خلف33041171941026165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيحنان احمد عبيد ابراهيم33042171942259028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيشيالن خالص محمد محمد33043171942291100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزهراء احمد ياسين سعيد33044171942273087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيكوثر طلعت عبد الغني احمد33045171942283107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيتبارك زياد الدين محمد زكي ذنون33046171942267041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيحنين محمد حسين ميكائيل33047171942357048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائينبأ امجد عبد الوهاب عبد33048171942267121

3590 من 918صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيتسنيم فراس فياض يوسف33049171942238030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعتاب احمد خضر علي33050331942051053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيمحمد مصطفى امين قدو33051171941121047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيزينه سالم يونس علي33052171942261063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيرفل يوسف احمد قنبر33053171942272012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيايمان ذياب محمد حميد33054171942317014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرحمة محمد صالح حمزه33055171942288114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيسارة موفق احمد صالح33056171942317049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيحليمه مسلم عبد يونس33057171942241018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيطيبة رياض حسن خالد33058171942231299

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيياسر شهاب صالح هالل33059171941016096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية عوينات للبنيننينوىاحيائيجاسم صالح تايه خالد33060171941111005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيوسيم موسى عبد هللا معروف33061171941018225

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياركان جاسم محمد فتحي33062171941080025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيبارق احمد حميد عبد33063171941026040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيغفران هاشم حامد علي33064171942299064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيرافع محمد علي خلف حمادي33065171941144037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائينادين سلمان درويش ابراهيم33066171942245076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم جاسم محمد33067171941026190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيايمان خير الدين فتحي مصطفى33068171942237031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينور عماد محمد صبحي ابراهيم33069171942288324

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعبد هللا شاكر محمود محمد علي33070171941015108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيزين العابدين زاهد حازم محمد33071171941028090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد الزم سالم داود33072171941017257

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائييوسف ذنون جمعة حمادي33073171941007260

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيرونق سلمان ياسين بالل33074171942034012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد جبار يونس رمضان33075171941024099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيعقيل ميسر بكداش حمد33076171941066025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيحذيفة محمد حميد محمود33077171941170010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيزينة طارق محمد سعيد محمد علي33078171942232150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىاحيائيزهراء عبدهللا فرج محمد33079171942052003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0ثانوية البعاج للبناتنينوىاحيائيمؤمنه سرحان محمد نظر33080171942270006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيايه وعد يونس محمود33081171942279017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائياالء فيصل محمد حسين33082171942235015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيلمياء باشوك جردو عزير33083331942052044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرانيه رامي حسين ذنون33084171942290096
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيدنيا عصام نزار محمد33085171942285062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيانفال جنكيز لطيف عبد هللا33086171942315024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيريم احمد جاسم احمد33087171942294123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيدالل كنعان عثمان بكر33088171942300038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتنينوىاحيائيرانيا حسام مصطفى مجيد33089171942334003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائينور طالب عبدالقادر احمد33090171942251187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيبكر سيفو ناصر نعمت33091331941056010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيياسين نخل خليفه حنوش33092171941049055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائياحمد عبد عزيز عيسى33093171941055003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم رمزي عبد هللا33094171941008291

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيسارة صالح ياسين علي33095171942403019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيرحمه صالح محمود جاسم33096171942251071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمظفر زياد سعد هللا عبد الجبار33097171941001089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيضياء سالم محمود زيدان33098171941026096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء ثائر سعدون محمد33099171942321035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب جسام خليل سعيد33100171942321039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيرسل ناظم علي عبد هللا33101171942242031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيصادق خيرو خديدا حسن33102331941056037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيفاطمة عمار عبد المجيد يونس33103171942261093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائياسماء حسن اسماعيل مرعي33104171942291009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيديما شاكر غانم شاكر33105171942302054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيحنان محمد بلو حامد33106171942330040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينبأ صالح الدين محمود محمد33107171942231390

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد الجبار محمد علي عبد الجبار فاضل33108171941007115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمصطفى ثامر يونس عبد هللا33109171941024130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائياثير محمد عبد هللا محمود33110171941009003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعبد المنعم رشاد علي فرحان33111171941025071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكاحيائيدرويش جمال عبد هللا ابراهيم33112331941064008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيعبد اللطيف طه سعيد عطية33113171941201014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيسارة ابراهيم علي حسن33114171942277106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينور بشار ابراهيم احمد33115171942294281

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيآية زياد محمد احمد33116171942283006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيدانيه فارس فخري سعيد33117171942294086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيسارة راجي حسن رجب33118171942238052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيابراهيم سعد محمد هزاع33119171941025002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآمنه وائل حميد غزال33120171942232012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد ناظم صالح احمد33121171941008329

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيفاطمه حسين رمضان حسن33122171942308036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيدنيا محمد يونس حسن33123171942235050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيهاجر فاضل عباس علو33124331942040175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خلف عبد هللا علي33125171941021045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيغادة عادل محمد اسماعيل33126171942261089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيبيداء عباس سليمان عباس33127171942257007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائياالء قاسم محمد نهير33128171942293012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيرند عبد الواحد رشيد صالح33129171942330055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيمنار عباس توفيق يونس33130171942300093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينبا نزار يحيى صالح33131171942290287

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعبدالمجيد شعبان احمد بدوي33132171941049038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىاحيائيغزاله عبد القادر احمد خلف33133171942096011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد شهاب احمد محمد33134171941223005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيزينب مازن يونس احمد33135171942235085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيخطاب محمد عبد حميد33136171941017095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعبد الرزاق سالم خضير محمد علي33137171941018101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيمحمد كفاح مناع عزيز33138331941001119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعمر عشم عطية احمد33139181941016052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيتبارك عدي وعد هللا علي33140171942293020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيغادة غسان حازم عبد33141171942280201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيرنا حقي اسماعيل وهب33142171942289063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيعائشه نبيل سعيد ابراهيم33143171942357099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيكنار صالح حسين محمد33144171942234033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيريم نوفل جاسم قاسم33145171942290131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيزياد طارق سعيد احمد33146171941364032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسندس محمد جرجيس محمود33147331942050009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيلمياء وعدهللا احمد حسون33148171942055012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيهديل كامل جليل حسن33149171942357140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيدعاء عامر فاضل عباس33150171942277067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيدينا سعد عبد هللا محمد33151171942285064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيريام فارس غانم محمد33152171942289066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمروان موفق خضر محمد33153171941027124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد حاتم علي محمد33154171941007012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيفتحي احمد فتحي احمد33155171941005090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيايه منير يونس شهاب33156171942328010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائينسرين يحيى قاسم شمس الدين33157171942269030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيامل جاسم محمد ابراهيم33158171942305014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيساره مصطفى محمد علي33159331942070026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيروى حسن احمد حسن33160171942251084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيقصي ثامر حسن علي33161171941160037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيحسين شكر فتحي جمعه33162171941364021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيحميدة حبيب عباس خضر33163171942241019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيياسر عمر محمد حمود33164171941160051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرفل ميسر فرحان حسين33165171942280120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيتأميم ياسر عمر جاسم33166311942001007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيليث مصطفى ويس مراد33167171941118049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيرحمه عبد هللا حبيب حسين33168171942249033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيدنيا جالل احمد رديني33169171942280098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسارة خالد محمد يونس33170171942281078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيياسمين زكريا ضياء توفيق33171171942330142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيروى طالل خالد ميز33172171942325011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياالء قيس يحيى احمد33173171942294036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعلي مؤيد ثامر ذنون33174171941027082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيمحمد بديوي غثيث رمضان33175171941112066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيعلي اصغر عبد هللا خورشيد هياس33176171941067030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائينجاح خير هللا طالل احمد33177171942274126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0ثانوية ابليج للبنيننينوىاحيائيابراهيم فاضل ابراهيم سليمان33178171941226001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الحكيم محمد عبد هللا33179171941005110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد خلف محمد33180171941011253

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيسارة عبدهللا فاضل اسعد33181171942051007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم عبد حميد33182171841055018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائياحمد عبدهللا حمد نايف33183181941053007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيكوثر يعقوب احمد حسن33184171942251150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيصفاء ابراهيم علي سلطان33185171942283086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياسماء محمد ابراهيم خليل33186171942290024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائينورا محمد دحام ذنون33187171942296124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيتماره وليد خليل نجم33188171942232077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيابراهيم جاسم محمد حسن33189171941003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيجوهر احمد عبد صالح33190171941351048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيعلي محمد علي سالم33191171941076018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيايمن راكان طارق عبداللطيف33192171941019025
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيديمه حسان طه حسين33193171942262041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائيايمان علي رمو علي33194171942246006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيريام صديق سفر رسول33195171942251085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيمناهل عبد هللا محمد يونس33196171942251171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرحمه ليث ابراهيم جاسم33197171942273073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيمروة باسم ايوب بطرس33198171942247045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيطه محمد طيب عبد الهادي اسماعيل33199171941003061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيسرحان محمود محمد علي محمود33200171941162030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيكسار علي محمود حسين33201171941003093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيفاطمه علي عبود مراد33202171942277147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد علي ياسين علي33203171941005068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائييوسف محمد سامي حسين33204171941015230

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيهدى نجاح محمد سرحان33205171942230156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا احمد مرعي حسن33206171941350117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيرسل خالد يحيى يوسف33207171942301062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسنر قاهر محمود خطاب33208171942280159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمروه سليمان احمد اسماعيل33209171942233113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيميزر عبد العزيز يونس اسماعيل33210171941015213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد ليث ذنون يونس33211171941028023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعلي وليد فتحي عون33212171941022108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيمريم سليمان عمر عطيه33213171942240027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيازهار غانم صديق ايوب33214171942237002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهاجر فراس عبد الرزاق احمد33215171942294292

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيزينب محمود ابراهيم محمد33216171942280138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيجهان محمد عامر حسين33217171942232081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيشهد نشوان احمد ذنون33218171942232182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمود سعد محمود داؤد33219171941008341

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد ماهر احمد انور33220171941017027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيعلي ابرهيم عبد هللا حسن33221171941161057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيآيه خالد سالم اسماعيل33222171942299003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعبدهللا محمد سليمان احمد33223171941049037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييوسف بشار هاني محمد33224171941186123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيحسن بشير حسين احمد33225171941080038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيعلي فالح حسن جاسم33226171941037009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعمر صديق عزيز عبد القادر33227171941080104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيمحمد فارس ياسين قاسم33228171941212027
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيهيا قاسم محمد سالم33229171942290325

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ايمن- الخارجيات نينوىاحيائيصفاء صالح سليمان خليف33230171942401014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياسيل نعمان محمد خليل33231171942262008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياصالة عبد الخالق احمد شهاب33232171942262009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيهدى عباس زبير عباس33233171942357138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيكوثر ثامر محمد شيت خضر33234171942315115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة منهل يحيى مرعي33235171942266020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيميسم مصعب محمد داؤد33236171942237185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيحنان صباح عزيز علي33237171942277061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائياالء عبد الرزاق صالح احمد33238171942283017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الديناحيائيمارية صالح محمد عبد33239181942164013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيصالح علي لطيف عبد هللا33240311941001019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.1االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمنذر ماهر مخلف حسين33241171941008382

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائينور غانم حسين احمد33242171942098039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيساره صديق حسين جيجو33243331942050007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيتبارك مظفر محفوظ مصطفى33244171942296033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور راكان سالم شهاب33245171942290302

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عمار جمعة عبد هللا33246171941009045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيارشد خليل ادريس ظاهر33247171941046008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيحنان غانم عواد حسين33248171942280085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنباراحيائيخالد فاضل حاتم مصلح33249191941031004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيزينب خليل ابراهيم قدو33250171942241037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيابراهيم خليل فضيل خليل33251171941002002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائيسلستي مايكل جوزيف ميخا33252171942256005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيتبارك اسماعيل ابراهيم قاسم33253171942294071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزهراء طالل محمد حسن33254171942288162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيايمن جميل محمد امين حسن33255171941218004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيايالن عواد احمد ابراهيم33256171942040007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعلي صباح حسن رجب33257171941017178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيطه حواس عاصي احمد33258171941143042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيساره اكرم غانم مرعي33259171942273101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيقتيبة جمال الدين فتحي سليمان33260171941007182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائياية عبد الستار عبد الغفور محمود33261171942264009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيمريم محمد احمد جمعة33262171942254082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيشيماء ريان علي عبو33263171942280175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعمر عبد هللا حمود يحيى33264171841023185
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيشيرين عبد خلف حمد33265171942259057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيبراء صالح حمد سليمان33266171942242022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيفاطمة محمد هاشم احمد33267171942403032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيسعد فرمان هادي حمد33268171941018079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكاحيائيثامر شمو علي شرو33269331941064004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيخالد محمد عبد محمود33270171941042004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد وجيه سليمان33271171941017030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمؤمن علي اسماعيل حامد33272171941023169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيغفران محمد محمود علي33273171942299063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيدعاء فارس بدر محمد33274171942285058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزبيده عامر فتاح شيت33275171942285094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيمهند محمود حسون عطا هللا33276311941002039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيأيسر فؤاد شالل جاسر33277311941024025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية المروءه للبنينصالح الديناحيائيمتعب طامي عزاوي هزاع33278181941025011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيشهد ابراهيم محسن جاسم33279171942315084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآيه ضياء محمد حسين33280171942294058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيهاله سيف الدين عبد هللا حامد33281171942273180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينادين سبهان محمد صالح33282171942289173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0ثانوية باقرته للبنيننينوىاحيائيحاتم سامي ابراهيم محمد33283171941082001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد ظافر سامن ساقي33284171941228054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائياحمد خليل ابراهيم حسن33285171941103007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمود غانم محمد عبد هللا33286171941011316

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيجميل رباح جميل سعد الدين33287171941157011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيجواد عبد الرزاق عبد هللا قنبر33288171941080034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد السالم اسماعيل احمد33289171942298028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيفرح شعالن محمد جاسم33290171942285171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيعزه احمد محمد جرجيس33291171942292056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيذنون فتحي يونس احمد33292171941077021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة حيدر فاضل علي33293171942323008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيزبيدة قيس يونس فلح33294171942283061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد ذنون عبد الرحيم33295171942286164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياية صباح احمد سلطان33296171942294017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيتبارك عبد الباسط يونس سليمان33297171942315038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيامنة نشوان محمود جار هللا33298171942267016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيرعد خليل اسماعيل خلف33299331941056016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيفالح حسن ضاحي محل33300171941351148
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينخوه علي صباح حسين33301171942235161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىاحيائيياسين جمعة خليل محمد33302171941106027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيمحمد عدي وعد هللا علي33303171941142043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عدي عبد هللا خضر33304171941016040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خضر الياس محمد33305171941007133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيشنشوله عبد ياسين حلبوص33306171942291097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيشيالن كريم احمد حسن33307331942040108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب خالد اسماعيل ياسين33308171942321040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل664.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيايالف يحيى ابراهيم عبدهللا33309171952237013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل613.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيزهراء راكان قاسم احمد33310171952274019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيمحمد محمود محمد سلطان33311171951009059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل600.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد محمود يونس ابراهيم33312171951005106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل597.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد محمد احمد33313171951003004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل594.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيثامر حمدون مناحي محمد33314171951003016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيغنى قتيبه طالل يحيى33315171952321015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل591.0ايسر- الخارجيات نينوىتطبيقيلينة زياد احمد يونس33316171952403015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيرغد احمد عبد هللا ظاهر33317201952025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيأمنيه ماهر عبد الوهاب امين33318171952302004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىتطبيقيبشير محمود مرعي ابراهيم33319171951038005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيعلي سعود حمود سلطان33320171951003039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيمصعب فارس جندي ياسين33321171951161065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل580.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيقحطان محمود احمد عبدهللا33322171951055011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيوسام هرماس ثالج محمد33323171951009070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل579.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيصافيه عدنان حوران يونس33324171952286038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىتطبيقيطارق محمد طه جمعه33325171951206007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيمانع عبد هللا فليح جابر33326171951112024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيانفال خالد خلف احمد33327171952288014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىتطبيقياحمد سالمة شهاب احمد33328171951038002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقياحمد نجم شيت حسين33329171951350031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمد فارس محمد طاهر ابراهيم33330171951080074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقيمحمد فراس محمود قادر33331311951004023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقياحمد حمزة حسين محمد33332171951118004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل570.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيدينا فراس عصام يوسف33333171952299012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيعادل قاسم محمد خضر33334171951351056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيابراهيم عبد هللا حبش احمد33335171951144002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل562.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيعبدالرحيم جميل دهوش عليان33336171951056011
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيجرجيس عامر جرجيس محمود33337171951018024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد علي حمد اللويلح33338171951026176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيعبد الوهاب سمير عبد الوهاب محمود33339171951160021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عمر فاروق محمد33340171951008137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمصطفى نكتل ذنون يونس33341171951028174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعمر خالد يوسف داود33342171951018084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيمنار محمد خالد عبد العزيز محمود33343171952288085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد نايف خلف33344171951142039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمدعلي جرجيس احمد33345171951055001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقياية اسامة محمد نجم33346171952289012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقيبيداء جمعه صالح عيسى33347171952314003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيورود وعد هللا محمود صالح33348171952296052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل554.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعلي شكيب اسماعيل قاسم33349171951143085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل553.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيطيبة حسن علي عبد هللا33350171952280031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيايناس محمد اسماعيل سلطان33351171952315008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيساجد صالح علي عبد الحميد33352171951103034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيمهنا محمد حسين علي33353171951112032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقيعبد القادر احمد ياسين حسن33354171951216008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيمحمد ابراهيم جاسم محمد33355171951055014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيوسام علي احمد عيدان33356171951080085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقياحمد عبدالحافظ احميد طه33357171951055003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيايالف خالد هاشم محمود33358171952288017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيعوض علي لطس احمد كان33359171951080053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيزينب عبد المنعم غانم محمد علي33360171952290046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيسجى ادور سالم محمد33361171952288048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيبسمه قيس عثمان محمود33362171952231017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل544.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمعاذ ناصر سلطان ناصر33363171951012159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيزينب محمود محمد صالح احميد33364171952235030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيعبدالرحمن خالد خضير علي33365171951056010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل541.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيرند ليث ازهر سعد هللا33366171952235022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن جمال خلف نزال33367171951021039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم وليد سعيد خليل33368171951025002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد زياد ذنون يونس33369171951007105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيصالح شهاب احمد امين33370171951144031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيرحمة علي محمود عاصي33371171952273018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمصطفى خالد مشهد يونس33372171951016109
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىتطبيقيطيبة حمد محمود محمد الرشاد33373171952264016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيعبد المحسن احمد سليمان شدة33374171951103043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيرغد اياد عبد الغفور صالح33375171952290035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقياسيل محمد احمد عبدهللا33376171952051002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيريان رعد احمد حسين33377171951177004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقياسماعيل احمد جاسم حوان33378171951103008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا حامد عبد هللا صالح33379171951093006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقينواف نوفل خليل محمود33380171951028184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيرفل فراس حسن عواد33381171952286024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيحمزة احمد ابراهيم جرجيس33382171951144020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيراشد فارس سالم احمد33383171951005029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيشهد محمد طاهر ثامر ذنون33384171952315032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيخالص احمد عاكوب كنو33385171951031001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيفارس ابراهيم احمد محمود33386171951003045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىتطبيقيرحمة علي حسين مضحي33387171952234003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيليث ثائر محمد سفعة33388171951027105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل528.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقياحمد سالم فنش مضحي33389171951019005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل528.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيشاهر محمد عزاوي ابراهيم33390171951104014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيسجى ذاكر يونس حامد33391171952280028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل526.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمحمد طالل عبد الغني خضر33392171951002067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيمأب محمود عبود احمد33393171952281023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىتطبيقيغفران عمر منسي فتحي33394171952264020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل524.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقيرؤى خالد سعدي شيت33395171952277006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد طارق محمود محمد33396171951143113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيكواكب ابراهيم خليل حسن33397201952025002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيأنس فواز حسن علي33398171951001012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عماد ذنون احمد33399171951020117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود محمد غضبان33400171951055005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيمصطفى مدحت يحيى حسين33401171951019096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيقمر مؤيد محمد قاسم33402171952283046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل521.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيياسين قصي ياسين احمد33403171951019104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيأفراح ياسر أمين احمد33404171952294003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيمريم عبد السالم بكر محمود33405171952280041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيراكان صدام حسين عبد هللا33406171951009022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيليث أحمد صالح حسين33407171951001072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيحسين عمار حسين عبد القادر33408171951142014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل519.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيانوار شامل حسن ابراهيم33409171952301011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد الوهاب خضر احمد33410171951025081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيطيبه خالد غانم محمد سعيد33411171952285034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيرزن رضوان فتحي شهاب33412171952283014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىتطبيقيعبير عمار علي محمد33413171952264017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيتبارك عبد المحسن يونس سعيد33414171952280013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيعايد سعد شهوب عايد33415171951166016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىتطبيقيرشا عبد الرحيم حسن محمد33416171952308002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمود حامد احمد قاسم33417171951023190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقيضحى سالم محمد سعيد علي33418171952261022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيحمزة احمد شيخو خليل33419171951103029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيحسام حسن صالح حسين33420171951084010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيزينب عمار يوسف سعيد33421171952294045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيمريم موفق طه محمد33422171952235045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىتطبيقياالء جمال يونس ابراهيم33423171952335001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيماهر ثامر عبد الكريم فتحي33424171951003051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0ثانوية الكسك للبنيننينوىتطبيقيخضر عليوي حسين علي33425171951116009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىتطبيقيزينه عمر حسن عبدالقادر33426171952251016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىتطبيقيكرم بشار عزيز ابراهيم33427171951218006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمهند ناجي خليل ابراهيم33428171951020122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0ثانوية الشهداء للبنيننينوىتطبيقيمحمود شهاب زين العابدين علي33429171951123012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقيبراء تحسين علي حسين33430171952230005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عمر خضر عواد33431171951018069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىتطبيقياحمد حسين علي حسين33432171951052002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيطالل هاشم طه نومان33433171951056008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقيجفون يونس شحاذه عبد هللا33434171952267008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيغادة عبد رجب فتحي33435171952284016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيمحمد حسن محمد بالل33436171951104042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد عبدالمالك نوري33437171951027141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيزكريا اسماعيل خليل احمد33438171951012048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الغفور احمد حمو33439171951080071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيحميد عبد الواحد حميد احمد33440171951005025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيحسن حسين شاهين سلمان33441171951080017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقيسعاد عبد القادر احمد عيسى33442171952254006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىتطبيقيزينه محمدعلي فارس محمد33443171952251018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيحيدر فراس محمد خيري عز الدين33444171951142017
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقينور محمود يونس عبد هللا33445171952285050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيعمار ياسر محمد عبد الرحمن33446171951020070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيربيع محفوظ سليمان داود33447171951012044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقياالء حسين علي حسين33448171952285003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيسارة ممتاز نجم عبو33449171952280027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيحسين عطوان حمادي حسن33450171951350057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0ايسر- الخارجيات نينوىتطبيقيليلى محمد عبد الجليل بدران33451171952403014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد شهاب احمد صالح33452171951007011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد الملك نوار يونس توفيق33453171951157014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيكوثر محمود نجيب محمد33454171952237039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيفاطمه زياد احمد قاسم33455171952285042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا سعد هللا منصور حسين33456171951080040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيهاجر علي سليمان عبد هللا33457171952273045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيشكران عبد السالم صباح حسين33458171952283031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيعماد محمود محمد سلطان33459171951009047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد صالح الدين عطية عكلة33460171951143111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىتطبيقيمفاز جنيد سالم فائق33461171952297010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقياحمد علي خلف احمد33462171951051001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقياسماء خالد ادريس خضر33463171952277001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيفاطمة عبدالجبار صالح محمد33464171952041016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقييونس ذنون يونس محمد33465171951026235

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيمحمد باسل حاتم داود33466171951161052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقييوسف اكرم يحيى اسماعيل33467171951002087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيحاتم شالش صالح حمود33468171951103022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىتطبيقيشمس محمد ياسين صالح33469171952268007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىتطبيقيحنان دحام احمد ابراهيم33470171952234002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيايمن عزيز اجويد احمد33471171951025023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيزهراء زاهد موسى حسين33472171952236011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيدينا بشار عباس حسن33473171952302013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0ثانوية الحسينية للبنينكركوكتطبيقيعزيز محمود حسن حسين33474201951038004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقينوار حسين احمد سلطان33475171951028183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقينبأ فارس يونس محمد33476171952283055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيمروه نعمت طه أحمد33477171952296041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيصالح هيثم محمود خضر33478171951009034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيعثمان احمد محمد علي33479171951161041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيحسين علي محمود احمد33480171951080023
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0ايمن- الخارجيات نينوىتطبيقيشهد مرعي حسن علي33481171952401002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيحسين مجيد صالح محمد33482171951003021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقياحمد فارس نذير بشير33483171951025011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيزينب عبد القادر سالم احمد33484171952235029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمود جميل خضر عبد هللا33485171951080077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا محمود رمضان سلمان33486171951143072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيايمن احمد علي ياسين33487171951003014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيمحمد ناظم محمد صالح33488171951001090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقييوسف سعد سعيد شيت33489171951026227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل487.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىتطبيقيزهراء حسين صالح حسن33490171952251012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0ثانوية بردى للبنينديالىتطبيقيحمزة محمد عنتر مخلف33491211951229004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ضياء يونس عبد هللا33492171951007108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيبراء عبد الستار عبد الجبار حامد33493171952288022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيمحمد شهاب احمد سليمان33494311951065034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيشهباء وضاح احمد يونس33495171952055002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيريم رياض فيصل محمد33496171952294039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى ماجد قاسم خالد33497171951011192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيبالسم إبراهيم عبد العزيز حسين33498171951177002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمد صالح محمد33499171951018092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيصالح بسام صالح قاسم33500171951015065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيريان رادع صديق محمد33501171951142022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمؤيد محمد حسن ابراهيم33502171951012116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيزبيده لقمان ادريس عبد33503171952285022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقيمحمد صالح عبد الكريم قاسم عزب33504311951004021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيضياء حسين علي خليف33505171951026084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمد سعد صبري حسن33506171951028138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعمار ياسر عبد القادر عبد33507171951017170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيعائشة علي عبد الجواد مجيد33508171952285037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيدعاء فيصل محمد سعيد جاسم33509171952305007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيياسر عبد الرزاق محمد ظاهر33510181951013026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقيفاطمه الزهراء طارق بالل حسن33511171952254012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيشفاء احمود فرحان بدران33512171952315031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيزيد عبدالكريم حامد حسين33513171951026073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيشذى احمد فاروق عبد الجبار33514171952273030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيبراء حسين احمد عادي33515171952283011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى نبراس سعدي اسماعيل33516171951017247
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0ايسر- الخارجيات نينوىتطبيقياسيل عبدالهادي ابراهيم نجم33517171952403001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيزهور ايوب جاسم محمد33518171952285023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عامر حماد حامد33519171951112015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقيشيماء ثامر غائب حمدون33520171952230013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقينور عبد الرزاق حسين مراد33521171952230026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيعبد الكريم نادي عياده دهيم33522171951112014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعلي قاسم حامد حسين33523171951026127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيسجاد رضا تقي رضا33524171951121018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيسالم عبد المجيد عواد محمد33525171951005036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيرنين عامر عادل صالح33526171952231035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقييونس طه ادريس عبد هللا33527171951161072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقييوسف ادريس جمعة جهاد33528171951228022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيريم سعد يونس صالح33529171952285021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعز الدين علي عز الدين محمد33530171951011104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيدعاء محمد صالح احمد33531171952292007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى علي خلف اسماعيل33532171951025125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيالرا نبيل كوركيس يلدا33533331952070013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيصابرين علي خليل محمد33534171952281019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيايناس ماهر عبد جاسم33535171952290012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقياحمد دريد ذنون يونس33536171951024004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيصالح ثامر طه علي33537171951160016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمهند رائد رافع علي33538171951012161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياحمد عمر عبدهللا جاسم33539171951023014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى محمد خضير عبد القادر33540191951019121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيزينب أنور علي جمعه33541171952288041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيمحمد سالم احميد حميد33542171951084028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عمار قحطان محمد33543171951017241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد عبد الرحيم عبد الستار33544171951019002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيشاهين علي شاهين سلمان33545171951080033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىتطبيقيريان زيد حمو رشيد33546171951060019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعمر اكرم عبدهللا يونس33547171951027092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيانس اياد محي الدين قاسم33548171951017041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيزهراء عبد الستار عبد المحسن صالح33549171952294043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيامنه اسامه وجيه مجيد33550171952296008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيكوثر احمد خضير احمد33551171952289054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيضحى عبد الستار قاسم فتحي33552171952315034
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيوسام محمود حامد قاسم33553171951143135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىتطبيقيافراح غانم عبد محمد33554171952264005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييونس ليث يونس ذنون33555171951017283

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيايه مصطفى عبد احمد33556171952284004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقينجالء محسن عباس حسن33557171952292026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعبيدة مشعل احمد عبد القادر33558171951005065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعمر موفق عبد الرحمن محمد33559171951012102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيحسام عبد الرحمن محمود حسين33560171951103026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيرشا سعد محمود عبد33561171952231030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمحمد فارس ابراهيم علي33562171951144071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عبيس حسن مدلول33563101851024006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيغفران عبد الكريم حازم عبد هللا33564171952288060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيزهراء لؤي غانم داود33565171952288040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمحمود مناف زكي ياسين33566171951027132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيهيثم عبد الهادي مختار زينل33567171951177009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس حميد عياد33568171951016104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيدعاء عامر هادي امين33569171952237021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيعلي عدي حازم احمد33570171951010018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيشهد طه عادل طه33571171952237035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل469.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعبيده ثامر جاسم محمد33572171951024053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيمي انس احمد يعقوب33573171952262017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار طه ابراهيم33574171951351110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقييمامه حسن صديق حسن33575171952321024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقيمهند عبد هللا نايف درويش33576311951072085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبدالرحمن محمد يحيى نايف33577171951026099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيسيف صالح محمد صالح عبدهللا33578171951023078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقيسهى شبيب محمد احمد33579171952267019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية صفية للبناتنينوىتطبيقيدالل عامر يحيى عبد هللا33580171952295006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى سفيان قاسم محمد33581171951025124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيسعود عبد العزيز نايف محمود33582171951005039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعزالدين نشوان احمد عزيز33583171951027081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيدرسن حسن علي عباس33584171952241004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيزينب عامر فاضل عزيز33585171952283024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقيثامر محمد محمود محمد33586171951216002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمد عامر فيصل اسكندر33587171951015141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيرسل اثير سعد هللا عبودي33588171952231029
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيشيخة خلف فتحي عبد33589171952290061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0ثانوية الوحدة العربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد السالم فاضل وهب33590171951119010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيذكرى عالء الدين جاسم حمادي33591171952290028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا غائب موسى ياسين33592171951124040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0ثانوية سيوان للبناتاربيلتطبيقيغفران خالد سعيد محمد33593311952038013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمد عبد محمد33594171951350178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيفضاء حميد احمد عمر33595171952280036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيايه محمود وعد هللا امين33596171952288020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىتطبيقيابتسام علي محمود خضير33597171952264002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقياحمد حسن احمد فتحي33598171951142003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقييحيى كمال اكرم محمود33599171951007146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيسيف حسام علي سليمان33600171951017100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيقمر وسام عواد احمد33601171952041019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمحمد سمير عبدالقادر رشيد33602171951027120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيمحمود محمد نزال رجب33603171951001094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيامير مولود عباس عمر33604171951002012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىتطبيقيحسن ترني شبوط مرعي33605171951038006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيفاطمه غسان احمد محمود33606171952302036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمؤمن محمد احمد محمد33607171951028123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقياسماء غيث حسين محمد33608171952285002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيميان عصام بهاء الدين مصطفى33609171952232049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيزيد محمد سعيد نوري33610171951002023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيسعد عبد العزيز فرج محمد33611171951005038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيسفيان عبد الباقي صالح رشيد33612201951009019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمحمود بشار عبد الكريم مصطفى33613171951002073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل465.0ثانوية القبة للبنيننينوىتطبيقيرضا فاضل علي حسن33614171951081002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل658.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيآيه خالد الياس خضر33615171922095002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل642.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمحمد علي حسن احمد جرجيس33616171921351150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل626.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيحميدان طه اسماعيل حميدان33617171921143029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيمحمد ثامر علي عواد33618171921206034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل624.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعمر عمار محمد مصطفى33619171921019083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل623.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيمريم رفعت سبتي ختالن33620311922038037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيبراء محمد طه ابراهيم33621171922315018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمحمد صدام خزعل يحيى33622171921017082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيامنة صالح ذنون يونس33623171922300003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيزينب قاسم عبد الجبار عبد القادر33624171922316026
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيوسناء سعد هللا صديق خليل33625171922095012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركياالرصافة االولىادبينوري ياسين حمود حسين33626131921244004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل605.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيمحمد وعد جاسم محمد33627171921221013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيهبه احمد شهاب احمد33628171922273057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيفاطمة عارف ياسين عزيز33629171922249023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل598.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيايمان عباس عاصي جارو33630171922244007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيدلفين عبد هللا علي عمر33631331922064005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبينفود مطر حمدان ذيب33632171922206012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيوئام حسين علي محمد33633311922001011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيعبد الرحمن ذياب احمد علي33634171921064031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيريم عبد القادر محمد معروف33635171922234013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبياسماء سالم محمود عبد هللا33636171922319002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيرحمه ثامر صالح محمد33637171922305036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيهيثم نافع محمود احمد33638171921351177

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيأميرة محمود محمد خلف33639171922280002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبينور فارس صديق جاسم33640171922289069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيآية رافع حمدي محمد33641311922058003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيساره سعد عبد الرحمن سعيد33642171922401031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىادبيمنار علي هادي محمد سعيد33643171922252020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيآمنه مال هللا طه علي33644171922288005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىادبيرضوان احمد رضوان احمد33645171921117002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيايمن عبد هللا عمير عجرش33646311921001007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيرضا ياسين ابراهيم احمد33647171921221004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبياريج يحيى صالح وسمي33648171922305004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيضحى اياد ياسين اسماعيل33649171922403092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيزينة حسين عبد هللا خميس33650171922315041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيفاتن محمد يونس عبد هللا33651171922300020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيامنه عبد الخالق محمد شيت خليل33652331922040003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيمنار عبد القادر عبد هللا فتحي33653171922235061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيشيماء محمد سالم محمود33654171922319022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىادبيإسراء حسن جميل حمو33655171922252002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيجهان يوسف صاروخان رشيد33656331922051003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيرحمه بشار خليل حسن33657171922279010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبياحمد سالم حسن خضر33658171921045001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيهبة خضر محمود محمد33659171922221006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيسعيد محمود سعيد قاسم33660171921005025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيزينب مشهل ابراهيم اسماعيل33661171922274035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيمنهل وعد احمد عمير33662311921001036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيديمه سمير برهان الدين محمد33663171922231028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبينور محمد علي حمو33664171922230061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيمريم يونس محمد مجول33665171922317038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبياحمد صالح احمد اسماعيل33666171921038003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيحسين عثمان عبد هللا احمد33667171921192002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيصكر عايد علي محمد33668171921206021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيرنا سالم محمد احمد33669171922317019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيامنه مؤمن ادريس جرجيس33670171922315007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيصباح حسين عطية محمد33671171921053013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيبدوان الزم عبد هللا حسن33672171921009021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبياحمد يونس احمد حسين33673311921017005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيمحمود جابر كسار محمد33674171921008039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيزينب رضوان احمد قاسم33675171922288048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيسارة صالح محمود طحطوح33676171922237043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيمروان ذنون يونس احميدي33677171921055009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيشهد محمد حسن يحيى33678171922267039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبينور محمد خالد محمد33679171922249031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبينور خضر عبد هللا سليم33680311922001008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيحنان احمد جاسم محمود33681171922235020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيهاجر فارس شكر محمود33682171922315069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيعلي محمد يونس حسن33683171921058015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمد عبد الهادي محمد هذال33684171921084083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبياحمد نايف سلطان خالد33685171921038008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيخديجه عمر احمد حسين33686331922040016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيعبد الرحمن حسين يوسف احمد33687171921221006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمؤمن ابراهيم حازم ابراهيم33688171921012067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيصابرين جاسم محمد احمد33689171922305057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيعبد الحكيم عبد هللا داود سليمان33690171921093012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل562.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيهمام سعيد منصور حسين33691171921077026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل561.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيسهام إسماعيل إبراهيم محمد33692171922281014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل561.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيرغده غازي ابراهيم علي33693171922305039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيذكرى زهير عبيد صالح33694171922297024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيمريم حازم محمد صالح33695171922295036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيفارس علو عيدو عمر33696331921052014

3590 من 936صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيسناء إسكندر عويد ضيدان33697311922038024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيإسراء هاشم طه جميل33698171922291001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيمكارم محمد حسين علي33699171922251070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل557.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىادبيسهام ايزدين يوسف ابراهيم33700171922348005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيريم وليد خالد عمر33701171922288044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.0الخارجياتكركوكادبيرؤى ياسين حمد طه33702201922401017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل555.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبينور طه صالح سلطان33703171922251075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل555.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيرنا عدنان سلطان عبد هللا33704171922403062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيموفق حامد طه علي33705171921003055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيفاطمة عبد العظيم علي حمد33706171922314053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل553.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيانور عبد السالم علي محمد33707311921002007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل553.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيفاطمة عالء محمد رشيد33708171922232031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل553.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبينوره خالد حسن عباس33709331922051011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل552.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيهبه محمود حسين خلف33710171922319036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل551.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيزكريا عبد الكريم يونس احمد33711171921093008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل551.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيعائد شويش نومان عبيد33712171921161033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيفاتن غسان محمد عباوي33713171922235049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيغفران محمد احمد خضير33714171922285058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبياحمد هشام ادريس ابراهيم33715171921002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيهيام سفيان محمد علي يونس33716171922296044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيهذال عمار سعود سفاح33717171921112064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيايالف عثمان شهاب احمد33718171922300005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيزينب جاسم مالك محمود33719171922292014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىادبيعبد الرحمن ابراهيم عبد العزيز فارس33720171921106003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0ثانوية زمار للبناتنينوىادبيذكرى محمد محمود خلف33721171922259005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزينب ثائر ياسين طه33722171922289031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيأنغام عبد الوهاب حسين عبد هللا33723171922280003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيداليا حسن عبد محمد33724171922279009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيساره مازن محمد حسين33725171922273029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل545.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيامجد فاران درك مجبل33726171921113003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيانفال مشعل ابراهيم خضر33727171922285008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيعلي جمعه خليل احمد33728331921050011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل544.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيمصطفى محمد علي حمو33729171921018123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىادبيامنة مسلم محمد ابراهيم33730171922265003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيعبد هللا احمد عبد هللا حمد33731171921161038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيامنه رائد مؤيد يحيى33732171922315005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىادبيطلب طالل فرحان شبيب33733171921052006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيدانيا سعد عبد العزيز علي33734171922231019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيعائشة طالب عبد هللا يونس33735171922300019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيرحاب محمد عطية عايد33736171922403054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0اعدادية القيارة للبنيننينوىادبيمحمد حامد حسين محمد33737171921042031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيوسن بسمان طه عبد القادر33738171922288096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيفؤاد سالم احمد فتاح33739171921098015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيرجوى فارس محمود احمد33740171922317016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبياحمد عدنان عبد هللا طه33741311921002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيضحى فائز زكي سعيد33742171922298021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيعبد الكريم ابراهيم رمضان محمود33743171921009046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيرهام هيمان حقي حميد33744171922295017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيزياد عبد السميع ذنون يونس33745171921009030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيرغد رباح دهام احمد33746171922285023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0ايمن- الخارجيون نينوىادبيداؤد سليمان محمد جدوع33747171921400038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيسيف علي طالب يحيى33748171921223009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمود عبد هللا فتحي شعبان33749171921084095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيدعاء يوسف محمد جاسم33750311922001003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيهيام احمد خضر خليفة33751171922401068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيجواهر العاصي احمد الطعمة33752171922237019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمحمد محسن محمد حسين33753171921027105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعمران احمد ابراهيم عباس33754171921027081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيضيغم حسين يوسف احمد33755171921221005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل534.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيعبير خطاب جرجيس علي33756171922267046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبياسراء حميد حمود ابراهيم33757171922299001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيحال حسين حميد محمد33758171922288021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيفرحان عايد علي محمد33759171921206030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيحاتم حسين خليف ثعيلب33760171921113004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيآمنه عبد الباسط علي جاسم33761171922279003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيهايس حمدون مناحي محمد33762171921003060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0ثانوية أبو وني للبنيننينوىادبيحميد نوري عيد مصطفى33763171921220004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيمصطفى قحطان حمود الياس33764171921114046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيسارة زياد طاهر نعمة هللا33765171922403072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعايد عيسى طهاز حمدان33766171921143041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىادبيرغدة محمد عزيز ابراهيم33767171922246004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيعبد رمضان علي حاضر33768171921181013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبياحمد عذاب هرمان محيطر 33769171921003006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيعلي حمد جبل محيطر33770171921003031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيسند فالح ذهياب خليف33771171921206019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيجيالن حميد عباس ياسين33772331922062004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيتبارك لقمان جميل شعبان33773331922040011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبيمحمد فوزي علي اسماعيل33774171921196009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيسدره عبد العظيم عبد الرزاق عبد العزيز33775171922249017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيمها عمر  صبار محمد33776171922305069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيسجر محمد عبد هللا حمادي33777311922001006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل528.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيمنال ابراهيم خلف جدوع33778171922234024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبياسماء احمد علي عبد هللا33779171922230004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيندى عدنان طه احمد33780331922040059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيزينب ثامر يونس محمد33781171922273025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيعبد العزيز فاضل عواد ششو33782201921077053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل526.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيشاهين محمد صالح خلو33783331921051008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيزينه طارق يونس حسين33784171922283041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيسلوى موسى سليمان حسين33785331922062008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0ثانوية بازوايا للبنيننينوىادبياحمد مسعود هادي موسى33786171921065002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل524.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيرحمة صالح حمو يونس33787171922274026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيحسن مشيوح حسين مشيوح33788171921046004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعلي ابراهيم خليل حسن33789171921019069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيغفران مشعل ابراهيم خضر33790171922285059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيسجى ناظم علي اصغر مصطفى33791171922285045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيسيف سعد مؤيد حسين33792171921010022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبياماره ازير عبد هللا عبوش33793171922230010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيغفران هاشم يونس جاسم33794171922290077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبينبأ عصام عبد فتحي33795171922300026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيحسين علي صالح حسن33796171921206012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيحسين علي احمد خضر33797171921010015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيهاجر عامر جابر عثمان33798171922291054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيزيد طارق محمد عيسى33799331921070009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل521.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىادبيأفراح نهار عياش عواد33800171922310001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيماهر دخيل خلف علي33801331921070031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيرانيا محسن عبد هللا علي33802171922403052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيسند ادريس احمد محمد33803171921114014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيرفل خالد حازم حامد33804171922235031
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيمريم شاكر تركي شيخان33805171922206010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبياميرة لواء سعدون عبادي33806121922098007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيايالف محمود عبد الجبار عزيز33807171922280010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيساجد حامد عبد محمد33808311921066004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيخالد حبيب ابراهيم محمد33809311921001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيهاجر صالح ادريس مهدي33810171922298032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيدالل صالح هاشم عبيد33811171922230025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيبشرى خليفه مصطفى احمد33812171922317009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيعبد هللا جميل محمد عبد هللا33813171921001032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيهبه عمار هاشم عبد33814171922292035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىادبييحيى علي عبد هللا احمد33815171921096011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبياحمد علي عبو احمد33816171921080009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيرغد مظفر حمود اسحق33817171922230030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيساره علي حسين عبوش33818171922357025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيشعالن حسين عايد حسين33819171921351077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيضحى عماد يوسف مصطفى33820171922295024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل516.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيعبد القادر بسام عبد محمد33821171921079015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيلورنس عبيد جاسم محمد33822171921045042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبياحمد يوسف خليل حنوش33823171921133001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيمريم اوس هاشم عبد الهادي33824171922288079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيربى محمد عزيز جاسم33825171922274024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعلي عمار بدر فتحي33826171921019073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبياحمد عماد الدين خالد عبد هللا33827171921098004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبينور مقداد فيصل فتحي33828171922285078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيابو بكر طه اسماعيل احمد33829171921003003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيفاتن احمد ابراهيم علي33830171922295030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيرانيا عيسى احمد علي33831171922231031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبينجم عبد هللا حميدي شبو33832171921143090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيأالء ياسين علي محمد33833171922234001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلادبيمحمد صالح نصر هللا محمد33834311921019010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيتحسين عبد هللا عادل جاسم33835311921017011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيتقوى شكر محمود مصطفى33836171922290028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيعلياء معمر علي يحيى33837171922283054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعزيز محمد عزيز محمد33838171921012055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيسجى عماد يوسف مصطفى33839171922295020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبييمامة احمد عبد الحميد إحنيد33840171922274076
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيضحى شكر محمود عبد الرحيم33841171922296022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعبد هللا محمد يوسف خلف33842171921144057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيزمن طه صالح سلطان33843171922251038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيمحمد ابراهيم محمد حسين33844171921079020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيزينب ياسر صالح يونس33845171922280028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبياحمد عويد غانم شهاب33846171921015010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيامنه ياسين عبد هللا تركي33847171922181002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد علي خليف علي33848171921143009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيهبه هيثم عبد الجبار احمد33849171922294039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيعمر عارف صالح خليل33850311921002020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيميثم ناجي جياد علي33851191921027021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبييوسف الياس خلف يوسف33852171921350306

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعبيدة وعد هللا قاسم محمد33853171921012052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0ثانوية المحبة للبناتاربيلادبيهدى أمين إسماعيل حميد33854311922045008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبياحمد محمد خلف علي33855311921002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيعبد هللا احمد دحام عباس33856171921112026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيمريم احمد مؤيد يونس33857171922235057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبياسراء ابراهيم احمد خضر33858171922283002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيصفوان محمد سلطان خضير33859171921143038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيغفران واثق صبحي توفيق33860171922301064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيهيثم محمد سليمان محمد33861311921002032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيسيف عالوي محمد صالح33862171921005026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيحنين خالد رحمن احمد33863171922403038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبييوسف عبيد مصطفى حنظل33864171921063025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيعلي فالح ذهياب خليف33865171921206025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبياوس عبد القادر جاسم نعمو33866171921080018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيزينة فيصل ابراهيم محمود33867171922251043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيسماء عالء الدين سالم خالد33868171922289043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىادبيعيسى محمد جاسم محمد33869171921106007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيسارة علي محمد صالح33870331922041012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيسفيان سعد خضير محمود33871171921093009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيسهى باسل صالح مصطفى33872171922357028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل507.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبينيران لزام ذنون عواد33873171922317046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيشيماء صالح ابراهيم مصطفى33874171922317031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىادبيهناء جمعة احمد عبد القادر33875171922096007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيزهراء ياسين رمضان محمود33876171922234014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمحمد دحام حمدوك حمور33877171921112052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل506.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيامنة محمد عبد الجبار محمود33878171922237008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبياحمد محمد خليف نهار33879171921181002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيسجى علي ياسين نجم33880171922237047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0خارجياتاالنبارادبيميسرة  ناصر  حميد مجيد33881191922401043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيديمه خيري حسين سليمان33882171922244014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيمهدي صالح عبد هللا سعيد33883171921018126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل505.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبياكرام نايف محمد جاسم33884171922305007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيوسام احمد صالح حسين33885171921001085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيمحمد شامل محمد يونس33886171921010059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيمحمود عبد الستار محمود رحيم33887311921001033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيهمام محمد مصطفى خضر33888171921080112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحمد يحيى ابراهيم اسماعيل33889171921080099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبياحالم نواف يوسف قدو33890171922232001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيوضحه مجبل كردي حافي33891171922206014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيمحمد حارس عبيد صالوي33892171921182023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل502.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيامل زياد سلطان محمود33893171922305009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيمها عامر عبد القادر زيدان33894331922040054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل501.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيمحمد علي أحمد عطية33895171921075010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيعبد الرحمن امين ابراهيم خليل33896171921045020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيضحى عبد الستار علي محمد33897171922232028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيغفران غربي حميد علي33898171922317034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى احمد محمد سعيد33899111922099031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياكرم شاكر محمود خضر33900171921143015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل500.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعمر جاسم محمد عرب33901171921017067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيمحمد الفي هذال محيطر33902171921063020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0ثانوية تل اسمير للبنيننينوىادبيمشعان عيد شحاذة نزال33903171921191006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيمحمد غسان محمد محمود33904171921002029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيصالح منهل صالح علي33905171921021031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيرغد غسان محمد علي33906171922277015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمحمد عامر سلطان كواس33907171921144090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيرانيا نوار حازم شريف33908171922315027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0ثانوية هلمات للبنيناربيلادبيمحمد غازي حسين علي33909311921006022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيبراء خالد محمود احمد33910171922283022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىادبيحذيفة عبد خضر احمد33911171921104001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيزهراء زياد طارق يحيى33912171922296016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعبد العزيز خضر عبد هللا سليم33913311921001016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيمنى محمد صباح محمد33914171922305067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمصطفى بسام فاضل عبد العزيز33915171921001075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبياسماء علي خليف علي33916171922319003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد الملك احمد حسين محسن33917171921017053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيداود سالم شامخ حسن33918311921002014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيصفا طالل فاضل يوسف33919171922401040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيزهراء محمد حازم عبد السالم33920171922288046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبياسيا عبد كمو سيد33921171922296006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبينبأ ميسر حامد جاسم33922171922314070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيأمل بالل عبد هللا جاسم33923171922234002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيشريان مشل عايد عويد33924171921113007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيرحمه وليد يونس احمد33925171922305038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل496.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيلبنى رياض نوري سرحان33926171922234022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيفرحان احمد عطيه رفاعي33927171921112035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيزهراء محمود احمد عطية33928171922237040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيفاتن شعبان احمد حسين33929171922283057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيرحمه نذير احمد يحيى33930171922273019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيرحمة خليل محمود داؤد33931171922301030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيايالف حسين احمد عيسى33932171922357051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيبسام الياس عبيد عبد هللا33933171921001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيانس عبد الرزاق سعود دويل33934181921053004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيفاطمة حفيظ علي ذنون33935171922281025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيغفران محمد طارق حميد33936171922237056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيليلى حازم محمود محمد33937171922254039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل495.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعبد العزيز فاضل عبد هللا احمد33938311921001017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبياحمد سعد محمود مصطفى33939171921005005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيشهد نشوان ابراهيم اسماعيل33940171922296021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبياحمد خالد صالح محمد33941171921161005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيساره محمود قاسم يونس33942171922231049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل494.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد محمد غانم سعيد33943171921143011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيسجى احمد خلف طعمة33944311922066003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيعائشه حميد غفو عثمان33945331922070015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيايهاب عبد هللا اسود خلف33946171921051003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيحنان شهاب حسن مطر33947171922264007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيأثمار عجيل عزيز احمد33948171921026006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيغفران عبد الجبار جرجيس محمد33949171922274050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيصفاء منصور خليل حسين33950171922289048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل492.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبياستبرق كاميران رشيد صالح33951171922258003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىادبيمنيفه صالح محمد حسن33952171922310004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل491.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبياحمد حسن خلف قاسم33953331921001004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيمصطفى جهاد عبد هللا حسن33954311921002029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيمنى عامر محمود عبود33955171922273048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيساره محمد احمد مصطفى33956171922289042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيحنين فارس عبد هللا احمد33957171922305025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيشفاء لقمان يونس امين33958171922315045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل490.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيهديل احسان صالح مصطفى33959171922305081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيرحمه مشعل حامد مرعي33960331922040022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيسناء فرمان محمد خلو33961171922273030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعبد هللا محمد وحيد إسماعيل33962171921010034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيدعاء جالل حسن ياسين33963171922231021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل489.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيمهند عمر حسن ابراهيم33964171921207020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيزين العابدين علي محمد شيت الياس33965171921067016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيمجول صالح مجول عبد هللا33966311921017020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيفرحان علي ابراهيم مرزا33967331921051015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيهدى عواد خلف حجي33968171922290107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيضحى ميسر سعدون خضر33969171922290072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيصفاء محمد سليمان احمد33970171922314047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيجاسم سعد محمد اسماعيل33971171921027023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيزهراء حميد حمود ابراهيم33972171922299020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيسردار الزكين يوسف محمد33973171921351192

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمحمد ابراهيم خليل احمد33974171921144084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيهدى محمود عايد محمد33975171922281033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد ماهر خضر غائب33976171921143010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل488.0ثانوية وانه للبناتنينوىادبيصبا احمد سليمان عباس33977171922278009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيباسم محمد زيدان خلف33978171921035002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيعبد االمير احمد عبد هللا جاجان33979171921067020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0خارجيوناالنبارادبيحمدي  خليف عماش طلك33980191921400007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيعمر محمد ابراهيم محمد33981171921114033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيحذيفة صالح جهاد سلطان33982171921080027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيعلي الفي نويران حمود33983171921064035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل487.0ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيصفية سعد خلف رشيد33984171922051007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيمنى محمد جرجيس محمد33985171922292031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيشامل فائز فتحي نهر33986171921026071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل486.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيدالل وليد احمد خضر33987171922290034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيسالم الياس حمد اوسو33988331921051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىادبيشهاب صباح احمد خلف33989171921096002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمحمد احمد سلطان باشا33990171921142055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل485.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيأيمن نوري زغيبي عليج33991191921020001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمحمد كاظم حمادي صالح33992171921001065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبياحمد حكمت فتحي احمد33993171921001006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيآمنه انور هاشم حمدي33994171922290004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيتقى طالل عبد الرزاق محمد علي33995171922273012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيحسان احمد يونس محي الدين33996171921143025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0ثانوية باقرته للبنيننينوىادبيصدام هادي عبد هللا ظاهر33997171921082006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيزهراء حيدر سعدون مجيد33998171922231043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل484.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمصطفى غسان خليل عبد33999171921144113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبياسماعيل سالم عمر محمود34000171921077007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيمحمد احمد محمد نوري محمود34001171921010055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيضحى ياسين فارس رجب34002171922238020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل483.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىادبياخالص عدنان خليل نعمو34003171922246002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعلي الياس امين محمد34004331921001042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيهشام عارف عادل طه34005171921192014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيميس عوف عبد الرحمن حميد34006171922314069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيهمام عبد الكريم عطا هللا احمد34007171921035019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيعذراء غسان علي عباس34008171922289054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيساره سالم حامد حمد34009171922289040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيسوسن محمود ابراهيم خليل34010171922230044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل482.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبياوس عمار ذنون يونس34011171921009020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيساره محمد خالد ذنون34012171922302032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيرياض صالح حمود منصور34013171921112012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبياحمد محمد سليمان عبد هللا34014171921206001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيعلي ثامر محمد شحاذه34015171921351201

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعبد الباري محمود ذنون محمد34016171921015051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيرسل حازم عبد هللا سليمان34017171922292011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيوعد احمد حسين مجيد34018171921084104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيأيمن قاسم خلف خضر34019171921028019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيعبد هللا يوسف محمود طه34020171921114028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل656.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيراويه احمد سالم عبد هللا34021171942286118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل651.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيزينب يونس عبد الجبار يحيى34022171942280141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل650.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيجمانه محمد عباس جمعة34023171942261032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل642.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحسان فيصل غازي شيت34024171941007058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل639.1اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيتبارك عمار نزار يحيى34025171942286083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل633.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ميسر محمد صالح34026171941020072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل631.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيمحمد درويش ضويحي عيسى34027171941142041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل631.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيوالء حسن عوني عباس34028171942261132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل629.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرؤى سيف الدين ادريس داود34029171942291050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل629.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيطارق احمد عبدهللا موسى34030171941056009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل626.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتمارة محمود احمد محمد34031171942280081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيرضا هاشم محمد قاسم34032171941083016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرحمه نزار محمد حسين34033171942232112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل624.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائييونس محمد غزال صالح34034171941007265

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيعذراء غانم عبد هللا سليمان34035171942231313

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياسماء دريد عبد الرحيم قدو34036171942273026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيدعاء عباس خضير رمضان34037171942267046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيدالل نشوان ابراهيم اسماعيل34038171942296048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد عبد العزيز الياس سلطان34039171941011034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيدلير عطا هللا سالم كمشو34040171941084021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائينزهان حسن سليمان محمد34041171941008389

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل619.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد حسن جميل حمو34042171941353074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى ضرار ذنون يونس34043171941015198

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل618.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيمحمد عبد الستار سعيد علي34044331941001114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياحمد انور احمد علي34045171941026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائينور الهدى محمد نافع شلش34046171942283123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسيف علي ابراهيم احمد34047171941007101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسيف الدين جاسم محمد عبيد34048171941007100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر حسن علي محمد34049171941026152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0ثانوية القبة للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم حسن عبد مناف حسن34050171941081021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمريم نبيل يونس اسماعيل34051171942299077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعمر حاتم عبد الكريم احمد34052171941007165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0اعدادية البعاج للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدالرحمن اسماعيل ابراهيم34053171941045018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل616.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيشهد شامل عبد هللا محمد34054171942285137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيمريم شهاب احمد اسماعيل34055171942261109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل614.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمساعد خليل صالح حجي34056331941051079
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.8ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيزينه ناصر يوسف عبد هللا34057311942047102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى عبد الرحمن احمد عبد الرحمن34058171941022165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيتبارك احمد محمد كريم34059171942305026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائياحمد نذير بشير رشيد34060171941027015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعلي خالد غانم سعيد34061171941011194

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياسراء عبد الجبار يونس عبد34062171942330009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيغربي فالح ابراهيم نجم34063171941003088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحسن هشام سالم مال حسين34064171941007062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائياحمد هاشم احمد محمد34065171941160014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيمناهل زكي عالوي قدوري34066171942230132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحذيفة فيصل غازي شيت34067171941007056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعلي فيصل محمد حسن34068171941017183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيعائشه رعد مصطفى رضا34069171942237151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائييوسف تحسين ذنون يونس34070171941012109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيزهراء طالل سعيد نعمه34071171942314051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيكناريا عبد الوهاب محمود طه34072171942283104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعلي محمد نور شيخو محمد34073171941016051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيايمان ظاهر راشد مطيران34074171942281039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيعفراء علي خضر اسماعيل34075171942237154

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح يونس اعويد34076171941026211

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.2اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسراء جمال الدين نذير حميد34077171942294173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزينه اسامه محمد وفي مجيد34078171942285114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيايمان هادي عايد هادي34079171942359005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0ايمن- الخارجيات نينوىاحيائيرجاء سليمان مشلوف عياد34080171942401009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيآيه محمد سامي اسماعيل34081171942314006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياسيل احمد غانم مصطفى34082171942230018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل606.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب وعد هللا محمد يونس34083171942288186

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل605.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيغفران عادل محمد عبد الرحمن34084171942290223

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل605.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيعبير عيسى صالح عبد34085171942315098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل604.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمها احمد شهاب احمد34086171942232257

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد أري حسين رشيد34087171941028009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيامنة بشار عدنان احمد34088171942301010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم عبد الجاسم محمد عبد الجادر34089171941003071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.7اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيدعاء ناطق حازم شكر34090171942274044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزهراء بسام عزيز محمد شيت34091171942273088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىاحيائيحسين احمد حسين عباس34092171941179004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى نبيل يونس مال هللا34093171941017308

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيجيهان عناد فتحي مصطفى34094171942357042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيايمان خضير ياسين بلو34095171942292011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيشيماء جميل حبو محمد34096171942273124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسبأ ليث محمود يونس34097171942232162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائييسرى حازم محمود شاكر34098171942246022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل598.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسارة محمود احمد محمد34099171942280150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل653.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيضحى محمد حسين احمد34100171952274030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيافنان يحيى ابراهيم عبدهللا34101171952237005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا احمد علي حسين34102171951005057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل598.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياشرف سعد احمد طه34103171951017038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل598.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىتطبيقيرباب مسلم محمد يونس قنبر34104171952252007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0ثانوية القبة للبنيننينوىتطبيقيمهدي اسماعيل عاشور حسين34105171951081013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقيحنان ابراهيم قاسم محمد34106171952267010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيصالح ياسين محمود فتحي34107171951351170

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيعلي لؤي خليل صديق34108171951019051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقياالء عبد العزيز ساير عبد هللا34109171952281005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيسحر محمد الياس نواس34110171952300013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيايناس سعد علي سعيد34111171952315007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقياية المتوكل عبد الهادي احمد34112171952289013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيسفيان حميد رمضان عمر34113171951003028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيامنة محمد علي وسمي34114171952041004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيدعاء ابراهيم محمد سلو34115171952321004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىتطبيقيشيالن عائد جمعة عبودي34116171952245011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل539.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقياسيل حسن علي احمد34117171952254002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل537.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيزكريا صالح الدين هود محمدصالح34118171951028056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيهاجر ماجد زامل هايس34119171952237058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقيليلى محمد رحيل علي34120171952254014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيحسن محمد حسو علي34121171951350055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىتطبيقيطالب يوسف حسن جاسم34122171951059013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل518.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىتطبيقينوال محمدطاهر عواد منصور34123171952251028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل517.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىتطبيقياليناس سعد حسين خلف34124171952245003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل513.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقييوسف امير نذير حيدر34125171951028194

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل561.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيمريم عبد حسين محمد34126311922001007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل553.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيالهمم محمد عبد هللا عبوش34127171922230009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل552.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيرشا احمد محمد احمد34128171922288034
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل542.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيرنا عبد الغني يونس علي34129171922295016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيمها حسين محمد عبد هللا34130171922221005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبينبأ خضير محمد خضير34131171922283065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيهاجر ابراهيم احمد ابراهيم34132171922274070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيثريا احمد ابراهيم احمد34133171922221001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيرسل إدريس طابور قدير34134311922017001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيغفران يوسف احمد حسين34135311922017002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل497.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيسهله عبد معروف جاسم34136171922251048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزينب غازي احمد بالوي34137171922289034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيشهد فراس علي عبد34138171922401034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيميديا حسن حسين احمد34139171922254044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيسبأ جرجيس احمد جرجيس34140171922292017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيافنان سليمان محمد سليمان34141171922401004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبياسيا صباح ياسين محمد34142171922251004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيرغد يوسف محمد عبد هللا34143171922281008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيعال عصام محمود عبد هللا34144181922186028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيضحى مؤمن احمد محمد علي34145171922314049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيجنان عصام خليل ابراهيم34146171922305021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىادبينهلة احمد عزاوي رمضان34147171922076003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيكوكب صباح خلف صالح34148171922319025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيرحمة ليث محمود محمد34149171922314020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبينهى حميد بالل هالل34150171922095009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيايه رعد عبيد ضحوي34151171922289013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيمريم شهاب احمد حمدي34152171922251069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيزهراء بدر نجم عبد هللا34153171922232018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0ثانوية زمار للبناتنينوىادبيشيرين صالح محمود محمد34154171922259009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيأمنه منتصر حازم محمد34155171922290005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0ثانوية النعمان بن مقرن للبنيننينوىادبينجالء فتحي جرمل زيدان34156171922225001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيمها ذيبان محمود محمد34157171922234025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيعلية يحيى محمد عبد هللا34158171922221004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيزهور محمد حسن محمد34159171922264013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيصفا اكرم يونس حمد34160171922302040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيعبير حازم محمود محمد34161171922254030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيتبارك محمد وليد طه34162171922231016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبينور حسين احمد عباوي34163171922319032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيهدى يحيى عبد هللا حمادي34164311922001010
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبينبأ صالح طابور قدير34165311922017003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيهبه عمار طاهر عيدان34166171922286057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيسجى سالم علي خضير34167171922237046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبينور عماد عبد الغني خطاب34168171922295038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيغفران عماد صالح خضر34169171922403101

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيهاجر اسماعيل احمد صالح34170331922062013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيجنه يونس طه احمد34171171922299010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىادبيامتثال عبد هللا علي عبد هللا34172171922240001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيسحر سالم علي عبد القادر34173171922319020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيريم حسين علي جاسم34174171922230034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيصفيه فاضل شاهين قاسم34175171922295023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيفاطمة عواد عبوش محمد34176171922264023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيفاطمه اسماعيل محمد حسين34177171922254036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيميسم اسماعيل محمد خلف34178171922230055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيفاطمة جبرائيل اسماعيل محمد34179171922289058

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيمريم محمد عبد الستار محمد نوري34180171922293035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيآماني ريان عبد هللا نجم34181171922095001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيصفا سعد هللا احمد محمود34182171922273035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيبراء نبيل طه مجيد34183171922302013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيامنة ياسر فرحان شيت34184171922237009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيورود سعد وعد طه34185171922264035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0ثانوية السالمية للبناتنينوىادبيسهاد فراس عبد الرزاق حسين34186171922322004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبينور سالم حامد حمد34187171922289068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيسجى عبد الناصر  نافع عبد الغني34188171922319019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيامنه اثيل موفق حموشي34189171922297006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيدعاء صدام نافع حسن34190171922267020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبياالء زيدان محمد علي34191171922235006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبينور محمد اياد محمد34192171922295039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيشروق حسين محمود لوالن34193171922317029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيفاطمة عبد هللا محمود خليف34194171922274051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيبراء وعد محمد احمد34195171922251017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0ثانوية االخوة للبنيننينوىادبيسحر مسلم الياس سيدو34196171922224012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبياسراء دريد اسماعيل ابراهيم34197171922291006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيشيماء حسن علي يوسف34198171922280033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيايه جاسم محمد طه34199171922284005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيعائشة احمد عبد الرحمن عبد المناف34200171922301058
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيرنا فاتح جميل فتوحي34201311922039008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيطيبة علي احمد صالح34202171922237051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيدنيا خالد عبد هللا نجم34203171922302019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيمنار احمد شيت محمود34204171922314063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبياية خزعل احمد طعمه34205171922254006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبياميره هاشم احمد صخيل34206171922290016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيمالك احمد محمد رحيل34207171922291050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيزهراء صالح عقيل صالح34208171922314030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيفاطمه محمد عبوش حمود34209171922235053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيتبارك جابر ميسر علي34210171922280016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيزينب عمار عبد العزيز عبد الجبار34211171922274034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيتبارك الرحمن فيصل محمد حسن34212171922297016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيايناس سلطان سمساح حمد34213171922234005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيفاطمة محمد عبد ياسين34214171922274053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيأية انور طليع مجيد34215171922298004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيرغده ثامر عبد هللا ابراهيم34216171922235030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيعروبة يونس اسماعيل عمر34217171922077001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيايالف مزهر علي عبو34218171922280011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيزينب علي عزيز مال هللا34219171922314033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيرنا احمد ياسين عبد هللا34220171922316019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيرحمة مروان محمد نوري حسين34221171922289019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيتبارك بسام رشيد مجيد34222171922315019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيبسمه محمد وحيد اسماعيل34223171922285013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيزهراء احمد عبد الغني سليمان34224171922273022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيظفر جاسم محمد كامل34225171922289052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيغفران عبد هللا رمزي توفيق34226331922040045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيموده احمد عبد الكريم جرجيس34227311922039020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيدالل طه محمد طعمة34228311922001004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيزينب نكتل حسون صالح34229171922301047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيرحمه احمد عبد هللا محمد34230171922305032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبياالء صفوان محمود صالح34231171922293006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيايه غانم جلود عبد هللا34232171922315015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيرنا مصيب وعد خليل34233171922274030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيرنين مرعي حساني شريف34234171922290047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيشروق عدنان عبد احمد34235171922289044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبياستبرق سعد هللا أحمد حبش34236171922300001
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيسلوى محسن حسن محمد34237171922317027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيريام خضير عبد هللا شمران34238111922068034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيزينب فخري احمد عبد الباقي34239171922285036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيفاطمة شامل محمد علي34240171922281026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيامنه ذنون احمد ذنون34241171922305010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيشيماء حسين علي خليف34242171922314045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيزينب نزار احمد عطية34243171922230040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيرسل زياد اسماعيل محمد34244171922315034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيرسل الهدى زياد الدين محمد زكي ذنون34245171922267024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيهديل خالد عبد هللا جاسم34246171922230067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيمريم سعد علي شيت34247171922238028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيسيل سعد سعيد يونس34248171922283044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىادبيغفران علي خضر احمد34249171922052001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيرحمه بكر علي اسماعيل34250171922251031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيرغد مازن عزيز محمد34251171922267025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيدنيا احمد رشيد صادق34252171922301026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيامال عدنان حميد عزيز34253171922317004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيعهود صالح علي انهير34254171922317033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيدنيا باسم حازم عبد هللا34255171922295008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيهدى حميد سليمان مجيد34256311922038044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيايالف علي احمد محمد34257171922267013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىادبيضحى عبد خضر احمد34258171922104002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيتيسير يونس رمضان علي34259171922305020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيفرح خيري فراس عطا34260311922039017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيبان حسين يونس حسين34261171922286012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيبسمة مزاحم حامد نجم34262171922280014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيتماره محمود غانم عبد الحميد34263171922299008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيكوثر علي محمد سليمان34264171922238025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيزبيده عمر محمود عبد الجبار34265171922297030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية البعاج للبناتنينوىادبيابتهال أيوب خضر بعنو34266171922270001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيغيده حمد ياسين حروان34267171922267049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيامنة باسم عبد هللا محمود34268171922232003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيسارة طالل حامد سعيد34269171922295018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيزينب شاكر محمود رجب34270171922238011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيرسل رضوان عبد الكريم محمود34271171922274028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيعمره بشير حسن علي34272171922299027
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيدعاء حسين صلفيج فتحي34273171922254016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيهناء عبد سليمان حمود34274171922051013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيايه عماد بشير عيدان34275171922254010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيقمر محمد عباس سلمان34276171922292027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيرفل دريد فرحان يونس34277171922357055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيشيماء عطية بدر ذياب34278171922238019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيشيماء عامر خضر حسين34279171922319021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيهبة جاد المولى عمر علي34280171922288094

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيايه غالب ساعد محمد34281171922316011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيزهراء زياد محمد يونس34282171922315039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيآمنه مهند عبد المحسن عبد العزيز34283171922277001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيتقى شهاب احمد حسن34284171922281006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيشيماء طالل حازم طه34285171922294022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيفاطمه مقداد سعيد احمد34286171922288074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيزهراء عبد الباسط صالح يونس34287171922280026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيلمياء صباح محمود عبد34288171922319026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيزينب خير الدين عبد الرزاق حسن34289171922290053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيغفران محمد جاسم محمد34290171922230049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيساره داؤد سالم عبو34291171922277020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0ثانوية االمل للبناتاربيلادبيمرام ياسر فهمي حسين34292311922049015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىادبينور رافع طه امين34293171922328003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيسارة ياسين طلب عبد34294171922264014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيسبأ نوزت محمود يونس34295171922403077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيأيه فالح عبد الرزاق عبد هللا34296171922274015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبياخالص ياسين اسماعيل عبد هللا34297171922251001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيضحى احمد شحاذه محمد34298171922277028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيسلمى محمد عبد الرحمن عبد القادر34299171922403081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبينور احمد ناظم عبد هللا34300171922294036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيهدى محمد فتحي سلطان34301171922254052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيرؤى طالل محمد عودة34302171922267022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبينور مروان حازم محمود34303171922285076

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيعذراء زياد طارق طه34304171922301060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبياية حسن عبد الكريم أمين34305171922280008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل588.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيطيبة مشهل مروان يوسف34306171942274100

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل583.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيوجدان احمد حسين حسن34307171942291153

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل579.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيعائشه عماد حسين محمد علي34308171942273131
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل576.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرحمة يونس حسين علي34309171942235062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل573.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيوسن فالح حسن مالش34310171942237215

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل568.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء نبيل يونس عبد هللا34311171942262054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل567.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيسجى محمد حبو محمد34312171942277112

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل562.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيبشرى عبد هللا صلبي احميد34313171942281044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل558.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينور نائف عباس احمد34314171942277182

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل554.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائياسراء راشد بشير محمود34315311942002003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل552.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيندى سعدي صالح شاهر34316171942240033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل551.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيضحى محمد محمود حسن34317171942051011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل550.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيفائزه حمود اثويني ميس34318171942289138

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل544.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآمنه مروان محمد سلمان34319171942286005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل539.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمريم احمد طه ياسين34320171942357111

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل539.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيغاده فرحان حامد ابراهيم34321171942254074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل539.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيزينب محمود موفق محمود34322311942081045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل536.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيهدى هاشم جارو حميد34323171942289196

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل532.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائينجالء عدنان عزيز عبد هللا34324171942051016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل530.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيدالل صدام حسين حميد34325171942304013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل530.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشيماء فتحي محمد فتحي34326171942281106

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيمحاسن مصطفى محمد جميل عبو34327171942285182

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزهراء خالد حميد حجي34328171942286159

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيايالف احمد مصطفى قاسم34329171942297026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيهيام عبد هللا فتحي عبد هللا34330171942238086

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائياسماء عيدان سلطان رشيد34331171942315008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيشيماء عدنان عزيز علي34332311942001014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائياية محمود عبدهللا خضير34333171942055003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرسل خير الدين حسن رحو34334171942245040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل527.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيسناء حسام محسن علي34335171942254062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل527.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيهبه الياس مصطفى الياس34336171942251201

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل526.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيخلود خالد صباح محمد34337111942074017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل526.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائياسراء هالل احمد شهاب34338171942046003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل526.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيصفا ياسر احمد خليل34339171942294210

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل526.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيرسل ناصر خلف حمود34340171942041014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيسميه فؤاد سالم محمود34341171942268092

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيسكينه شاكر علي حسين34342171942252054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيفاطمة راكان نايف حبيب34343171942292062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائياية حسين محمد سلطان34344171942300016
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيصفا ناصر سليم داؤد34345171942327042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسجى هيثم عبد القادر حامد34346171942232168

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياية نشوان شكر محمود34347171942294060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيايناس فرحان عبد هللا احمد34348171942308010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيدعاء رعد حسن حميد34349311942002008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيافنان عصام محمد عبد الهادي34350171942301006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل521.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمارية ثامر يحيى عبد هللا34351171942232236

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل521.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيمأب عبد القادر حسين عبد هللا34352171942317074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيامنة خليل ابراهيم اسماعيل34353171942301011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيمنال قحطان عبد هللا ابراهيم34354171942273152

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيسارة سعد محمد حردان34355171942235090

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيهناء محمد خالد حسين34356331942040179

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل518.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيشهد سامي دنو ابراهيم34357171942305064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل518.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيليلى عادل عبد هللا معروف34358171942290249

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيزهره حيدر قاسم يونس34359171942353015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيفاطمة مروان محمد مصطفى34360171942286275

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0ايمن- الخارجيات نينوىاحيائيايمان عبداالله عبدهللا نجم34361171942401006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيسرى خالد احمد علي34362171942235102

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيدينا زياد زكي ياسين34363171942290089

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيفاطمة غسان محمد يونس خضر34364171942234032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرانيا رعد خضر حسن34365171942280105

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائينور ناصر ابراهيم احمد34366171942230149

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائياستبرق عباس حسين ناصر34367171942284006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيسجا خالد محمد سعيد محمود34368331942041021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيافنان حسين محمود غزال34369171942232041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىاحيائيفريال محمد عابر حلو34370171942310032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيصفا اياد هاشم ناصر34371171942277129

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيدنيا رغيد هادي مجيد34372171942266016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيإيمان غانم عبد هللا علي34373171942195001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآيه جاسم محمد امين34374171942286009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيشهد محمود محمد حسن34375171942285138

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيايمان ابراهيم حسين خلف34376171942104002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيدالل محمد حسين مصطاوي34377171942279026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيرفقة وعد هللا طارق خليل34378171942283056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0ثانوية عمر كان للبنيننينوىاحيائيوسن طارق احمد خضر34379171942173009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيشهد غسان عبد المجيد حسين34380171942335019
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيظفر كمال عبد القادر ابراهيم34381171942289123

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفاطمه محمد نعمة هللا فتحي34382171942290235

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائينهياء حازم عنتر وهب34383171942104009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيايمان حازم سليمان مصطفى34384311942045008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيردينه موفق نجم عبد هللا34385171942075007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمنار جمال احمد اسماعيل34386131942243017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيالهام عبد هللا عبيد احمد34387171942230026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل509.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيساره صباح يونس صالح34388171942075011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل508.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياماني احمد صالح مولود34389171942231027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيدالل ابراهيم محمد شيبو34390171942295023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائياالء حسين علي احمد34391171942305011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائياالء جمعه احمد عارف34392171942278002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيانوار جاسم محمد جاسم34393171942254013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيشيماء يونس حسين خلف34394171942076004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيفاطمة نزار علي بشير34395171942264048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل505.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيرحمة عدنان ابراهيم محمد34396331942040060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىاحيائيرحمة خلف عزيز محيميد34397171942035008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيزهراء عباس يونس عبد هللا34398171942249038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيعهد حمد سليمان جمعه34399171942230104

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيزهراء ابراهيم احمد عبد هللا34400171942051005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائياستبرق خليل محمود حسين34401171942235005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيدعاء علي خلف علي34402171942242027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل502.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائياوهام احمد يونس مرعز34403171942237023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل502.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيسجى محمد عيدان ابراهيم34404171942237124

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل502.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيمريم نذير بشير حسن34405171942262094

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيلينه جمال احمد عزيز34406171942231345

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائياسراء وليد احمد علي34407171942291006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائياسيل نزار عبد الجبار شريف34408171942319006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيصهباء مالك عبيد حسن34409171942277132

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيايناس عز الدين مجيد حسين34410171942293017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0ثانوية القصر للبنيننينوىاحيائيانوار محمد حسين جاسم34411171942205001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيريم عبد العزيز محسن علي34412171942299038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيفاطمة علي حسين علي34413171942280221

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيدالل مروان ابراهيم عبد السالم34414171942292020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيطيبه عمار ادريس مجيد34415171942265017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل499.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائياسيل احمد جاسم محمد34416171942267009
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل498.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيهدى عبد الحكيم مصطفى ابراهيم34417171942357139

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل497.0ثانوية القصر للبنيننينوىاحيائيهناء فتحي يونس محمد34418171942205007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل497.0ثانوية العياضية للبناتنينوىاحيائيرنده بهجت طه مصطفى34419171942260010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل497.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيرغده عبد الحميد عطا هللا  بخشي34420171942308018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيغفران وعد هللا حسين علي34421171942277142

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصبا عبد الموجود عبد الواحد سلطان34422171942231282

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيأية نذير محمد صالح عزب34423331942051001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمياده احمد زكي محمد34424171942288305

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيدالل ماهر احمد عاصي34425171942283043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيرقية فراس فياض يوسف34426171942238042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيرقيه زينل عبد الغني يونس34427201942282092

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيسجى عبدالستار جبر حمود34428171942259047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيسجى علي احمد محمود34429171942277111

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائينور وليد عبد الرزاق احمد34430171942330129

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائييسرى حسين علي عبد هللا34431171942230168

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزينه ابراهيم حامد يحيى34432171942315068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيشهد ابراهيم خليل ابراهيم34433171942316055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائياسيل جمعه فتحي سوادي34434171942308004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيمريم خضير محمد خضر34435171942249082

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0ثانوية أبو جربوعة للبناتنينوىاحيائيدنيا ناصر مصطفى رجب34436171942332003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيهجران محمود صالح غثيث34437171942291146

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيرندة مجيد عواد سليمان34438171942041016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل493.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيالزهراء محمد خليل ابراهيم34439171942289006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل492.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيوفاء خضر ثالج رمو34440171942359022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل492.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياسيل اياد عبد االله يونس34441171942288034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل492.0ثانوية كنجان للبناتاربيلاحيائيتبارك رأفت عمر ابراهيم34442311942048004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيايمان محمود حمود ذنون34443171942207002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيأسيل نصيف جاسم محمد34444171942297001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0ثانوية نينوى المسائية للبناتدهوكاحيائيحلوة ياسر ابراهيم ذنون34445331942080005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل490.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيتقى مثنى علي سعيد34446171942315040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيرغد فارس عبد هللا فتحي34447331942070020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمريم عبد الكريم غازي سهيل34448171942289155

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل489.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكاحيائيامل مجيد اسماعيل فرحان34449331942058001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيمروة محمود جمعة حمو34450171942274118

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل488.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيامنيه مهدي صالح محمد34451171942299014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهيفاء عماد محمد علي حسين34452171942231444
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيغفران عبد الهادي عصمت عبد المجيد34453171942232214

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيايناس محمد صلبي داوي34454171942046012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيكندة محمد محمود احمد34455171942281130

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيفاطمه عطيه عواد عطيه34456171942037012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيفاطمه عادل الياس علي34457171942252076

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيبتول جاسم محمد احمد34458171942235038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيضحى فرحان عبد هللا احمد34459171942308032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل485.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيحوريه حسين فاضل محمود34460171942285054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيايه اياد عبد الغني احمد34461171942279015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيمها عيسى علي ايدين34462171942308046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرحمة عبد الباسط محمود طه34463171942235061

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل484.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيفاتن يونس عبد الرزاق محمد34464171942293051

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيرقيه احمد رجب عالن34465171942314040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيزبيدة احمد ذنون شكر34466171942301067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيهبه تحسين علي حمد34467311942031038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيرونق رعد احمد نزال34468171942314044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيمريم اسماعيل ابراهيم حمزه34469171942272031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيليلى صالح عبد هللا خضر34470171942316069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيصبا احمد محمود صالح34471171942267083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور الهدى انور خليل داود34472171942232275

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيمها محمد عذاب شوشيان34473171942325018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعائشة سليمان جولي محمد34474331942058013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيدالل عبدالحميد احمد حميد34475171942248011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائياية وليد ادريس وليد34476171942301022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد الستار عبد العزيز سليمان34477171942288163

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيامل يونس حسين عبدهللا34478171942046006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيعائشه فارس عبد علي34479171942254099

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيفائزة صباح خضير عصفور34480171942166029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيزهراء مسلم زكر جمشيط34481171942269008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيرشا نوفل عبد هللا احمد34482171942293034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزينب محمد حسين محسن34483171942290152

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينور طالل عمر عبد34484171942235170

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيغفران وعد هللا ابراهيم عثمان34485171942286270

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيداليا محمود جاسم حسين34486171942285223

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيسدره رائد خالد حسين34487171942262058

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيسماح فالح جبر عبد هللا34488171942304028
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيفهيمة عبد الكريم احمد حسين34489171942281129

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيغيداء خليل ابراهيم صالح34490171942040019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيهبه زياد شيت احمد34491171942232296

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياسراء علي اسامه جاسم34492171942231011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيساره حسام عبدهللا حمد34493171942403020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيتهاني يونس طه جزاع34494171942259021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيغاده كجان مجو جردو34495331942051054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيتقى حسين علي محمود34496171942237049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزبيده علي محمد صالح حسين34497171942286156

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيفاطمه ابراهيم خليل محمد34498171942299067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيسمر فرحان حامد ابراهيم34499171942254061

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائيزهراء حسين خضر سيف الدين34500171942278011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائياحالم ادهام سليمان أحمد34501171942296008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيبيان سلطان حسين عبد هللا34502201942102018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيسيبال بهجت يوسف احمد34503201942150016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيامينة شعيب محمد يونس يونس34504171942230027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيمنى صدام حسين علي34505171942075023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيهالة محمد احمد فتحي34506171942274136

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيضحى ياسين مصطفى خضر34507171942235112

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسدرة نوح محمد حسين34508171942231246

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعائشة حسام ياسين عبد34509171942232196

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائينادية صالح جدعان حمد34510171942281156

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل478.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيهيام قاسم ابراهيم حسن34511171942251214

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيهديل محمد عبد الكريم بشير34512171942293063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياماني سعد الدين حسين علي34513171942277018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيبسمه محمد جاسم خلف34514171942230040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيتبارك عدنان صالح خليل34515171942274035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيلقاء ادهام ذنون احمد34516171942294246

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيامنة تحسين حميد صكر34517171942238014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيدالل رائد عادل ذنون34518171942290083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسارة هيمان محمد محمود34519171942294167

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيوالء علي عطية حمد34520171942330141

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0ايمن- الخارجيات نينوىاحيائيدالل حسن محمد يونس حسن34521171942401008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيرسل احمد نجم الدين عبد هللا34522171942292028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيسفانه حسن محمد حسن34523171942274085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيشهد ابراهيم خضير سليمان34524171942280164
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرشا ذاكر محمود عباوي34525171942291061

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينبأ نبيل نوري حسين34526171942289174

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرحمة فلح حسن محمد34527171942280112

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيحنان دريد حسن حسين34528171942304009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائينوره طالل حسين عبدهللا34529171942251194

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيامنه عبد الغفور محمد امين خضر34530171942294044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيوحيدة غربي احمد سلطان34531171942289202

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيعائشه وعد خير هللا قاسم34532171942288247

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيقمر عماد ادريس عبد هللا34533171942283103

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيآمنه سمير ذنون احمد34534171942316002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيدعاء سعيد سليمان داود34535171942238037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيهوازن جمعة عاكوب فندي34536171942238085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائينجوى اشتي حسن حامد34537171942364028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائيسجا محمد عبد محمد34538171942278012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيسكينه الياس خليل زين العابدين34539171942252053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل474.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيماريانا كمال نوح سلو34540171942248043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايه احمد ابراهيم محمود34541171942277038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايمان بشير عبد الرزاق محمود34542171942277030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيرند وليد احمد حمودي34543171942302068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيمريم بشار مرعي حسن34544171942294256

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيسهى سالم حسن مجيد34545171942267077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائييمامه عبد هللا احمد حمود34546171942230170

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيبسمة محي الدين هادي حسن34547171942235039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيدره احمد عزيز محمد34548311942047058

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائياسماء جرجيس اسماعيل خنافر34549311942001004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرند محمود عبد الكريم خليل34550171842291085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيايمان خضر محمد حسن34551171942357024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائينبراس وعد سطام فتحي34552171942281158

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيبنان سعد حميد احمد34553171942232071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيهبه يونس خضير حسن34554171942166037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائييقين عبد الكريم حسين محمد34555171942230169

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيبراء مقداد هاشم طه34556171942237040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيسراء ليث محمد رضا حسين34557171942251109

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيصدى عمر محمد خلف34558171942264042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد ضاحي منصور34559171942301073

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائينور سعيد ادريس سعيد34560331942062048
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيأمنه فارس محمد بشير محمد34561171942286003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيزينب محمد أحمد عمير34562171942296067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكاحيائيشيرين جبار حمد عبد34563201942221007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائييقين ناظم علي عبد هللا34564171942242100

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيريه محمود عواد محمد34565171942242037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياسراء احمد علي عبد هللا34566171942281013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيشهد ثامر صالح قدوري34567171942234024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيمنار حاتم محمد جعيف34568171942280240

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىاحيائيعائشة محمد حيدر حسين34569171942096010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيضحى عصام يحيى محمد34570171942290200

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيزينب عبد الجبار عبدهللا عبد القادر34571171942235084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائينجوى احمد ولي احمد34572171942246019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيترفه فيصل محمد مصطفى34573171942277052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائييسرى عز الدين علوان مصطفى34574171942261133

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرقيه منير يحيى حمو34575171942273081

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهيام علي محمد حسين34576171942281182

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبراء عبد المحسن طه معيوف34577171942286077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيسنار كاوه فتاح قاشه34578171942245060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائياستبرق شامل نافع محمود34579171942234003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائياسيل مصلح رشيد حسين34580171942076001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيرندة ازهر محمد حسن34581171942076002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيلمياء يونس علي عبد34582171942076005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىاحيائيمريم محمد مطلك حويج34583171942035012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيرؤى طارق حسين محمد34584171942281055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيانسام ليث ميزر يونس34585171942279010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم حسام الدين احمد سليمان34586171942329060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيعائشه محمد عباس همات34587171942261080

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيندى يونس سليمان مصطفى34588331942062047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيحنين كمال مطيع صالح34589171942288088

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيزبيده صالح ذنون يونس34590171942268071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائياسماء طالل محمد جمعة34591171942235008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل468.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيمريم محمد عبد الرحيم خليل34592171942280236

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيشيماء محمد قاسم ابراهيم34593171942286235

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيغفران فارس عباس حمدان34594171942242065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيفاطمه صالح شاكر محمد34595171942302120

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيعبير احمد برجس علي34596171942075014
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيهاله احمد عبد هللا احمد34597171942272040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيمنى جرجيس حسن فاضل34598171942077024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل467.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيطيبة باسل غانم عبد34599171942330091

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيغفران بسام صباح فاضل34600171942314076

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيرحاب فالح طه علي34601171942251069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيدعاء حمود معيوف حامد34602171942234012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيافان فخر الدين عبد الستار كرم34603201942346005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيفاطمه الزهراء مزاحم ايوب عبد هللا34604171942288264

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0ثانوية كويه المختلطةاربيلاحيائيورود جبر عبد هللا ياس34605311942007003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيسرى علي ابراهيم داود34606171942299050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيأن فتحي الياس خضر34607171942254011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيزهراء عماد يوسف سليمان34608331942041015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيعبير اكرم يونس محمد علي34609171942230103

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآمنه ليث شريف احمد34610171942288005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيعنود انور منشد كصب34611171942325013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيدالل قصي غازي ابراهيم34612171942295025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشيماء خالد محمد طيب امين34613171942231274

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيزهراء حسين منصور عبد هللا34614171942034014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل465.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفاطمه احمد محمد علي34615171942290229

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل464.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائينغم فوزي طليب مجيد34616171942242085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل464.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياالء رائد ايوب محمد34617171942286032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل464.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيمريم خليل ابراهيم رحومي34618171942298055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيطيبة عبد الغني حسن شيخو34619171942302102

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيايه محمد حسين رضا34620171942285031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائينهى طالل محمد ابراهيم34621171942284075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايه بشار حسين علي34622171942231074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0للنازحين- ثانوية األخوة للبنات دهوكاحيائيمروة محمد امين علي حسن34623331942043016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسجى عايد نايف عبد هللا34624171942232164

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيايمان ذنون عزت يوسف34625171942357025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيرغد ياسر غانم سالم34626171942274054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائيمريم بشير ابراهيم خليل34627321942030032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيرشا محمد مجدي عبد المجيد34628171942323009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائياسماء عبد السالم عزو احمد34629171942251015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائييسر عمار جارهللا ايوب34630171942268144

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0ثانوية الشورة للبناتنينوىاحيائيبتول احمد محمود محمد34631171842271004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيشذى شاكر محمود قاسم34632171942230087
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيلطيفه وعد هللا حسين حسن34633171942251152

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيحنين جاسم محمد عبد الرزاق34634171942316022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيانوار ثامر عبد الكريم قاسم34635171942281030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيفرح عصام علي محمد34636171942285172

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيشيماء عبد الكريم شيت طه34637171942280177

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيشكران ياسين علي حسون34638171942098019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكاحيائيشيماء ياسين مصطفى محمد34639331942058012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0ثانوية قز فخرة للبنيننينوىاحيائيعنود احمد محمد عبد هللا34640171942175010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور علي محمد رمضان34641171942232283

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائياالء سعد محمود خضير34642171942317008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيزينة جبار وعد هللا يعقوب34643171942281072

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيرانيا ايهم اكرم محمد34644171942323007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسارة رافع احمد يونس34645171942294163

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيرشا صالح عفدو حمو34646171942098009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيساره فراس عز الدين عباس34647171942316049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيبشرى زينل محمد يونس34648201942134028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيشهد احمد جاسم محمد34649171942279059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيانوار مزهر نجم عبد هللا34650171942237022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيفاطمه شريف خضر شاهون34651171942251142

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيحنين مجيد ابراهيم حميد34652171942266015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيطيبة سمير منير زكي34653181942261024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيزينب ازهر محمد حسن34654171942291074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيزينب وليد محمود ابراهيم34655171942291078

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيشروق عبد اللطيف جميل عبد34656171942300060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيسجى محمد احمد شمالي34657171942230084

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيغاده محمود خضر علي34658331942051055

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيندى قاسم حميد عاشور34659261942250226

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيهدى محمود احمد محمد34660171942230155

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيعذراء حسين منصور عبد هللا34661171942034019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرحمة احمد غانم سعيد34662171942280107

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيتمارا سعد عبد الكريم عزيز34663171942317026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيامنه صالح محمد حسن34664171942277023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيشهد بشار شويش خميس34665171942277121

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسدره غازي ابراهيم موسى34666171942232169

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيبرأه محمود رمضان محمد34667171942254022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيآيه عمار محمد شيت محمود34668171942296007
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيغفران وليد مولود شريف34669171942299065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائينور الهدى بشار عبد الستار علي34670171942314099

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيمريم محمود سليمان نايف34671171942281145

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائياميرة حكمت حميد احمد34672171942295010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيليزا رعد سالم حنا34673171942248037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيغفران احمد محمد جاسم34674171942230107

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيامنه سعد محمد صالح عبد الباقي34675171942274017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرغد اسعد نور الدين حسين34676171942285080

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيرانيا دريد اسماعيل محمد34677171942237067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيايالف احمد غانم محمد علي34678171942315025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمها احمد طلعت يونس34679171942290276

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0ثانوية عمر كان للبنيننينوىاحيائيزينب علي حسن جاسم34680171942173005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرحمه نزار شرحبيل شريف34681171942232111

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيسماح عمر محمد خلف34682171942317056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمنار عمار محمد سامي حامد34683171942302138

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيرحمه ضياء ابراهيم حمو34684171942316033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياسيل عزيز اسماعيل خلف34685171942230019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيابتهال احمد عبد الكريم حسن34686171942281006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيابتهاج برغش شطي مزعل34687171942325001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيصفا ياسر محمد يحيى34688171942289120

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيريم سعد حازم حسين34689171942288154

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيدالل هيثم عبد السالم نجم34690171942281053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائياسيل عبد حميد احمد34691171942235011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيمها احمد محمد جاسم34692171942315123

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرغد فرحان حسين عمر34693171942273079

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل536.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيحنان طلب فتحي عمر34694171952273014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيساره علوان يونس سليمان34695171952288044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل502.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىتطبيقيضحى هواس فاضل خالد34696171952234008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيناهية انور ابراهيم مصطفى34697171852237054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىتطبيقيصهباء ضياء جدوع محمد34698171952240008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل497.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيساره سالم حميد صالح34699171952290053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل492.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقيشهد علي خلف حسين34700171952230011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقيرحمه خضر ابراهيم سهو34701171952230007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل483.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيعبير عصام وعد هللا حسين34702171952235038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقيحنان يحيى يونس فرج34703171952357007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيشيماء عبد الكريم عضيب خضر34704171952280030
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىتطبيقيهدى احمد غزاي دبيسان34705171952297013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيفردوس قاسم ابراهيم حسين34706271952064069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقينورا بشار مجيد عبد الرزاق34707171952231078

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0ايسر- الخارجيات نينوىتطبيقيريم اكرم داؤد سليمان34708171952403005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل464.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيساره معتز عبد الرزاق عبد القادر34709171952286034

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيرحمه محمود شيت احمد34710171952273019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0ثانوية المأمون للبناتنينوىتطبيقيسجى سالم محمد احمد34711171952317002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيأيالف عزام صالح أحمد34712171952294010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىتطبيقيسوسن سردار صالح محمد امين34713171952258006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيزينب ربيع سعد هللا محمد34714171952273025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيغفران اكرم عبد الجبار شيت34715171952315036

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقينورا خلف محمد حميد34716171952290092

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيآيه عامر احمد شعبان34717171952273010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيغفران صالح مطر علي34718171952166005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيأمنه علي وعد عبد الرحمن34719171952294008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقياية مشعل خليل ابراهيم34720171952274008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيصبا خالد حمدون مرعي34721171952302031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيفاطمه محمد شيت محمد34722171952300017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيآيه زكريا توفيق عمر34723171952298005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقينور طه صالح محمد34724171952289064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقياسيل بشار شيت محمد34725171952267003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاربيلتطبيقيفاطمه الزهراء ابراهيم هاشم فتحي34726311952030007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقييقين ابراهيم ذنون يعقوب34727171952315056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيمروى زياد محي الدين قاسم34728171952288070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيزهراء اكرم شحاذة حمادي34729171952305015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه حميد رحيم محمد34730141952111025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل454.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيساره زاهر حامد طه34731171952296020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيعائشة فراس صبري عبد34732171952286039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيزهراء حاتم كردي محمد34733171952290041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيافنان ربيع احمد طه34734171952302002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل453.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىتطبيقيايمان حيدر علي سليمان34735171952265002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىتطبيقينور ذاكر سلطان مصطفى34736171952297011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل452.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيرحمه ثامر نعمان عثمان34737171952292011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقيرغد خالد وعد نجم34738171952314008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيتبارك صديق خليل يوسف34739171952315011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقياسماء منهل بدر وادي34740171952299005
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيشهد علي احمد ابراهيم34741171852284015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكتطبيقيايمان فالح رجب خضر34742201952392008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيشهباء مهند علي حسين34743171952232033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيسارة حردان خليفة زيدان34744171952053002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل450.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقيهناء احمد حمد محمد34745171952109002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيامنة غانم حامد محمد34746171952274006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقياسراء نزار خليل سلو34747171952290007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىتطبيقيبسمه عماد محمد حسين34748171952240003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل449.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيعائشة مضر شاكر احمد34749171952301050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقيمالك هاشم حميد احمد34750171952357027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقياية الزم غانم سعيد34751171952286008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل448.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقيزهراء رعد يونس علي34752171952230010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقياقباس حازم محمد شهاب34753171952273004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيآمنه عبد الموجود صالح الدين يونس34754171952294007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0ثانوية العياضية للبناتنينوىتطبيقيغاده سعيد محمدصالح خضر34755171952260007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيدالل خالد صالح هناوي34756171952284005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقياسراء مصعب هالل محمد34757171952289004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىتطبيقيسماء فراس إبراهيم خضر34758171952329009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيزينب احمد محمد شيت مصطفى34759171952292012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيضحى بشير عبد الغني خضر34760171952299022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقياسراء جمال خالد محمد34761171952267001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيمريم بسام حازم محسن34762171952289057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0ثانوية المأمون للبناتنينوىتطبيقيمنار حامد احمد جاسم34763171952317004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيسارة طالل حازم حميد34764171952281014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيمفاز حربي ادهام يوسف34765171952237045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيمنى نزال مرعي معيوف34766171952284019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيهيام عامر احمد عزيز34767171952283062

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقينور فيصل محمود حسون34768171952273044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0اعدادية صفية للبناتنينوىتطبيقيدعاء عبد القادر عبد الجبار شيت34769171952295005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيناريمان مصطفى خدر طه34770331952070015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيزهراء ذنون يونس محمود34771171952283020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقيريم عدي صالح الدين عبد هللا34772171952357010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيأيه محمود ابراهيم احمد34773171952237002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيغفران مقداد احمد سلطان34774171952315040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيرشد محمود سعيد محمود34775171952237024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقييمامه زاهد حازم محمد34776171952288099
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيشهد محمد حسين علي34777171952231050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقينازك ندير محمد صالح عزب34778171952236027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيامنه نعمان سعيد حمدي34779171952231010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيفاطمه احمد صباح محمد علي34780171952305019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيرغده ماهر عزت خضر34781171952231033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقياسراء عقيل قاسم احمد34782171952274001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقينور الهدى حسين زينل محمد34783171952249023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيشهد طارق فارس داود34784171952302029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقياخالص ابراهيم محمود نايف34785171952301001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقياسراء هالل احمد عبد هللا34786171952232006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيهند وعد هللا محمود شاهين34787171952305024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىتطبيقيليزا وسام جمعه عباس34788171952245015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقيآمنه عبد الجبار ياسين محمد34789171952314001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكتطبيقيعائشه جمعه رؤوف خضر34790201952101013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيرحمه سعد هللا صديق خليل34791171952285017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىتطبيقيزينه قحطان عبدالقادر عبدهللا34792171952251017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىتطبيقيتقى عبد الغني عبد الرزاق عبد الغفور34793171952323003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقيعائشة حمد سليمان جمعه34794171952230016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىتطبيقينور رعد حسن احمد34795171952297012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيغفران اسماعيل مطو فشخان34796171952289049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيساره جميل كاطع غركان34797261952080007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقيجميلة غزوان محمد مصطفى وهب34798171952261008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيشيماء زينل محمود يوسف34799171952241012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيسارة عمار علي ابراهيم34800171952296019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيرنا عمار علي ابراهيم34801171952296016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيندى جمال حازم حسين34802171952285049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيآية رعد احمد يونس34803171952292002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيشهد نمير محمد بهاء الدين34804171952299020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقيابتسام قاسم فتحي سلطان34805171952249001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيماريا ايوب جاسم محمد34806171952285046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقينور ادريس سعيد حسن34807171952231074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيايناس بسام يحيى صالح34808171952274009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيجيهان احمد محمد احمد34809171952237019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيتمارة حسين يونس الياس34810171952301018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيهبه رائد حميد حسين34811171852296048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقينور قيس صالح يونس34812171952286057
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىتطبيقينجالء حسين باقر صالح34813171952252019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقيزينب محي الدين محمد علي خضر34814171952261016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقينور أبراهيم شريف ذنون34815171952302046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيدالل نشوان محمد صالح يونس34816171952302012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارتطبيقيزينب رياض سويد بصيو34817221952202003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيآمنه خيري علي حسين34818171952231003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيحنين زهير توفيق غزال34819171952288030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيغسق باسل شاكر يوسف34820171952232042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيمريم رعد مال هللا عبد الجبار34821171952300019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيخديجه علي محمود أرحيل34822171952231020

كلية اآلداب/جامعة الموصل564.0ثانوية بحركة للبناتاربيلادبيعبير جمال عبد الجبار جميل34823311922043011

كلية اآلداب/جامعة الموصل564.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىادبيصخر عبدال خليل السوكه34824171921101004

كلية اآلداب/جامعة الموصل550.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيدلشاد درويش عبدي ابراهيم34825331921052006

كلية اآلداب/جامعة الموصل546.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيعباس امهيدي صالح خالد34826171921063010

كلية اآلداب/جامعة الموصل545.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبينورا صهيب غانم محمد شيت34827171922274067

كلية اآلداب/جامعة الموصل542.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيايات هيثم سعيد عزيز34828171922401011

كلية اآلداب/جامعة الموصل539.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيغسان كنعان بشار عرسان34829331921052013

كلية اآلداب/جامعة الموصل536.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيمحمود خديدا خرتو خلف34830331921001060

كلية اآلداب/جامعة الموصل534.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيدعاء عبد الرزاق حسن صالح34831171922291020

كلية اآلداب/جامعة الموصل533.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيمتعب حسين دحام كريدي34832171921113023

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيمحسن شفان شمو كيجو34833331921052020

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيهديل حامد احمد خمو34834331922040064

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0ثانوية القوش للبناتنينوىادبيكرستينا فؤاد جبو جيجو34835171922256004

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيرفل شامل احمد عبد34836171922319011

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيضحى ثائر طه داود34837171922286043

كلية اآلداب/جامعة الموصل504.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيريا باسل سالم حمدي34838171922286024

كلية اآلداب/جامعة الموصل503.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيهدى عبد الجبار احمد ساري34839171922277040

كلية اآلداب/جامعة الموصل502.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيانتصار خزعل غانم خضر34840171922237010

كلية اآلداب/جامعة الموصل499.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيرحمه صباح عزيز علي34841171922277014

كلية اآلداب/جامعة الموصل497.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيرحمه صالح حسين احمد34842171922277013

كلية اآلداب/جامعة الموصل495.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمؤمن محمد مصطفى خليل34843171921144081

كلية اآلداب/جامعة الموصل493.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيوليد فراس عبد النافع محمود34844171921001087

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبينبأ ياسر عبد الرحمن مراد34845171922302049

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيمريم صفاء حازم يونس34846171922286053

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبياحمد محمد ثامر عزيز34847171921001011

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبييحيى زهير جرجيس عبد هللا34848171921012110
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كلية اآلداب/جامعة الموصل490.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيفهد ابراهيم اسماعيل نزال34849171921112038

كلية اآلداب/جامعة الموصل488.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيفريال حسن خلف ياسين34850171922277032

كلية اآلداب/جامعة الموصل485.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبيمحمد حسين علي فتاح34851171921364040

كلية اآلداب/جامعة الموصل481.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيحسن علي احمد يوسف34852171921021018

كلية اآلداب/جامعة الموصل481.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيفواز محمد نوري حروش34853331921001051

كلية اآلداب/جامعة الموصل480.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيعامر خميس علي حاضر34854171921181009

كلية اآلداب/جامعة الموصل479.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيعلي عمر فتحي احمد34855171921351107

كلية اآلداب/جامعة الموصل475.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحمد جاسم عزو احمد34856171921080085

كلية اآلداب/جامعة الموصل473.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبياالء ياسين حبيب يونس34857171922251007

كلية اآلداب/جامعة الموصل472.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيسارة يحيى محمد محمد علي34858331922040031

كلية اآلداب/جامعة الموصل471.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيأفنان رياض يونس صالح34859171922314001

كلية اآلداب/جامعة الموصل468.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيامنة عبد هللا نجم عبد هللا34860171922274008

كلية اآلداب/جامعة الموصل465.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيسبأ قيس جالل محمد توفيق34861171922292018

كلية اآلداب/جامعة الموصل465.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيبشار هيثم هاشم نجم34862171921143023

كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىادبييوسف ياسر يونس مصطفى34863171921222011

كلية اآلداب/جامعة الموصل463.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبياية سعد محمد علي34864171922232005

كلية اآلداب/جامعة الموصل462.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيصديق فارس احمد حسن34865331921001029

كلية اآلداب/جامعة الموصل462.0ثانوية ابي بكر للبنينصالح الدينادبياحمد ابراهيم رمضان محمد34866181921097001

كلية اآلداب/جامعة الموصل461.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعلي محمد علي حسين34867171921144069

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيمصعب احمد حبيتر نهار34868171921181018

كلية اآلداب/جامعة الموصل458.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيايناس اشحاذة عبد هاشم34869171922254009

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيسارة خالد مال هللا عبد هللا34870171922288055

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعلي حسان محمود قاسم34871171921017059

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيآالء جمال أحمد رشيد34872171922286001

كلية اآلداب/جامعة الموصل456.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيحنين خالد محمود عزاوي34873171922302017

كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيزبيده بسام قاسم حسون34874171922294019

كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيفالح سليمان مصطو حاجو34875171921351131

كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيمريم علي محمود احمد34876171922285065

كلية اآلداب/جامعة الموصل451.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيمحسن علي بدير عبد هللا34877171921113024

كلية اآلداب/جامعة الموصل450.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيانمار محمد شيت خلف ابراهيم34878171921103006

كلية اآلداب/جامعة الموصل450.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيشهاب احمد خليف عكيل34879171921028039

كلية اآلداب/جامعة الموصل450.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبياالء صالح مؤيد شاكر34880171922296007

كلية اآلداب/جامعة الموصل449.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيعلي باسل حازم نجم34881171921161043

كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبينور فراس ياسين عبد هللا34882171922290094

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيعبد الهادي محمد احمد بشير34883171921009053

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيخالدة عمر خليل محو34884331922040015
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كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةادبيرزان إهاب مال هللا حسين34885321922023004

كلية اآلداب/جامعة الموصل442.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيمحمد حميد حامض سعيد34886171921182024

كلية اآلداب/جامعة الموصل442.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبياسيل محمد فتحي احمد34887171922230006

كلية اآلداب/جامعة الموصل442.0ثانوية تل اسمير للبنيننينوىادبيفيصل عيدان كعيد نهار34888171921191005

كلية اآلداب/جامعة الموصل441.0ثانوية وانه للبناتنينوىادبيليلى عامر محمود خلف34889171922278013

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيهبه عمار ذنون يونس34890171922258023

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيداؤد عمر سليمان عمر34891331921001021

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيايات لقمان غائب احمد34892171922283014

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيحارث محمد صديق داود يونس34893331921070002

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيمريم خالد فاضل يونس34894171922301068

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبييوسف شامل راكان يوسف34895171921144125

كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبينداء حيدر صالح علي34896171922305072

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيعمار حسين ابراهيم حسين34897171921114032

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبياحمد لطيف محمود دانوك34898311921001004

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيقاسم عناد عبد هللا احمد34899171921083029

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيسطام بشي رحيل دهام34900171921063005

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيعبد هللا فواز علي عطو34901171921024042

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبيايه مراد محمد عبد هللا34902311922052010

كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبيهيلين عامر حسن احمد34903311922052034

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيمدين احمد خلف اسود34904171921223022

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبياسالم عمار يونس علي34905171922274003

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبياحمد مطلك ابراهيم احمد34906171921010008

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمد ماهر محمود شاهين34907171921084089

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيفرحان طالل خالد ميز34908171921111019

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبييوسف عبد الكريم عبد عودة34909171921144127

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيبراق عبد القادر محمد احمد34910171921170002

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيرحمه محفوظ محمد محمود34911171922288032

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيساره شحاذة نجم محمد34912171922286034

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيزينه لؤي موفق عبد هللا34913171922292016

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيمحمد حمد اسود عبد هللا34914311921001031

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبيمشاري شعالن خميس حياوي34915181921004024

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية القيارة للبناتنينوىادبيشهد سعد عمر حسين34916171922242011

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعمر محمد صالح هادي34917171921027080

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبييونس محمود بداع عودة34918171921084112

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمبشر محمد واجد محمد علي34919171921011090

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبيعمر غانم جمعه سليمان34920171921038026
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كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيايمن ناصر احمد فريح34921331921070061

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيعلي احمد خلف عليوي34922171921111015

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيحسين علي ابراهيم محمد34923171921077010

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبياحمد عبد هللا فتحي حسين34924171921001010

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيريم محمد عبد الجليل عبد القادر34925171922286025

كلية اآلداب/جامعة الموصل437.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيحمزة سفيان طلب فتحي34926171921161024

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبينواف علي خلف ساجر34927171921112062

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيعلي زكريا طاهر حسن34928171921024049

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيسحر ابراهيم عبد هللا أحمد34929171922254025

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمؤمن نوفل مرعي حسن34930171921027091

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيصالح عبد مصطفى ناصر34931171921170004

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيماريه كمو مراد علي34932331922052014

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيهاجر احمد عبد الرحمن رضا34933171922305076

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبياسماء سعدي علي سلمان34934171922293005

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمصطفى صالح محمد يونس34935171921351195

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيكرم توفيق محمود احمد34936311921001029

كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيريم راكان أحمد محمد34937171922230035

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبياشرف عبد هللا هادي عبود34938171921025029

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيمؤمن علي محمود محمد34939171921032029

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيسامي محمد منوخ كليب34940171921113006

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيمصطفى احمد فكاك أحمد34941171921223023

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعمر صباح جاسم محمد34942171921084067

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيفرحان حمو مراد خلف34943331921051014

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعلي طالل فارس حمود34944171921021045

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيالهام يوسف جاسم محمد34945171922290014

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبياحمد بشار عبد السالم يحيى34946171921017002

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيايسر حسن صالح مصطفى34947311921017007

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيفرحان ملحم الياس حجي34948331921001050

كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيحميد صالح سليمان خلف34949171921182003

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيواثق عبد هللا إبراهيم زرزور34950171921026175

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيزينه قاسم زكر قاسم34951331922040030

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمحمود ناثر محمد خليل34952171921028082

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية الحود للبنيننينوىادبيبتول مرعي حسن ناصر34953171922040004

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ثانوية العريج للبنيننينوىادبيسيف يوسف محمود محمد34954171821031016

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيخوخة مراد درويش علي34955331922064003

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبييحيى علي محمد سليمان34956171921032038
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كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيمحمد ناظم مرعي حسن34957171921018115

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيفراس نومان فرزي غضبان34958171921182021

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيدموع سهيل نجم عبد هللا34959171922290035

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيإسراء شريف كاظم خضر34960171922249001

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبياحمد صالح رمضان ابراهيم34961171921181001

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيزينه محمد اسماعيل ابراهيم34962171922286031

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعبد الرحمن قتيبه شريف عبد هللا34963171921015052

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبياحمد محمود احمد محمود34964171921067003

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0ثانوية مخمور للبنيننينوىادبياكرم سالم عبد صالح34965171921099002

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيعمر ناصر صالح عبد هللا34966171921018096

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيصادق جعفر نجم الدين ابراهيم34967171921077012

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبياحمد سلطان علي حسن34968171821161009

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيمريم مهند محمد صالح مهدي34969171922314062

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيسرى احمد زهير زيدان34970171922403079

كلية اآلداب/جامعة الموصل433.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيشاكر محمود محمد احمد34971171921016038

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمصطفى خالد مصطفى عيدان34972171921026157

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيتونس عبد هللا علي محمد34973171922113003

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمد راكان عطو حمادي34974171921084079

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمصطفى خالد عبد القادر عبد الجبار34975171921017093

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيسارة احمد عبد يحيى34976311922038019

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيحيدر محمود فتحي يوسف34977331921001019

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيرشا مسعد نذير حسن34978171922299019

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيرسول سهيل عبد الواحد محمود34979171921015031

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيفاطمه عامر مرعي حسن34980171922295032

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمؤمن زهير خضر عبد34981171921027090

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعمر خالد إلياس أخضير34982171921019078

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيياسر فارس غانم محمد34983171921084105

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيفهد عجيل محمد عبد العزيز34984171921142050

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعماد بسام علي حسين34985331921001045

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىادبيمحمد سالم صالح طه34986171921096006

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيعال وعد سلطان احمد34987171922305061

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبياواز جالل عيدو برو34988331922052002

كلية اآلداب/جامعة الموصل431.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيفاضل فيصل فتحي احمد34989171921080078

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيفيصل حمي حسن ابراهيم34990171921093018

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمحمد ممتاز نجم عبو34991171921005061

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمصطفى امير غانم عزيز34992171921005064
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كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0ثانوية هلمات للبنيناربيلادبيعبد هللا عمر وهب عبود34993311921006011

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعباس عصام عبد محمود34994171921016045

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيمريم غانم محمد مصطفى34995171922237066

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد صالح خليل خلف34996171921143007

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعلي عبد هللا فتحي شعبان34997171921084062

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيياسر سلمان عبد الرزاق خليل34998171921005069

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيريا وليد خالد عبد34999171922232017

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمصطفى معتز يونس قاسم35000171921012102

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيريان محمد خضر محمد35001171921144035

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيديانا عيسى احمد علي35002171922231027

كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيزيد مصطفى علي ولي35003171921083021

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد فائز محمد محمود35004171921003050

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيرفل علي حازم خضر35005171922280021

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمحمد حسن ابراهيم خليل35006171921351142

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيخولة محمد حمزة خضر35007171922301024

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيهيثم نوري خنجر بادر35008171921098022

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىادبيمحمد غيدان خليل قادر35009171921101012

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبييوسف عماد صديق نرو35010331921050017

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيغيث لقمان عبد الواحد ذنون35011171921024058

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمد طالل عبد الرحمن عبد اللطيف35012171921019106

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيسفيان فارس غانم ابراهيم35013171921084036

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيمهى عبد هللا فتحي شعبان35014171922254043

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلادبياألء رياض سالم حمدي35015311922081008

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيآمنه رعد سعيد محمود35016171922291003

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبيدة قتيبة عبد هللا يونس35017171921017056

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيامنه احمد سلطان علي35018171922235011

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىادبيمحمود صالح يوسف حسين35019171921101013

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيعال صفوان وجيه احمد35020331922040044

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ايسر- الخارجيون نينوىادبيفارس تيسير غدير حسين35021171921402051

كلية اآلداب/جامعة الموصل428.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيعلي مسعود عبد الرحمن ياسين35022311921066005

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيايه محمد نوفل شريف35023171922294009

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيروان معن عبد الرحمن علي35024171922285027

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيمحمد يحيى قاسم حسن35025171921067039

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيمنار نشوان أحمد عبد هللا35026171922280048

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيشتات عايد سهيل نجم35027171922051006

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيدلفو ابراهيم شهاب احمد35028311921066002
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كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيهاشم لقمان غزال محمد35029171921142083

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبياحمد مصطفى علي مصطفى35030171821196003

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيأحالم سعيد فاضل عبد هللا35031171922295001

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيشكران حارث حامد محمد35032171922286041

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىادبيطالب صالح مهدي محمد35033171921069005

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعلي عماد منيب ذنون35034171921028055

كلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ثانوية الشهيد ضرار للبنيننينوىادبيضياء شعبان نجم عبد هللا35035171821004010

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبينعم مشتاق هاشم قاسم35036171922294035

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيغفران جالل عبد هللا محمد35037171922258020

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيآية زياد محمد صالح35038171922231003

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيهند عمار عبد هللا عمر35039331922041026

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيطيبه صالح مهدي حسين35040171922235041

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيمنى علي حسين احمد35041171922313014

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمحمد احمد محمد رحيل35042171921015077

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعمر ضياء مهدي صالح35043171921027076

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيغفران عطا هللا حسن صالح35044171922035005

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيحسين مجول حسين محمد35045171921064016

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيهبة غانم ذنون اسماعيل35046171922267066

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعامر طعمه معيوف عنيفش35047171921084046

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيمصطفى بسمان اكرم احمد35048171921010071

كلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيعبير عبد محمود عبد هللا35049171922281019

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيشهد باسم نجم عبد هللا35050171922258016

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيغفران محمد عواد حديد35051171922238022

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيدالل احمد صالح محمود35052171922230023

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيهبة عبد الرزاق علي مصطفى35053171922267065

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيعدنان طه جاسم محمد35054311821002020

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيزهراء فراس احمد حسن35055171922316022

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيزينب طارق زكي ياسين35056171922237041

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيمنى داود إبراهيم علي35057171922075004

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيحمد عويد خلف مرزوق35058171921046006

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمحمد اياد احمد نصيف35059171921001057

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبياحمد زيدان حديد عزيز35060171921026015

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعمر احمد سعدون حامد35061171921019076

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيسحر صالح محمد جاسم35062171922251046

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيقمر عبد المنعم ابراهيم يونس35063171922290082

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد علي عباس محمد35064131921027030
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كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيحمزه سالم عبد دوحان35065191921062012

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيزينب موفق عبد الباري علي35066171922284012

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيسارة محمود عبد صالح35067171922317024

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيمحمد احمد عطية محيميد35068201921033025

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيعهد جاسم محمد مصطاوي35069171922235045

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ثانوية الشهيد ضرار للبنيننينوىادبيحورية حسن سلطان حسين35070171922004002

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيرحمه عدي هزار يوسف35071171922288030

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبياحمد محمد احمد خلف35072331921001007

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمحمد احمد عضيب خضر35073171921028070

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيتماره محمد جميل عبد35074171922283025

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىادبيوليد نبيل احمد خضر35075171921222010

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبينسيم طه عبد هللا محمد35076171921021079

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0ايمن- الخارجيون نينوىادبيهشام صباح ناصر خليف35077171921400115

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبياحمد حامد محمد ابراهيم35078171921018010

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيثامر عبد فتحي احمد35079171921018026

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيفهد بشار محمد يونس35080171921161051

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيسؤدد وليد خرشيد نعمان35081171922244021

كلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبييوسف محمد صالح هيشان35082171921144128

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيساره عامر عبد هللا نجم35083171922302029

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمصطفى عمر عبد الهادي عبد الباقي35084171921016106

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمصطفى ماهر احمد ذنون35085171921005066

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيهيثم حميد ابراهيم سعدو35086171921351175

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمحمد شكر محمود شيت35087171921351146

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيبسام محمد حسين ناصر35088171921161018

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيجمال الدين ضياء جمال الدين محمد امين35089171921083014

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبياسيل فتحي حسين مصطاوي35090171922273004

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيرسل احمد لفته محسن35091101922117015

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعادل ماهر عادل صالح35092171921016044

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد ابراهيم عنتر خضر35093171921143003

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيريم عامر حسن علي35094111922104036

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيشيماء سعدي خليل حسين35095171922313007

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيحسن ياسر شهاب احمد35096171921021019

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية االخوة للبنيننينوىادبيمحمد شهاب احمد كولو35097171921224015

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيجاسم ولي هاشم عزيز35098171921068004

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيانس احمد عصام يونس35099171921223005

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيصالح حسين احمد حسن35100171921223010
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كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبييوسف سعيد فاضل سعيد35101171921012113

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيعبد هللا سفاح عبد الغفور سلطان35102171921009049

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية الكبر للبنيننينوىادبييوسف عبد هللا ضحوي كران35103171921210009

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيالحوراء زينب حميد شنين حمود35104141922108007

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيحمزة خضر مراد عنيز35105171921005017

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمحمود احمد عبد الرزاق حسن35106171921017089

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيزبيده اياد محمد صالح35107171922293022

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيمحمد جمعه يونس خضر35108171921002027

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيريان محمد علي طه حميد35109171921026058

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيرغده يحيى قاسم علي35110171922289021

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىادبينور احمد زهير زيدان35111171922330009

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيرغد وعد هللا طليع مجيد35112171922301039

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيرغده صدام رشيد غثيث35113171922291029

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبييوسف احمد حمدون حامد35114171921011117

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعلي احمد عبد اللطيف سعيد35115171921012056

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيسيف عدي مرعي حسن35116171921143034

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيرغد مؤمن احمد محمد علي35117171922314024

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيفاطمة هاشم احمد ذنون35118171922231061

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيسرمد سعد يحيى ذنون35119171921017037

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيدانيه عالء عبد الوهاب قاسم35120171922273013

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيمحمد جالل يعقوب مصطفى35121331921001055

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيرشا عدنان عبد المجيد خضر35122171922237029

كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيرسل عبد الستار احمد اشهاب35123171922237028

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبييقين سعد هادي عبود35124171922237084

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيوسام سعد محمد خضير35125171921016121

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبييحيى محمد عبد الباري جاسم35126211921226043

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعبد الرحمن وليد نوري قاسم35127171921012042

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمؤمن شامل مصطفى يونس35128171921015073

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعبد هللا صالح رمضان هالل35129171921084054

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىادبيبراء ابراهيم خليل يونس35130171922096002

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمهند شاكر محمود حميد35131171921028090

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبياسراء ياسين سليمان داود35132171922249005

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبيآمنه زيدون عبد هللا امين35133171922321001

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيايمان صدام شعبان جبر35134171922316008

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيمروه صالح مصطفى نوري35135201922124034

كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيهارون الرشيد ادريس طابور قدير35136311921017025
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كلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيصالح رعد صالح زيدان35137311921002016

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيسبأ زياد عبد هللا صالح35138171922293025

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيفاروق عمر خلف حسن35139171921143062

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيمحسن فرحان صبار رحيل35140171921090010

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيايالف عبد القادر هاشم محمد35141171922302011

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيياسر عمار ادريس عبد الحميد35142171921012109

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبييحيى عبد الغني احمد جاسم35143171921027126

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيزياد كريم مناور متعب35144171921045013

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيمحمد حمد خلف احمود35145171921053017

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبياحمد فاضل احمد محمد35146171921142004

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيجاسم محمد مرعي محمد35147171921084021

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيمحمد مهدي صحن صلبي35148171921111027

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيايالف رعد يونس محمود35149171922286009

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيعبد هللا سالم بيوض عافر35150171921112027

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيهديل فتحي حسين مصطاوي35151171922273059

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيصالح محمد خضر محمد35152171921114017

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيمروه حسن احمد علي35153171922300021

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيدنيا بشير احمد عماش35154171922290036

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد هللا نشوان زين الدين سليمان35155171921017051

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعز الدين حسن محمد احمد35156201921022055

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيقاسم عبد الكريم قاسم يحيى35157171921083028

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبييونس محمد عبد الوهاب حسن35158171921005073

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيغسق رائد ابراهيم حسين35159171922285057

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبينسرين عبد هللا علي جديع35160171922036006

كلية اآلداب/جامعة الموصل639.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيامين سليمان حسن عمر35161171941149004

كلية اآلداب/جامعة الموصل620.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيعلي درويش سينو قاسم35162171941348033

كلية اآلداب/جامعة الموصل595.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمينا عماد عبد الكريم عيسى35163311942047188

كلية اآلداب/جامعة الموصل592.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيبسام حسن حجي رشو35164171941060015

كلية اآلداب/جامعة الموصل592.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائياسماعيل محمود طه ابراهيم35165171941400004

كلية اآلداب/جامعة الموصل589.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيساهره سليمان ابراهيم كارس35166331942051032

كلية اآلداب/جامعة الموصل589.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيابتهال سالم محمد مصطفى35167171942279002

كلية اآلداب/جامعة الموصل582.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيورقاء مال هللا حسين مرعي35168171942280287

كلية اآلداب/جامعة الموصل578.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيايناس صباح محمد علي وهب35169171942300012

كلية اآلداب/جامعة الموصل578.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيالن خالد فائق زكريا35170171941228009

كلية اآلداب/جامعة الموصل577.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيفاطمة خالد محمد سالم حمدان35171171942237161

كلية اآلداب/جامعة الموصل573.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيجميله سليمان علي سيدو35172331942051015
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كلية اآلداب/جامعة الموصل573.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائياسيا دخيل صبري خلي35173331942051004

كلية اآلداب/جامعة الموصل573.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيرامي رياض فتحي حميد35174171941015066

كلية اآلداب/جامعة الموصل572.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيسفيان صبري قاسم عمر35175171941149023

كلية اآلداب/جامعة الموصل571.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيالياس شكر ملحم الياس35176171941348001

كلية اآلداب/جامعة الموصل570.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائياسراء لقمان محمد فاضل جانكير35177331942062001

كلية اآلداب/جامعة الموصل567.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيطيبة عبد الناصر محمد طيب رشيد35178171942237147

كلية اآلداب/جامعة الموصل567.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيوسن عبد هللا ابراهيم عبد الرحمن35179171942230164

كلية اآلداب/جامعة الموصل566.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيرحاب خيري فلح احمد35180171942098007

كلية اآلداب/جامعة الموصل566.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد رياض خلف احمد35181171941026203

كلية اآلداب/جامعة الموصل561.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيزينب هيثم تقي يونس35182171942236045

كلية اآلداب/جامعة الموصل558.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرغد رعد عبد اللطيف طه35183171942290116

كلية اآلداب/جامعة الموصل554.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيزيد غازي سليم عبد هللا35184311941024052

كلية اآلداب/جامعة الموصل551.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآمنة محمد سالم احمد35185171942232004

كلية اآلداب/جامعة الموصل550.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيرغيد مخلص خليل خضر35186171941060031

كلية اآلداب/جامعة الموصل549.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيالوليد خالد يوسف محيميد35187181841042003

كلية اآلداب/جامعة الموصل546.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيحنين محمد محمود عبد هللا35188171942231108

كلية اآلداب/جامعة الموصل545.7ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمروان محمد وليد محمد35189171941157048

كلية اآلداب/جامعة الموصل545.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصبا محمد عبد هللا خضر35190171942231284

كلية اآلداب/جامعة الموصل543.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيصفا فارس عبد الجبار عطوان35191171942298038

كلية اآلداب/جامعة الموصل540.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيطيبه موفق عبد الغني حمادي35192171942302106

كلية اآلداب/جامعة الموصل535.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيحمزة عمر عبد السالم صالح35193171941186035

كلية اآلداب/جامعة الموصل532.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياسماء محمد علي عثمان35194171942286025

كلية اآلداب/جامعة الموصل531.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتنينوىاحيائيزينة جمال عبد الحافظ طه35195171942334006

كلية اآلداب/جامعة الموصل531.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيرازيه قاسم علي قاسم35196331942051026

كلية اآلداب/جامعة الموصل530.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرسل بشير حسن جبو35197171942232116

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيريم بشار نذير ذنون35198171942286148

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائياسراء احمد فتحي عبد هللا35199171942242003

كلية اآلداب/جامعة الموصل527.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد السالم نجم محمود35200171941001077

كلية اآلداب/جامعة الموصل526.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى اياد غانم محمد35201171941011325

كلية اآلداب/جامعة الموصل524.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيديانا احمد طه سالمه35202171942281054

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن غسان ذياب حسن35203171941008169

كلية اآلداب/جامعة الموصل522.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيفاطمه ابراهيم ياسين رجب35204171942244051

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد معن جبر حسن35205171941011301

كلية اآلداب/جامعة الموصل518.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيزكريا محمد سعيد محمد توفيق محمد سليم35206171941020046

كلية اآلداب/جامعة الموصل518.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيحسين ابراهيم محمد خضر35207171941080039

كلية اآلداب/جامعة الموصل517.0ثانوية دهوال المختلطةنينوىاحيائيكنان حكيم حيدر سمو35208171941347017
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كلية اآلداب/جامعة الموصل517.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيفاطمة الزهراء ليث عبد الحميد علي35209171942280217

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيمينا فراس عماد ابلحد35210331942041031

كلية اآلداب/جامعة الموصل515.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيمحمود حمزة محمد همزو35211171941224048

كلية اآلداب/جامعة الموصل515.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيزيد فاضل عباس عياش35212171941027039

كلية اآلداب/جامعة الموصل515.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيايمان غانم جاسم محمد35213171942301027

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائينتاليا نجاح شمعون يوسف35214171942256013

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.0ثانوية مهد للبنيننينوىاحيائيسها حيدر خلف عفدي35215171942102008

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيزينب حسن صالح علي35216171942224016

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىاحيائيمصطفى اياد خضير رزوقي35217171941094017

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيهاجر قاسم ابراهيم عباس35218171942289189

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد سليم احمد35219171941186012

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيجيالن عبد القادر حسين ابراهيم35220171942238032

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرحاب عبد الكريم احمد عبد هللا35221171942357057

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيشيماء جاسم حمادي احمد35222171942315089

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىاحيائينتالي زياد حبيب ياقو35223171942086010

كلية اآلداب/جامعة الموصل507.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيطيبه صفوان ناصح مصطفى35224171942237148

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0ثانوية عمر كان للبنيننينوىاحيائيعلي فاضل عباس شريف35225171941173007

كلية اآلداب/جامعة الموصل504.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيزهراء اسماعيل ياسين رجب35226171942244028

كلية اآلداب/جامعة الموصل502.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيعلي حسين محمد احمد35227331941070050

كلية اآلداب/جامعة الموصل501.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيافنان سعد محمد صالح عبد الباقي35228171942273029

كلية اآلداب/جامعة الموصل501.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد الستار الياس حسين35229171942277095

كلية اآلداب/جامعة الموصل501.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيصالح حسن رفو حجي35230331941051046

كلية اآلداب/جامعة الموصل500.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمريم محمد نذير بشير35231171942231360

كلية اآلداب/جامعة الموصل499.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد نايف احمد جاسم35232171941359005

كلية اآلداب/جامعة الموصل497.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيفاطمة احمد حسين مصطفى35233171942237160

كلية اآلداب/جامعة الموصل497.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيعال اياد جاجان خورشيد35234171942330097

كلية اآلداب/جامعة الموصل496.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياستبرق محفوظ محمود جدوع35235171942281011

كلية اآلداب/جامعة الموصل495.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعزام وعد هللا عبد الرحمن احمد35236171941080083

كلية اآلداب/جامعة الموصل492.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيسيف مهند هاشم داود35237171941022064

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيآيه محمد علو علي35238311942002001

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرحمه نشوان غانم نوري35239311942047070

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرحمة علي يونس علي35240171942286123

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيشهد حاتم توفيق طابور35241171942237133

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرسل سمير عبد الهادي حسن35242171942280116

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيعبد القادر حمزة عبد القادر امين35243131941227007

كلية اآلداب/جامعة الموصل491.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيديمة ياسر نبيل محمد35244171942268048
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كلية اآلداب/جامعة الموصل490.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيرحمه جاسم محمد علي35245171942317035

كلية اآلداب/جامعة الموصل490.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيبهاء الياس خديده حمد35246171941060019

كلية اآلداب/جامعة الموصل490.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيفاطمة بشار سليمان يوسف35247171942294234

كلية اآلداب/جامعة الموصل489.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائياية عبد هللا عواد احمد35248171942240005

كلية اآلداب/جامعة الموصل488.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيلينا وائل بنيامين كليانا35249331942070047

كلية اآلداب/جامعة الموصل487.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيعماد نايف درويش قاسم35250171941348035

كلية اآلداب/جامعة الموصل487.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكاحيائيساهره جميل عباس غانم35251331942064007

كلية اآلداب/جامعة الموصل534.6اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيزينب اسامة ابراهيم محمد علي35252171952274021

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عبد الرزاق محمد علي35253171951007065

كلية اآلداب/جامعة الموصل485.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيهدايه ساطع عباس يونس35254331952040059

كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيايه وسام جاسم محمد35255171952262005

كلية اآلداب/جامعة الموصل477.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيفاطمه ناظم سالم محمد35256171952299029

كلية اآلداب/جامعة الموصل475.0ايمن- الخارجيون نينوىتطبيقيعمر ثائر نافع احمد35257171951400026

كلية اآلداب/جامعة الموصل475.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيرحمه احمد حاجي خليل35258171952302015

كلية اآلداب/جامعة الموصل475.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد قتيبة سالم فتحي35259171951017218

كلية اآلداب/جامعة الموصل467.0ثانوية سيوان للبنيناربيلتطبيقيعبد هللا محمد خالد محسن35260311951003011

كلية اآلداب/جامعة الموصل466.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد فوزي سالم يوسف35261171951011017

كلية اآلداب/جامعة الموصل465.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيمريم حسان عبد الرزاق عبد35262171952283049

كلية اآلداب/جامعة الموصل465.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيمالك عدنان يونس سليمان35263171952315046

كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيحارث محمد شاكر محمود35264171951223010

كلية اآلداب/جامعة الموصل463.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيجمال خضر ابراهيم حسين35265171951103019

كلية اآلداب/جامعة الموصل463.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيصفا عماد شكر محمود35266171952327006

كلية اآلداب/جامعة الموصل460.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيزينب جاسم محمد يعقوب35267171952290044

كلية اآلداب/جامعة الموصل460.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمخلد محمد عبد الغني حسين35268171951020107

كلية اآلداب/جامعة الموصل458.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيرنده يوسف يحيى سليمان35269171852235033

كلية اآلداب/جامعة الموصل458.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيصفا عالء الدين طه محمد35270171952274028

كلية اآلداب/جامعة الموصل458.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقيأمير سالم مراد ظاهر35271171951402010

كلية اآلداب/جامعة الموصل456.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيابراهيم خالد موسى حسن35272171951021001

كلية اآلداب/جامعة الموصل456.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيهبة سعيد رشيد صالح35273331952040058

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيحسين ساجت عبد الحبيب مهدي35274161951301012

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيسجى وسام خالد محي الدين35275171952290054

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيرياض عدنان عبد الكريم بكر35276171951015047

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقينور نمير سالم حسن35277171952286058

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقيمريم قاسم حمودي عبد هللا35278171952357026

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمحمد سعد احمد يونس35279171951144068

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيصفوان سعد جبر محمود35280171951160017
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كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقيميراج جوهر عبدهللا محمد35281181952164008

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل440.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبياحمد عبد هللا محمود فتحي35282171921005007

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيمريم راكان مصطفى جاسم35283171922299031

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمحمد اهليل اخزيم حطاب35284171921112049

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيرنا محمد خليل ابراهيم35285331922062007

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبياريج ليث جار هللا خليل35286171922288007

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل430.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيحسين سامي فالح مهدي35287231921010023

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبييونس طارق ياسين حمه كريم35288201921301026

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل557.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيأساور عبد الرحمن خضر حميد35289171942166002

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل478.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد ضياء الدين سالم محمد35290171941015163

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل473.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيطه نكتل طه جاسم35291171941009044

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيريام نبيل محمد اسماعيل35292171942283059

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل466.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرحمة حسن علي رشيد35293171942280108

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل466.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيابراهيم نواف عبد مصطفى35294171941005002

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل466.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى بشار رشدي محمد35295171941015194

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمصطفى عصام محمد عبدالرضا35296171941028258

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيفتحي سلطان عبدهللا محمود35297171941023162

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيفاطمه عمار ابراهيم نايف35298171942232225

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيحسين ناظر عباس عفصان35299181941041015

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيكمال محمد حسين قاسم35300171941080117

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيهمام علي شاكر علي35301171941364092

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل449.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد طالل ناظم محمد علي35302171951017017

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل448.0ثانوية سروة للبناتكركوكتطبيقيمرام عقيل علي مزعل35303201952152007

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيرغد سرمد حازم يونس35304171952262008

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيايه زياد داود حسن35305171952231013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل596.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد علي اذياب خلف35306171921143008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل583.0ايسر- الخارجيات نينوىادبينريمان محمود مال محمد حسين35307171922403119

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل582.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىادبيمحمد حسين ابراهيم عويد35308171921106011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل581.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيعمر بدر حسين محمود35309171921067029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل579.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبياسماء وليد خلف جلود35310171922274006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل574.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبياحمد يوسف عبودي علي35311171921207005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل571.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعبد الرحمن محمد سلمان عبد القادر35312171921019051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل565.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيادهم خالد علي احمد35313171921351194

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبييوسف حميد حمزه عسكر35314171921133018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبييونس محمود مال هللا سعيد35315171921144131

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيعلي احمد محمد اسود35316171921018079
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيزينب عبد الكريم محمد صديق35317171922319015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0ثانوية بيجوانية عليا  للبنيننينوىادبياحمد محمد عبوش طه35318171921200001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيرانيا زياد عبد هللا خطاب35319171922403051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيعبد هللا محمد فاضل جاسم35320171921142038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيطيبة اكرم عبد القادر ياسين35321171922286044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبينورا سهيل نجم عبد هللا35322171922290095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمحمد تركي فريح عيدان35323171921009071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىادبيشيت محمد شيت يونس35324171921118007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيعلي عزام غانم فتحي35325171921005040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبييوسف طوفان عبد هللا محمد امين35326311921002034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيرفل محمد عبد الرزاق محمد35327171922288038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيابتسام زياد محمد عبد الهادي35328171922317002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيعبد هللا حماد سلمو عبد الحميد35329171921182015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيكامل شبيب محمد حسن35330311921066006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيمحمود طارق جاسم محمد35331171921093025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيمالك محمود خضر احمادي35332171921114036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيشهاب ابراهيم محمد عبود35333171921045016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعمر منير عبد الكريم ابراهيم35334171921144073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيمروة سالم محمد عاصي35335171922403112

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيمحمد محمود احمد حمدون35336171921093023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0ثانوية أبو وني للبنيننينوىادبيفهد محمد محمود علي35337171921220010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيفيصل محجوب محمود عيدان35338171921161054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيغانم نجم عبد هللا كعود35339171921025107

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيرحمة بسام نوزت شيتاوي35340171922274025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمحمد عبد هللا خضير عبد35341171921009079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعبد الهادي بدر خلف جسام35342311921001023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيفريال جاسم محمد خلف35343171922077002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيعلي حسين محمد غازي35344171921067023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيقاسم شامل فتحي طه35345171921020068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبياحمد فائز محمد طه35346171921012015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيهيثم عطا هللا محيسن حرحير35347171921001083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبينغم غزوان ثامر محمود35348171922274065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيدعاء حازم حسن محمد35349171922251025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيإيالف أحمد عبد النافع توفيق35350171922290008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيعبير عمر محمد علي عزيز35351171922258019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعمر محمود اسماعيل علي35352171921084069
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبياحمد سالمة حنش عبد الرزاق35353171921001008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمصطفى مروان حمدان سعيد35354171921144116

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيزهراء يونس سلطان يونس35355171922251040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبياالء احمد خيري رشيد35356171922292003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبياحمد حازم خلف احمد35357171921103002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيايناس قاسم احمد محل35358171922293009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىادبياالء سعيد ذياب حسين35359171922265002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعبد هللا عدنان سلطان عبد هللا35360171921021036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبياحمد حسين علي مصطفى35361171921020004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمنهل خالد عبد هللا حسين35362171921084098

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيمالك صباح غانم يونس35363171922235060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيتقى عبد الرزاق ابراهيم حسن35364171922230021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0ثانوية البو سيف للبنيننينوىادبيإيناس عبد احمد بيجو35365171922030001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيسيف احمد محمود طه35366171921084038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيفاطمه فراس وليد شمس الدين35367171922302042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعمار فالح علي حمو35368171921143055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد بشير عران معيوف35369171921003039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد غانم مطلك علو35370171921003049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيوجدان عزيز عبد هللا محمود35371171922317047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبياحمد راكان خلف طرخ35372171921161008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاربيلادبيرفل حسين عليوي اسماعيل35373311922030005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمصعب فاضل بكر رجب35374171921080109

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمصطفى هيثم معمر مجيد35375171921027119

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيطه غسان سالم ابراهيم35376171921143040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىادبينواف حسين محمد عبد هللا35377171921117008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيمعاذ ياسين ابراهيم خلف35378311921017026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبياحمد محمود فتحي حسين35379171921080013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيعبد الرحمن يحيى احمد جمعه35380171921207012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيحذيفه نجم عبد جمعه35381171921133004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبياياد فتحي عبد هللا رحيل35382171921161016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيانس احمد عبد الرزاق علي35383171921144018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيمريم محمد حاتم يونس35384171922292030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيقتيبة حميد سليمان مصلح35385171921144076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبياسعد ثامر حسن علي35386171921038009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيارشد طه حميد ياسين35387171921143013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيعطيه عبيد جاسم محمد35388171921045026
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيعلي نايف ابراهيم اسمر35389171921003034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيمصطفى عبد الوهاب احمد جاسم35390171921002032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيعبد المجيد احمد خضر حسين35391171921045024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيوالء محمد جاسم محمد35392171922251083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبينهلة عداي عبد هللا خضر35393171922079003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيسرى ساجد احمد ساجت35394171922292019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعبد هللا عماد عبد المنان خضر35395171921144055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبييحيى محمد ذنون بالل35396171921001089

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمد احمد يونس محمود35397171921084077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيمحمد صدام حسين محمد35398331921050013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيعبد هللا يوسف ابراهيم اسمر35399171921003029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبيجار هللا عبد الرحمن عبد هللا محمد35400171921038012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيمرضي صكبان حمد جاسم35401171921206036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيمقداد خضر علي محمد35402171921161063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيحسام صالح حسين سعد35403171921207007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيخالده تركي منصور نجم35404171922290030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيابراهيم صادق جعفر حميد35405171921018003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيرونق معن سالم اسماعيل35406171922294016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعدي سعد سليمان محمد35407311921001024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيسجى محمد طه فتحي35408171922281013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيرنا ماهر محمد سامي فائق35409171922289023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0ثانوية زمار للبناتنينوىادبيفاطمة عبد اللطيف ناصر حمود35410171922259011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد حمد جبل محيطر35411171921003041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبياحمد سلطان شعبان عبد هللا35412171921079002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيايناس حبش يونس حساني35413171922234004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيانسام احمد محمد حسن35414171922401010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيعمر عبد السالم خليل عبد الرحمن35415171921001040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيعبد الرزاق محمد علي محمود35416171921063011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيبتول عبد الباسط هادي محمود35417171922301017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيمحمود حسين خضر احمادي35418171921114043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعمر سالم أسود شدة35419311921001026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيعلي ابراهيم علي عبد هللا35420171921018078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0ثانوية المحبة للبناتاربيلادبيهدى مصطفى إبراهيم أحمد35421311922045009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىادبيخضر حسن خضر اسماعيل35422171921052005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيعبد هللا رعد عبد االله طه35423171921001033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبياحمد فتحي نوفان منوه35424311921002005
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيبراء خلف عيسى رمان35425171922237016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيسيف فارس مجيد حسين35426171921026069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيسمير صالح محمد عبد35427171921207009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيفاطمه سعيد عبود بالل35428171922317035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبينورا مصطفى محمد سلطان35429171922317045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيسلوى لقمان صديق حسين35430331922040039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيزهراء حيدر عباس داود35431171922249014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد صالح حردان احمد35432171921143006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبياسعد عبد الرزاق عيدان علي35433171921027013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0ايسر- الخارجيون نينوىادبياحمد محمود الياس حسين35434171921402007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيناهض زكي صالح عزيز35435311921002031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيفرح راضي جمعه خلف35436171922317036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيايه بشير محمد حنش35437171922357048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية التوفيق للبنيننينوىادبيعمر محمد عبد القادر عيسى35438171921208005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبياخالص عدنان اخليف صالح35439171922053001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيدالل حازم حمادي عبد الجبار35440171922095003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيابراهيم عبد ابراهيم عويد35441311921001001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيعمار مرعي حسن حماد35442171921003036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيمروه خليل ابراهيم عبودي35443331922040048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمحمد فتحي محمد قاسم35444171921015095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبييوسف احمد علي حشائش35445171921161066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيزياد طارق محمد خلف35446171921028032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيعمر مروان سامي ابراهيم35447171921002023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحمد رياض عريبي عباس35448171921025124

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيمرح مروان محمد عطو35449171922283060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيغفران محمد محمود عباس35450171922291047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبينجم عبد هللا غانم عبد هللا35451171921018130

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمصطفى منهل عبد هللا محمد35452171921005067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيكامل صدام كامل ترف35453171921077022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىادبيمحمود عبد هللا عزيز محمود35454171921096009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيعمر حمد طلب حسين35455171921045029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيمجيد علي مراد خديدا35456331921051016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيزهراء خير الدين نجم عبد هللا35457171922232019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيوسمي عناد صالح فتحي35458311921001039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيفالح محمود الياس خضر35459171921027085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيعلي خالد فرحان حساني35460171921045027
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيحمود حميدي حمود علي35461171921001021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعمر شريف شاكر ذنون35462171921143056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيايمن هذال ابراهيم علي35463171921018023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيحامد كريم ذياب حشر35464171921182002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيحنين خالد عبد الواحد محمد35465171922292010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبياحمد جاسم خضر احمادي35466171921114003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيحسن احمد علي حامد35467171921114009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0ثانوية مخمور للبنيننينوىادبياحمد سعدي احمد عبد35468171921099001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبييسرى عواد سليم احمد35469171922317050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىادبيبسمة مهند ياسين شطيب35470171922312001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيعبد الهادي ابراهيم علي سليم35471171921055005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبيدة بشار ذنون عزيز35472171921017054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيآسيا عدنان خليل عبد هللا35473311922001001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبييونس محسن يونس علي35474171921103033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبياحمد صالح محمد مصطفى35475171921019012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيرائد خالد عبد هللا عدوان35476171921018045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبياحمد محمود خلف احمد35477171921080012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيضحى خلف صالح خلف35478171922043002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيكرم ثامر نجم عبو35479171921020073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبياحمد رمضان بالل فتحي35480171921144006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيشهد علي عبد العزيز علي35481171922301056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيرنا فواز عادل يعقوب35482171922280022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيغفران صالح محمد مد هللا35483171922305063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيبسمان خلف جاسم محمد35484311921017009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيعبد الرحمن نجم الدين الياس خلف35485331921070016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمود دحام محمد صالح35486171921084092

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبييوسف جمال يوسف حسن35487331921070049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبياشرف رافع محمد محمود35488171921025028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيياسين طه عبد هللا محمد35489171921021086

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبياحمد طه احمد اسماعيل35490171921098003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيرقية عماد عبد االله حميد35491171922288039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبييسرى عبد يونس عبد هللا35492171922317049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيرضوان محمد سعيد عبد35493171921144034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبياحمد حسن علي يوسف35494171921016004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيحسن فيصل ابراهيم خلف35495331921001016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيمعن نبهان عبد القادر حامد35496171921002035
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيرحمة طالل احمد فتحي35497171922314019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيسجى وليد شاكر محمود35498171922274040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعبد هللا محمد عبد هللا احمد35499311921001021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيداليا احمد اديب محمد سليم35500171922285018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيمحمد يونس حسين عبد هللا35501311921017022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيزينه خزعل علي سليمان35502171922235036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيشهباء علي محمد عبد35503171922079002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيآية ماجد زاهد توفيق35504171922267004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيايمان عبد هللا هادي عبود35505171922314012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيخطاب حسين خضر صالح35506171921114012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيرحاب محمد شيت احمد35507171922267023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيموج ابراهيم عيدان جروان35508171922313015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيرحمه خليفه مصطفى احمد35509171922317018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيصباح محمد امين الفي35510171921009041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيايمن ثامر محمود عبو35511171921055001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيعهد خلف محمد حمود35512171922234020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمصطفى عادل احمد يونس35513171921011103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيمحمد خليل احمد كران35514171921111023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيوجدان فارس حمدون شهاب35515171922281034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيضحى علي خضر محمد35516171922283051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيازهار هاشم سلطان عبد هللا35517171922317003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيموضي حسين اسماعيل ابراهيم35518171922317040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبياستبرق عمار حازم عبد العزيز35519171922288009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيايمان صالح جنجل جالل35520171922305013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيمروه محسن علي حسين35521171922315058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية القيارة للبنيننينوىادبياحمد فرحان خضير عبد هللا35522171921042003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيجيهان فارس حسن شهاب35523171922317012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيمحمد مالزم محمد صالح35524171921020094

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيانس عبد هللا مصلح مشعل35525171921161014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمد خميس محمد سلطان35526171921026129

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيرحمة محمد قاسم محمد35527321922030010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيابراهيم حسين حسن عبد هللا35528311921017001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيبالل صالح احمد محمد35529171921003015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيشاكر احمد عواد عبد هللا35530171921094013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبياحمد عدنان رجب جمعه35531171921080007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيسجى معتمد فاضل صالح35532171922232025
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيوسن ليث الزم صالح35533171922280055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيالحكم ابراهيم محمد احمد35534171921025034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبييوسف ناظم حسن حامد35535171921019132

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيندى جاسم احمد جاسم35536171922237073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيمصطفى إبراهيم إسماعيل احمد35537171921058021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيتماره خليل سعد هللا خليل35538171922316013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبينسرين وليد صبحي حسون35539171922288088

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيمحمد عدنان هالل حماد35540171821206153

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبينور يحيى حسين حسن35541331922040061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيحنان صائل خزعل شهاب35542171922305022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيسرى بشار هاشم يونس35543171922232026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيرغده اياد غانم سليمان35544171922231037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0ثانوية تل اسمير للبنيننينوىادبيعمار حمدان حسان شالش35545171921191003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيزياد جاسم الياس صالح35546171921209007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيخلود عبد الستار ابراهيم احمد35547171922267019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيزينة عبد الواحد خليل سليمان35548171922095004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل472.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىادبيتبارك فيصل سعيد ذياب35549171922265006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيإبراهيم محمد عبد هللا جردو35550171921058003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيمها علي خلف جراد35551171922314067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيماهر محمود عبد حمادي35552171921084075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيحال مهند غانم محمد نوري35553171922294012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيمحمد صالح عبد هللا احمد35554171921018113

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمروان حردان سالم حسين35555171921015108

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيعباس فاضل عباس عبد35556171921161034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيعبد الرحمن حامد محجوب هالل35557171921161036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0مرسين-مدارس المعرفة العراقية األهلية تركياالرصافة االولىادبيعبد الرحمن يونس عبد االله سعيد35558131921240002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيافنان احمد طاهر قادر35559171922301007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيروى محمد احمد محمد35560171922238010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيهجران اسماعيل حميد ذياب35561171922206013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبييونس راكان حسين صالح35562171921016133

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد المؤمن بشار ذنون عزيز35563171921017052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعمر محمود عبد هللا عبد35564311921001027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبينعم قيس عثمان محمود35565171922231074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبينور حبيب عريف عبد هللا35566171922281031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيامنة اسامة محمد صالح ولي35567171922301009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبيمحمود رائد غائب سليمان35568171921196010
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيعبد العزيز عيادة عطية محمد35569171921113010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيكرم احمد علي رجب35570171921016068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمحمود حسين جاسم حميش35571171921143080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيهاجر محمد ابراهيم اسماعيل35572171922279027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيفراس طالل صالح علي35573331921050012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيلطيف علي محمد علي35574311921066007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيعلي خدر احمد محمود35575331921051012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيشيماء محمد قدري خليل35576171922294023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيرؤى محمود ياسين ابراهيم35577171922251028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبياطياف يحيى سعيد شريف35578171922231009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبيزهراء عادل وزير احمد35579311922052016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيغفران احمد بدر الزمان قادر35580171922231059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيالياس حمدان صالح محمود35581171921133002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيهاجر باسم علي حسين35582171922273056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيفرحان عيد ظاهر هالل35583171921045035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيسيف ليث سعدي عزيز35584171921021028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبينبأ سمير ابراهيم عبد هللا35585171922234026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيصالح محمود حسين علي35586171921026074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيحسن ازهر فيصل شريف35587171921058008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيسبأ امجد كريم محمد35588171922298016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0ثانوية وانه للبناتنينوىادبيدالل خليل علي ذنون35589171922278007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيحسن اسود أحمد كردوش35590171921032007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبياية مقداد عبد المالك توفيق35591171922294004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيمحمد ميسر حمدي رحيل35592171921063022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىادبيايمان ابراهيم مصطفى نجم35593171922265005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيهبه حسين علي محمد35594171922274073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيهبة إربيع إعويد نمالن35595171922274072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيحواس محمد محمود حسن35596171921018042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىادبيعبد السالم عماد نايف كريم35597171921101006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيرويده رافع حمدي محمد35598311922058014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0ثانوية البو سيف للبنيننينوىادبيوعد هللا احمد عبو احمد35599171921030010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيفاطمة اديب دحام جاسم35600171922235052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيامير صالح خلف علي35601171921001014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيامنه احمد دربي احمد35602171922319006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبياية محمد عبد الستار عبد هللا35603171922237014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيسيف خلف دبيس حمود35604171921182009
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيفهد فتحي وهب منصور35605171921094020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيطه احمد خضر عبد هللا35606171921001026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبينور محمد جميل ابراهيم35607171922295040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيساره محمد غانم اسماعيل35608171922297032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيحسن احمد حسن احمد35609311921001009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبياحمد علي حسين عالوي35610311921017003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيهاجر عبد الكريم جار هللا محمد35611171922300028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمصطفى عصمت قاسم ايوب35612171921017097

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبياحمد صدام حسين عبد35613171921018011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيرنا رافد يونس صديق35614171922289022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0ثانوية العدالة للبنبننينوىادبيمروان علي محمد صالح سلمان35615171921201008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيسميه مصطفى ابراهيم احمد35616171922230043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيصفا محمد عطا هللا حسن35617171922291045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيبسمه علي حميد مجيد35618171922290026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيدالل وليد يونس حمد35619171922283028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيعلي ابراهيم محمد حسين35620171921209016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيمنيرة رمزي علي محمود35621171922095007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىادبيمحمد عمر رشيد موسى35622171921101011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيعمر جمعه احمد حسن35623171921206026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ايمن- الخارجيون نينوىادبيعباس محمد خضر قاسم35624171921400064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيصفا زياد سالم حسن35625171922290066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيمروه محمد عطا هللا حسن35626171922291049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيفاطمه طالل محمد خالد35627171922314054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيكرم علي عبد حامد35628171921005047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيسيف يحيى حسن خلف35629171921015043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيريم اخليف نزال مربط35630171922277017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىادبيفيصل جمعة سلطان علي35631171921056015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيابراهيم احمد محمد اسود35632171921018002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيغفران صبحي احمد خلف35633171922281022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيميسره طه جاسم محمد35634171922317041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعبد العزيز محمد عبد هللا احمد35635311921001018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىادبيمحمد غضبان سليمان محمد35636171921096007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبينواف محمد ابراهيم عباس35637171921182027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعلي عبد هللا حسن درويش35638171921080064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيسجاد محمود محمد محمود35639171921024026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيريام عبد هللا يونس حسين35640171922317022
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيزياده حسين معيوف نايف35641171922277018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيأمل حسين عز الدين حيدر35642171922298002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيسجى عبد هللا محمد يونس35643171922316030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيزينه فارس جبر نجم35644171922305048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبينسمة ياسين عثمان حسين35645171922314071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيتقوى ابراهيم خليل يوسف35646171922305018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيعبير عامر عبد هللا حمدان35647331922041015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيأيوب منصور خليل محمد35648171921075002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيسارة فرحان بدر ذياب35649171922238014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيسندس غانم عبد هللا محمد35650311922066006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0ايسر- الخارجيون نينوىادبيباسم علي محمد علي35651171921402013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىادبيمحمد متعب عزيز سلمان35652171921359065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيعبيدة اكرم محمد ابراهيم35653171921018075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيهاجر حسين علي ساير35654171922279026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيانور احمد خلف ابراهيم35655171921209004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيعبد هلل حميد خليل حنوش35656171921111014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبياحمد حسين علي سلطان35657171921027003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبييوسف علي شكر صالح35658171921161067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيحمد هللا قيس حمد هللا فتحي35659171921142025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبييوسف امين محمد مجول35660171921009095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيرانية يقظان ابراهيم صالح35661171922290038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيبالل زياد عبد الرزاق احمد35662171921027021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيعلي سالم احمد صويلح35663171921209017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيرويده مصلح نجم عبد هللا35664171922290049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيعثمان امجد محمد عاشور35665171921058013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيهديل كفاح يحيى قاسم35666171922285082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيخولة خالد محمد علي حسين35667171922231018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيحمزة محمد عزيز احمد35668311921017012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيعائشه محمد شكر محمود35669171922267045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيمريم لؤي حمدون سليم35670171922280044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعمر خطاب عمر ياسين35671171921019079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعمر خالد شهاب عزيز35672171921020060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيعلي عبود جاسم ياسين35673171921068016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيجاسم محمد جاسم حمدي35674171921144024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىادبيخلف احمد داود عبد هللا35675171921038015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ثانوية العوسجة للبنيننينوىادبيبرهان سليمان غلب عروة35676171921050004
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيانسام جاسم محمد شويت35677171922254004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزهراء ادهم محمد احمد35678171922289028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبياحمد رعد يونس حامد35679171921010004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيساره فارس يونس جاسم35680171922279016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيابراهيم محمد حسين شيخو35681171921003001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيعبد هللا جمعة خلف ياسين35682171921009047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبييونس خالد محمد حميد35683171921142090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبياحمد عبد عيسى جلو35684171921207003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيشعالن يوسف محمود محمد35685171921079012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيرحمه احمد خلف فرحان35686171922357047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبينور سالم محمود عبد هللا35687171922319034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيحذيفة رياض محمد زكي قدوري35688171921001018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىادبيسالم موسى حسين محمد35689171921118006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيوسام وعد احمد خليل35690171921133017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمد طالل يونس مصطفى35691171921016086

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيشيماء لقمان احمد يونس35692171922289046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمود حربي رمضان هالل35693171921084091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيرحمه وعد نجم عبد هللا35694171922251032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمحمد ميسر عبد هللا احمد35695171921001069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0ثانوية البعاج للبناتنينوىادبيعذراء حسن عباس حمزة35696171922270003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيمسك عبد القادر محمد احمد35697171922319029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبياحمد عوده حمدي رحيل35698171821063003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيسامي سعيد خلف قبال35699331921064006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيسندس علي محمد عزيز35700311922066005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبياحمد عبد هللا عزبه علي35701311921002003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيعبد الكريم خضر ياسين ابراهيم35702171921011057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيفاطمة الزهراء سمير شريف ابراهيم35703171922288073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىادبيعمر خضير علي شحاذة35704171921104005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيظاهر جميل محمد عسكر35705171921133005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمد طالل احمد فتحي35706171921026139

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيحاتم عبد الستار حسين مرعي35707171921064010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيفيصل علي مطيران ابراهيم35708171921142051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيعبد الرحمن صالح خليل ابراهيم35709171921093013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيمحمد عصام محمود علي35710171921351211

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0ثانوية فلسطين للنازحاتكركوكادبيشيماء يشار علي يونس35711201922164007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيجاسم يونس اخضير الياس35712171921005012
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمحمد راكان مال هللا مجيد35713171921142058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبييونس ذنون صالح عبوش35714171921026188

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيدنيا خلف حميد احمد35715171922317013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيعمر عادل خليل ابراهيم35716171921008025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيمحمود محمد احمد خضر35717171921010067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيهاني احمد صالح محمد35718171921221015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيايالف احمد فتحي احمد35719171922283015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبياحمد ناظم عويد علي35720171921142007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمد معن عز الدين ساعد35721171921019112

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمصطفى عصام شريف حميد35722171921015113

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيشمسه احمد عبد المجيد صالح35723171922401033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيزينب ناظم ناظم عبد المجيد35724171822284034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبينداء محمد نافع صديق35725171922299035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبياحمد صالح خلف صالح35726171921009006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبينبهان يونس محمود جبيل35727331921050016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبينشأت محمد عيد علي محمد35728171921161064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيفهد صالح عبد صالح35729171921133010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيمرح خالد محمد علي مصطفى35730171922231064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبياياد جاسم محمد احمد35731171921083009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيارشد محمد احمد محمد35732171921080017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبياسراء احمد عائد خضير35733171922235002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيساره بشار عبد الموجود أنس35734171922279015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبيماجد عبد القادر محمد حسن35735311921066008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيريام عبد الكريم ابراهيم مخلف35736171922235033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيمنار داؤود سالم ياسين35737171922288085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيهشام نشوان يوسف فاضل35738171921064060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيمحمود حامد رضوان لجي35739171921075012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيسلوى يونس محمد ولي35740171922249019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيابراهيم داؤد طه محمد35741171921021001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيحسين رعد محمود نايف35742171921025053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيهادي مخلف عرسان مناحي35743171921111028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيآيه مجاهد ثامر عزيز35744171922290009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىادبيهيا عبد العزيز محمد سعود35745171922310011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعبد الرحمن خالد طارش مجبل35746171921027049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيكواكب جمعة إبراهيم حسن35747171922281028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيديانا ابراهيم خورشيد ابراهيم35748171822249008
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيصدام حسين رمضان هالل35749171921084040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيذنون حميد ذنون احمد35750171921093006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعباس سعد محمد اسماعيل35751171921027048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبييونس يحيى فتحي محمود35752171921026191

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيانور ادريس عواد عمر35753171921084018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيرنا خليل ابراهيم حسن35754171922283034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيايهاب رعد وعد هللا صفو35755171921028020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيعمار ابراهيم عائد كروط35756171921112031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيعبد الحكم ظافر محمود خطاب35757171921005032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيميمامي حسن اسماعيل شالو35758171922293036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيمروه مروان يونس خليل35759171922319028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعلي احمد يحيى يونس35760171921026098

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0ثانوية الثورة للبناتنينوىادبيسرور عبد الجليل محمود إخضير35761171922279017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيكرم محمد عبد مهيدي35762171921016069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبياحمد ادريس محمود اخضير35763171921018007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيصفا رعد خضر علي35764171922273034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيقيس عبد علي عبد35765171921207017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبياالء علي نذير محمد35766171922315002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيعبد الرحمن هالل سعيد هالل35767171921005033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيزمن باسم محمود ذنون35768171922314029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيعيده محمود ياسين عبد الرزاق35769171922357050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعبد هللا عزيز عبد هللا طعمة35770311921001020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيمريم محمود حسين محمود35771171922280046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0ثانوية تل اسمير للبنيننينوىادبيصدام حسين مفضي حسن35772171921191002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيامينة حمزة ايوب حسين35773171922244004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبياالء محمد عبد الغفور احمد35774171922251006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيمنار علي كريم احمد35775171922314065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيحكم عبد الستار ذنون جاسم35776171921016026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعبد هللا يونس جلود خضير35777171921080060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيرحمة محمد عبد المحسن يحيى35778171922315031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيمالك غسان حسن علي35779171922288084

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0ثانوية الكبر للبنيننينوىادبيمشعل كريم فتيخان حميد35780171921210006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيدعاء محمد موسى حمدي35781171922273014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد فهد شهاب احمد35782171921021065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيانس احمد طه خضر35783171921209003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيرؤى عبد هللا محمود عبو35784171922251027
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيسرى رياض محفوظ احمد35785171922291041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيايه ذنون يونس محمود35786171922289012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0ثانوية البو سيف للبنيننينوىادبيطه مهدي صالح محمد35787171921030003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيكسرة سطام سلطان احمد35788171922237061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيزبير باسل احمد جاسم35789171921080041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبياماني محمود عبد هللا صالح35790171922315003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيعائشه سامي صالح علي35791171922235043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيآيه بشار جمال خليل35792171922288006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيعبد هللا عبد محمود عبد هللا35793171921161040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيحسين صفوان عباس بدر35794171921027027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبياحمد اسعد حسن طعمة35795171921025006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيايه ابراهيم يونس خضر35796171922251016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحسن خليل جاسم محمد35797171921080083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيحذيفة هشام احمد مطر35798171921009023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيماجد صالح علوش عبد هللا35799171921142054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيزينة حسن علي عيسى35800171822301044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيفاتن محمد فتحي حمد35801171922403103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيفهد فتحي محمد قاسم35802171921015071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيامنه مؤيد عبد الحافظ علي35803171922283011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبييونس نافع ابراهيم عزيز35804171921143099

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنيننينوىادبيطالل نصيف عكال حسن35805171921182011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيميادة محمد احمد محمد35806171922238032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيبشرى نظير محمود بهاء الدين35807171922305017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيإسراء احمد ضياء يونس35808171922301001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيابراهيم خليل ابراهيم جاسم35809171921015001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبياحمد حسن محمد صالح35810311921001002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمصطفى ضياء حاتم مدلول35811231921051057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبياطياف محمد احمد جاسم35812171922281003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيقتيبة صالح قاسم حمزه35813171921133012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيعدنان عواد احمد عزيز35814171921206024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيادهم شمام حسين عبد هللا35815171921080015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيعهد احمد عواد حساني35816171922251058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيغزوان نوفل ناصر مصطفى35817171921170009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيمحمود كنعان فتحي احمد35818171921170012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيليث خليل ابراهيم سعدون35819171921002025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيخيرية داؤد غانم عبد هللا35820171922274020
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيانس فراس علي جاسم35821171921351032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية فلسطين للنازحاتكركوكادبيحليمه عبد الكريم محمود علي35822201922164003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيصالح طالل لطيف عبد هللا35823311921001012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيدالل طليع شهاب احمد35824171922235023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيهند ذنون يونس حسين35825171922291057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ثانوية تل عدس للبنيننينوىادبيعلي حسين سليمان محمد35826171921096004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيضحى محمد حسين بكر35827171922283052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ثانوية االخوة للبنيننينوىادبيزهره وليد سيدو قولو35828171922224009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمصطفى شامل سالم داؤد35829171921017101

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيشاهر فارس احمد سليمان35830171921009039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيعادل وعد ابراهيم خليل35831171921350119

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0ثانوية البعاج المسائية للبنيننينوىادبيمحمد قاسم مراد خرو35832171921360043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعب دالرحمن نوفل محمد حمادي35833171921015049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمحمد محمود هاشم طه35834171921001068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبياحمد نايف منديل احمد35835171921114005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيمريم صبري عبد الكريم عزيز35836171922230053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيعبد خلف صالح خليف35837171921209015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيياسر ناصر الياس ابراهيم35838171921084106

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيعز الدين حسين سالم عجاج35839171921077017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعبد الرحمن عبد هللا احمد امين35840171921143043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيسنا بشار يونس حسن35841171922285048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيمحمد فرج عبيد كربو35842171921192012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيناديه احمد عبد محمد35843171922254046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيقمر محمد عزيز محمود35844171922235055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيغفران محمد سالم نجم35845171922294026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبياالء احمد فتحي موسى35846171922264005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيايمان سالم احمد داود35847171922290020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيايمن ابراهيم حسن علو35848331921001010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيمنصور محمد حمود منصور35849171921112058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبياية لؤي مصطفى فتحي35850171922235015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيدعاء طالل حسون محمد35851171922232008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمحمود محمد محمود محمد35852171921012092

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىادبيعلي عبد الصمد خليل ابراهيم35853171921056011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ثانوية بيجوانية عليا  للبنيننينوىادبيصيدا علي عبد هللا اذياب35854171922200001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيزهراء فهمي حقي رشيد35855171922290051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبينبأ صميم امجد محمد35856171922285071
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيمحمود محمد خزعل جرذي35857171921161060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيصالح ذنون محمد سلمو35858171921080045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيزينب تحسين احمد جاسم35859171922267030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعلي محمد غزال احمد35860171921084065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيايسر صباح نوار حايف35861111921054008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيريام محمد حسام زيدان35862171922314028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيسهام طه يوسف احمد35863171922283043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيعلي ويس صالح شاهر35864171921114031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيرحمه لقمان خليل حسن35865171922237026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيدنيا صالح حميد محمد عقيل35866171922249009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيعبد الكريم صالح حمادي علي35867171921209013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيياسر فالح جار هللا محمود35868171921093032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمد خليل إبراهيم سليم35869171921026128

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيابراهيم محمد عزيز محمد35870171921027002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيحيدر عبد الواحد سليمان محمد35871331921001067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيضياء الحق منادي عيادة ظاهر35872171921032013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبياركان حاكم سعيد سليمان35873171921067004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل625.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيهاله رافع اسماعيل عبد هللا35874171942075026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل616.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىاحيائينوف رحيل ندى كناص35875171942310043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل614.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينهاية ليث محمد علي حسن35876171942232271

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل602.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد السالم فرحان محمد مراد35877171941350113

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل594.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياالء وليد ابراهيم عبد الفتاح35878171942231025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل591.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينور عزام طه يونس35879171942277178

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل591.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيياسمين عامر حسين علي35880171942237219

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل590.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائينزار بسام عمر احمد35881171941005140

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل587.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيريم فتحي سلطان عجم35882171942295033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل586.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائياسماعيل محمود طه صالح35883171941114003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل584.3اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعلي عصام عبدهللا حمودي35884171941023137

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل584.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيلؤلؤه مروان عبد الهادي محمود35885171942290246

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل584.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمصطفى محفوظ طه محي الدين35886171941005130

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل583.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيهنا احمد عدنان حمدي35887171942266057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل583.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيرأفت مشعل حازم عيدان35888171941080049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل582.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائيرؤى محمد صادق خضر احمد35889171942246011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل582.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيابراهيم عواد ناصر عزاوي35890171941038001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل581.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائينوره حسن محمود حسن35891171942278019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل578.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيمنى فراس حازم يحيى35892171942281151
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل577.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيشاكر محمود عزيز احمد35893171941008139

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل573.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعمر مثنى عمر محمد سعيد35894171941022114

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل572.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينبأ خالد غانم حسين35895171942235158

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل572.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيايمان شعيب محمد طاهر امين35896171942251038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل571.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرحمه ابراهيم علي احمد35897171942273071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل571.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائينبأ حسين حسن مرعي35898171942293056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل571.0ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيننينوىاحيائيزكريا رافع صالح اسماعيل35899171941188010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل568.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيايه عطا هللا خليفه علي35900171942293019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل567.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيهديل ابراهيم افريم متي35901171942249093

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل565.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيساره يوسف اسحق يوسف35902171942245055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيانس عبد الحميد احمد مصطفى35903331941070018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائييوسف سعدهللا حسين خلف35904171941025137

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيديما علي بدر باسم يحيى35905171942231130

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل563.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيعذاري الياس حسين يوسف35906171942254069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل562.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيمروة عمر هادي شيت35907171942281136

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل560.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائينور فارس مؤيد ذنون35908171942315132

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل560.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائينور حازم محمد خلف35909171942284076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيزهراء مصطفى ويس يعقوب35910171942236036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر محمد احمد شعبان35911171941011223

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيلقاء فواز خلف محمد35912171942230122

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيمروه شكر محمود حمدون35913171942284073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيعلي محمد علي احمد35914191941360030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل554.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيدعاء فارس عبد االله داود35915171942285059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيمريم عبد الرحمن عبد هللا طابور35916171942242076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيورده حمد منير غدير35917171942300112

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيأشراق اسالم عامر مجيد35918331942040011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيامجد يقظان امجد محمد علي35919171941017043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيسرى جنيد طه عبو35920171942299049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعمر ذياب خالد علي35921171941027086

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيسيماء حازم يونس سلطان35922171942335018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم معمر زكي محمد35923171942233125

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيضحى عبدالعزيز محمود خضر35924171942252067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور حسن سليمان علي35925171942290300

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد قاسم محمد زكي عطاهللا35926171941017024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيصفا سعد يحيى قاسم35927171942288228

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمؤمن جاسم محمد يونس35928171941023168
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيصفا عمر هادي شيت35929171942281110

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيسوالف حميد محمد سعيد35930171942224024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيسدره ميسر مالو حسين35931171942279054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيحسن عبد الباسط محمد طاهر عبو35932311941072027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعلي احمد يونس حسين35933171941018125

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياخالص محمود ابراهيم خليل35934171942230013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيدنيا جاسم محمد سلطان35935171942291049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيسيف حسن علي فتاح35936171941069013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيعبير فارس غانم يونس35937171942293049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيرغد عجمي حسين محمد35938171942281062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيعمر شهاب احمد عبد هللا35939171941003084

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيرحمه خليل علي سوادي35940171942293029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىاحيائيهبة فخري انور رشيد35941171942258018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعبد مناور حسون صالح35942171941162046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعمر احمد صالح شهاب35943171941018138

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب عاطر ذنون يونس35944171942286171

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيعائشه محمود ثامر نجم35945171942293048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيريان مثنى احمد محمود35946171941011099

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره عبد هللا جاسم فتاح35947171942231232

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيمحمد أحمد محمد فتاح35948171941083037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيشيماء فراس معاوية محمد35949171942231277

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائياحمد صالح محمد ويس35950171941103009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياالء احمد عبد هللا خميس35951171942231020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائياحمد شامل ذنون شيت35952171941005007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعلي ابراهيم خليل ابراهيم35953171941015121

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمريم فارس نجم احمد35954171942231358

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الكريم ذنون يونس35955171941001078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل529.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسفيان مرشد محمد حسين35956171941007098

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيايمان فتحي حسين عمر35957171942055004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائييوسف كاظم عطية ابراهيم35958171941162079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيعال علي نزار احمد35959171942289130

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيجيهان حسين يوسف امين35960171942317027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائيرقيه اسماعيل خليل حسون35961171942053007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل527.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيآية اياد اسماعيل محمد35962171942300014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيابتهال عادل علي ويس35963171942236001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيسيف الدين فالح حسن موسى35964171941018083
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيامير عدنان مجيد سعيد35965171941017044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل526.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيربى سعد عبد هللا مديد35966171942195004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيبتول شامل عبد الوهاب حمد35967171942299019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيندى شهاب احمد ايوب35968171942286328

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيدنيا لؤي ابراهيم احمد35969171942297041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد وعد هللا عبد الرزاق احمد35970171941018206

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعثمان احمد نواف صالح35971171941008208

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيبراء محمد هاشم فتحي35972171942298015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل525.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيهند نجم عبد هللا شيت35973171942299101

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمصطفى عبد هللا حنيش عبد هللا35974171941005127

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيعنود عزو عاصي احمد35975171942319046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمالك ضرار ذنون يونس35976171942290270

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبيدة محمد توفيق طه35977171941007142

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيطه محمد ذنون علي35978171941018092

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل523.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد طالل مطيع صالح35979171941028223

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيساره علي عبد هللا فتحي35980171942251104

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييحيى ريان احمد عبد هللا35981171941017337

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمحمد حسين احمد عيسى35982171941084072

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.4ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد صبري حسن35983171941157040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزهراء ثائر طه داؤد35984171942286158

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيرانيا باسل محمد عبد هللا35985171942293026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرحمة بشار عبد الهادي علي35986171942273068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائيبهاء محمد عبد الرحمن عزو35987171941010005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيحنين محمد علي محمد35988171942273057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعلي صالح محمد جاسم35989171941143065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيعلي عيادة عبد القادر محمد35990171941009056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيكوثر علي عبد االمير محمد سعيد35991171942288276

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيسمية بشار عبد الغني قاسم35992171942283083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيضحى رائد طلب محمود35993171942280188

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيآمنه يوسف ياسين كرموش35994171942230007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيثائر ذياب محمد صالح سلمان35995171941201006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيساره محمود احمد سلطان35996171942314060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيدالل غسان خضر سعيد35997171942290085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد الياس خضر احمد35998171941028200

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيضياء حمود خضر محمد35999171941103037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينور جمال اسماعيل علي36000171942277177
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهديل عاصم سعيد حسن36001171942288343

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيانسام بشار ايوب ابراهيم36002171942237020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيرحمه محمد صالح محمد36003171942292027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائينجوى نواف محمد هالل36004171942327059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيوهب محسن طاهر محمد36005171941005144

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيعائشة فارس احمد عبد القادر36006171942289124

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيريان لؤيد اسعد سعيد36007171941142020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيعائشه نزار جبر محمد36008171942230102

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيفاطمة علي احمد محمد36009171942241063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيرسل احمد رومي عباوي36010171942289054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيوجدان محمود يونس محمود36011171942277197

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائياوس ضياء حاجي محمد36012171941002014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيساره محمد جاسم محمد36013171942291083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيعذراء حسن سليمان علي36014171942290215

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيرقية علي احمد سحل36015171942264022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسيل فواز موسى ابراهيم36016171942280015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيامنة باسم محمد عزيز36017171942315015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيعزو محمد صالح محمد36018171941114018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيابراهيم منهل محمد داؤد36019171941011009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيصفا عبد السالم هادي شهاب36020171942237140

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيهيام عادل ابراهيم عبد الغفور36021171942267139

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيابرار سالم محمد سعيد رشيد36022171942251004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيصالح طلب ابو علي حسن36023171941007105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيانوار خالد غانم حامد36024171942284013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيابراهيم احمد صالح محمد36025171941162001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيامنة عبد حسن هالل36026171942280026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيبراء ماجد شاكر محمود36027171942302039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيوسام الياس احمد ابراهيم36028171941114036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائياسراء يونس صالح محمد36029171942046004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائينور علي يوسف سليمان36030171942296119

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيأميمه شكيب محمود حامد36031171942299002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيكمال محمود سليمان محمود36032171941351153

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيعطاء فاضل ابراهيم صالح36033171942321061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0ثانوية باقرته للبنيننينوىاحيائيهدبان مالك محمد سلطان36034171941082015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيعائشة محمود عبد القادر شريف36035171942288244

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيدالل يوسف محمود شريف36036171942231122
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائياحمد بشير محمد جرجيس36037171941075003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسارة رافع كريم نعيم36038171942289090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيناظم ابراهيم جاسم حميد36039171941027139

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل512.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائياسراء عبد المنعم محمود احمد36040171942279004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيدالل غازي فرحان حسين36041171942280095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح محمد صالح36042171941011270

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيازهار فاضل نادر قادر36043171942329008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائينوار هاني سالم يونس36044171941007246

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىاحيائيربى نورالدين عطاهللا عبدهللا36045171942035007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيعلي محمد ابراهيم حسين36046171941114021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا علي حسين36047171941114027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0ثانوية روناكي للبنينالسليمانيةاحيائيعبد الرزاق علي عبيد ازغير36048321941048005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدهللا بكر عبدالهادي مصطفى36049171941028132

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعلي ابراهيم حسن عبد هللا36050171941018121

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيايهاب يوسف امين علي36051171941223018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيفيضي بشار شعالن عمر36052171941017209

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيرباب سالم محمد حيدر36053171942252020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزينة محمد ابراهيم محمد36054171942231225

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيأمل أمير عبد الرحمان مصطفى36055171942230004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيحمزة محمد ذنون نجم36056171941020036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعبدالرحمن حسن احمد حسن36057171941027060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيجواهر ثائر ناهض حميدي36058171942075004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيصفا يحيى عثمان حسين36059171942277128

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىاحيائييونس الياس محمود حمد36060171941117016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيوليد خالد عبد السالم خليل36061171941007254

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0اعدادية البعاج للبنيننينوىاحيائيحسين محمود عويد عبدهللا36062171941045006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعلي عصام فخري عبد هللا36063171941005080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيأميمه اسامه جاسم محمد36064171942290011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن رعد احمد جاسم36065171941162037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0اعدادية عوينات للبنيننينوىاحيائينايف خالد محمد درفيل36066171941111031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد ذنون جاسم36067171941351170

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل507.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيدالل عامر احمد قاسم36068171942301052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيزينب فارس مجيد علي36069171942283068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيصفا فالح حسن عبد الرحمن36070171942290196

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدهللا حسن فرج خلف36071171941026119

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائييسر نبيل محمد عبدهللا36072171942268145
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائياسراء خالص علي سليمان36073171942300002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيشهد خالد حسن حمو36074311942002014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.1ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيسراج إبراهيم شكر محمود36075171941013019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل505.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيسارة سامي محمد محمود36076171942235089

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.6ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيسرور هشام محمد عبد المجيد36077311942047115

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيرنا بالل صالح حمدون36078171942098010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائياحمد اسماعيل علي سليمان36079171941118003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيشهد رافع محمد عزيز36080171942314066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيايه تحسين عثمان حسين36081171942314023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيسجى احمد حسن الياس36082171942277110

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيزيد عبد الستار محمود عبوش36083171941077022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيسندس عبد المجيد حميد محمود36084171942251115

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرغد احمد حامد محمد36085171942285079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىاحيائيهبة شكر محمد امين اسماعيل36086171942258017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيعماد صفاء الدين عبدهللا احمد36087171941019062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرغدة شامل مظفر حياوي36088171942288135

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيدينا بشار رشيد سليمان36089171942245033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياية حسان غانم حميد36090171942280037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيابراهيم صالح يونس حسن36091171941080003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيصالح علي صالح احمد36092171941042009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيسعد سبهان عبد هللا يوسف36093171941162032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيابراهيم ميسر يحيى احمد36094171941028007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد علي فاضل عباس علي36095171941026221

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيحنين نشوان احمد خلف36096171942327024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيحيدر شامل احمد يونس36097171941011091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمالك رائد صالح اسماعيل36098171942232249

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيحازم محمد محمود علي36099171941170009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائياحمد عادل حسين سلطان36100171941077007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0ثانوية ابليج للبنيننينوىاحيائيالحمزة عطاهلل حسين علي36101171941226002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهاجر ليث شريف احمد36102171942288335

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0اعدادية عوينات للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حماد متعب محيميد36103171941111017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيايه سالم محمد سويف36104171942316013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيغفران جاسم محمد حميد36105171942279071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد أمين بشار شعالن عمر36106171941351160

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل499.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائيخطاب خالد ذنون يونس36107171941010010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا جاسم محمد سلمان36108171941017144
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيعلي الياس خضير محمود36109171941160029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد معاذ عبد الحميد احمد36110171941024118

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيماريه حازم محمد يونس حمو36111171942261103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيايه بشار رمزي خضر36112171942314022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائياحمد محمد مصطفى يوسف36113171941144012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيعبد العزيز عبد الناصر احمد جاسم36114191941052022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيماجدة عبدالرسول محمد ساعد36115171942252085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيريم محمود محي الدين محمد36116171942237089

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيتبارك رائد رفعت عبد الكريم36117311942038010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيرؤى محمد احمد موسى36118171942295026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيآية احمد يونس احمد36119171942330004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيغازي مخلص يونس مبرد36120171941112046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعبد هللا صالح سالم علي36121171941162044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائياسراء احمد الياس حسين36122331942051003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد ذنون يونس محمد علي36123171941024006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيهبه وليد مجيد رحيم36124171942237209

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيشيماء محمد محمود اسماعيل36125171942279063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيرماح غانم الياس سلطان36126171942230067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعائشه احمد هزاع ذويخ36127171942232198

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائيطه فرحان عبد الناجي احمد36128311941009026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيروعة محمد علي محمد امين احميد36129171942235068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيريم ايهاب نافع حميد36130171942291071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيسارة محمد حسن سعيد36131171942288192

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيسجى حسين علي امين36132171942261065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائييونس محسن علي عبد هللا36133171941161108

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى ممدوح مصطفى خالد36134171941223066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيايالف عزيز حسين عبد هللا36135171942267027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيحنان عبد الستار محمد شيت يوسف36136171942317030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل494.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائييوسف صالح هادي محمود36137171941005150

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد محمود خلف حمادي36138171941161017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيساره حسان حازم محمد36139171942290163

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيامنه مخلف احمد امين36140171942296024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيمريم مروان عبد المجيد خضر36141171942315120

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيشهد نايف خلف صالح36142171942238059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيفاطمه ريان عبد الرحمن عبد العزيز36143171942288267

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيفادي زهير انطانيوس ابراهيم36144171941147038
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمهند محمد حسين محمد36145171941027137

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيغفران اسماعيل ابراهيم محمود36146171942291110

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيأمنه خالد هاشم احمد36147171942274011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيساره علي حسين حمد36148171942289095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل492.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيصابرين ابراهيم احميد ابراهيم36149171942284055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيمريم محمد صالح علي36150171942237176

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيايه عامر علي خلف36151171942316014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيطيبه رائد رمضان عبد هللا36152171942302103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيمهج غانم يحيى حمادي36153171942277165

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيذكرى خالد مصطفى احمد36154171942261051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائياوس كريم سلو خدر36155171941060012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيرحمه طالل عبد محمود36156171942293030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيهبة طالل زيدان حمدي36157171942289193

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيسلطان احمد علي عبد هللا36158171941009038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيسارة ذاكر خليل ابراهيم36159171942403017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعبيدة عامر جمعه عبوش36160171941002041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيعزيز سعيد ميرزا حمد36161171941348032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيسما عدنان محمد سعيد عبد القادر36162171942261068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيضحى احمد عزاوي رمضان36163171942314070

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيجميلة خضير محمد بالل36164171942238031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيميسون عمر علي حسين36165171942254086

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيعبير طارق احمد فتحي36166171942291107

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيخالده سيدو ابراهيم خلف36167171942149005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائياياز يوسف خضر خلف36168331941001021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيأحمد خالد يونس سعيد36169171941001002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيقاسم رجاء جاسم محمد36170171941144074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعبد هللا اكرم غانم سليمان36171171941012050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر عبد اللطيف احمد محمد36172171941011220

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيحنين محمد رشيد عبد هللا36173171942296041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيحياة محمود محمد احمد36174171942281049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيعبد االله حسن احمد محمد36175171941077027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائياحمد بشار محمد فاضل مصطفى36176171941015008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيعلي حسيب علي يونس36177171941003079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىاحيائيمشاعل محمد عبد محمد36178171942206009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيريم سبهان خلف عليوي36179171942237088

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىاحيائيهدى قاسم نجم سلطان36180171942258019
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيهمام هيثم ذنون يونس36181171941011361

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمصطفى خليل نوري سعيد36182171941007237

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيمحسن نشوان محسن توفيق36183171941025097

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد رعد محمد علي عبد السالم36184171941018179

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيفائز طليع الياس عباس36185171941023158

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيبدران مطر عبود مصطاوي36186171941003019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيدالل دريد سالم محمود36187171942290082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيهبه محمد علي محمود36188171942330135

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيرشا علي صالح مصطفى36189171942251079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور علي محمد زكي عطا هللا36190171942280268

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمحمد غربي يونس احمد36191171941003114

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيحنين عامر جيجو مراد36192171942245025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن ياسر ادريس جرجيس36193171941186053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصبا طارق حازم طه36194171942231281

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيشهم احمد حسين علي36195171941024044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيريم فوزي حسين علي36196171942314047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيمها عبد اللطيف محمد حسين36197171942305095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائيعلي اسماعيل الموصلي محمد36198171941116016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعلياء هادي كاظم جبر36199121942107183

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيسدره غانم بالل جرجيس36200171942315079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيآمنه مكي محمد خضر36201171942290006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسين بهجت ادريس علي36202171941017080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيغادة محمد احمد صالح36203171942273134

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائياميره عبد الستار محمد عبيد36204171942293014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينبأ صبار هاشم فتحي36205171942237189

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيزينو محمود جمعة محمد36206171942268081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد سالم محمد علي36207171941020110

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىاحيائيغيث وعد هللا بكر محمود36208171941094012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرحمه مقداد صالح عبد القادر36209171942290105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيسعد عبد علي محمود36210171941018078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعدنان خير هللا طالل احمد36211171941350128

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيعمر شيت عبد هللا خضير36212171941077041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح جلعو اذياب36213171941008312

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خليل ابراهيم علي36214171941016044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيروكان مراد خضر حسن36215331941051032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيهشام أحمد اسماعيل مسيح36216171941083059
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد صبحي احمد ابراهيم36217171941223006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيرنا رأفت حكمت يحيى36218171942301064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم جاسم علي36219171941018002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمدكال طالل مرزا ابراهيم36220331941052042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيدينا محمد خالد شريف36221171942296050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيهند رافع غانم داود36222171942314104

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيحنان خير الدين عبد العزيز فرحان36223171942357045

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيقيس محمد عطية عايد36224171941024089

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعبد هللا فارس عبد الغني يوسف36225171941012051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائينبأ محمود حبش فتحي36226171942254087

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيهدى بشير عطيه محمد36227171942296130

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينور حسن صالح خضر36228171942231402

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيعلي عباس علي عبد القادر36229171941118041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرسل زاهد محمد علي اسماعيل36230171942294109

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيليث طه احمد ثالج36231171951055012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيصفاء صفوان يونس علي36232171952283036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىتطبيقيوسام ناظم خضر كانوص36233171951359042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيمازن خضر علي محمد36234171951104039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيمالك سالم طه ابراهيم36235171952292023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل528.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيزينب جاسم محمد يحيى36236171952292013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيفرح سهيل نجم احمد36237171952292022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعثمان عادل محمد إسماعيل36238171951001048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيفيحاء رياض نجم عبد36239171952289053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل516.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد الرحمن سلطان محمد36240171951017018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقياالء ابراهيم جاسم محمد36241171952284001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل513.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىتطبيقيهاجر سعد حسين محسن36242171952329018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيياسين رمضان خلف ياسين36243171951005123

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيسمية صباح احمد عكلة36244171952051003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل510.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىتطبيقيمدينة برهان محمد محمود36245171952297008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد عدنان سهيل قاصد36246171951026174

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقياحمد صالح عطية علي36247171951350018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيايسر خلف عواد سهيل36248171951003013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعثمان ماجد محي الدين رشيد36249171951025066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيرائد بشير عبد هللا علي36250171951009021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيعبد القادر زهير حازم حمدي36251171951019043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيعلي طاهر مصطفى ابراهيم36252331951001026
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل502.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن نوفل ابراهيم جاسم36253171951143062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيبكر محمد طه جاسم36254331951001009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل500.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيبدر ميسر محمود ازغير36255171851161019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيحاتم خليل محمد علي عبد هللا36256171951104006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية البعاج للبنيننينوىتطبيقياحمد عطاهلل علي خلف36257171951045002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيعمر حسن علي احمد36258171951103052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيزيد نزار احمد عطية36259171951018043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيايمان حبيب محمد علي جعفر36260171952241001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيزينب رفعت خالد موسى36261171952292014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد هاشم مطر محمد36262171951222004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل489.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقييونس عايد جاسم محمد36263171951055017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد اياد فالح صالح36264171951013001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عمار ناظم يونس36265171951017138

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيفارس صالح حسن عامر36266171951003046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيليث حسين محمد علي جاسم36267171951143102

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمد امجد علي حبش36268171951015130

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيصالح الدين حسن اسماعيل عبداللطيف36269171951053009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيايناس زياد زكي شيتاوي36270171952292004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمصطفى حسام الدين خليل سعيد36271171951015157

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيزينب عبد االله صالح عباوي36272171952281013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىتطبيقيوسن محمد عبد  ابراهيم36273171952264027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقياياد فاضل عزيز علي36274171951103014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد نبيل احمد محمد36275171951012138

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكتطبيقيمصطفى حكمت عبد هللا محمد36276331951050020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعمار رمضان مراد عنيز36277171951005080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيحنين صالح سليمان احمد36278171952305005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيساره جاسم محمد ايوب36279171952292016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى رافع ابراهيم صالح36280171951008147

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمصطفى نشوان محمد محمود36281171951026213

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد فارس صالح ابراهيم36282171951015019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيبسام غانم علي امين36283171951056003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيبسام احمد محمود عبود36284171951003015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيعمر اكرم عبد الستار علي36285171951080049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقيمصطفى ماجد فتحي صالح36286171951402034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعباس محسن عبد صائل36287171951002031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد نجم عطا هللا محمد36288171951007020
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيعز الدين حمود جندي مديد36289171951009042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقياماني فتحي محمود صعب36290171952277003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقيمروان قاسم عبد هللا صالح36291171951093011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيعمر جميل محمد عسكر36292171851161075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيكرم يونس حامد ياسين36293171951009051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقينادين شوكت فرحان علي36294171952244022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيسميه عمار احمد عبد هللا36295171952274025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياحمد مؤيد مال هللا محمد36296171951023019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيريان احمد حسن حمشي36297171951005032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيرؤى ابراهيم توفيق احمد36298171952305009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىتطبيقينور عماد حامد محمود36299171952245019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0ثانوية نينوى للبنيننينوىتطبيقيعمر خالد صالح علي36300171951207006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيالحسين محسن محمد حسين36301171951005007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار عبد االمير صالح36302171951007103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيعمر بدران عباس بدر36303171951092025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيهجران شهاب احمد جاسم36304171952231080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمثنى محمود محمد يونس36305171851015128

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياحمد سامي صالح فرج36306171951023010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد صالح احمد36307171951003043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقياالمير عمر علي نهير36308171951009010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيعيسى احمد عيسى احمد36309171951104033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيفاروق حسن مطر مرفوع36310171951350157

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكتطبيقيعلي صالح محمد عبد هللا36311331951050014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيفواز احسان علي احمد36312171951005090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقينورا ماهر يونس محمد36313171952288093

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيمحمد طه محمد رجب36314171951001082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمحمد عماد محمد فتحي36315171951027124

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا هالل عبد هللا عبد36316171951005064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيحسن احمد مجاهد مصطفى36317171951012034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمروان ناظم محمود خضر36318171951351132

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيمنيف سبهان سلطان نايف36319171951056016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمحمد نذير احمد محمد36320171951027127

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد الوهاب محمد عبد القادر محمد علي36321171951015100

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقييحيى زكريا خضر ياسين36322171951142065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيشاكر عامر راضي حاجم36323241951035016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيعمر محمد محمود عائد36324171951020079
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيهبة فارس نذير داود36325171952301066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيتمارا محمد محمود جمال36326171952288027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن عدنان صالح سمو36327171951020058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيحامد ماجد حامد محمد36328171951019023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيسجى عبد الرحمن ذنون يونس36329171952281015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعبد المؤمن طه عبد الرزاق طه36330171951012085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيمرح بشار محمد يونس36331171952280040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد محمود جاسم محمد36332171951005105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقييوسف محمود بدر احمد36333171951018123

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىتطبيقيعلي حميد سليمان حسن36334171951133004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيمي رافع حميد حسن36335171952294074

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكتطبيقيسميره محمود امين طه36336331952041013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل462.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيصديق عادل صديق عليوي36337171951008061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيممتاز يونس حيدر قلندر36338171951080082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعبيدة نشوان وجيه مصطفى36339171951027080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد تحسين عباس احمد36340171951011151

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعمر عبد الرزاق إسماعيل محمود36341171951001066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعمار ياسر عزيز قاسم36342171951001063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد هاشم عزيز36343171951012156

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد االله عبد هللا خالد يوسف36344171951011076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمود مهند هاشم احمد36345171951015151

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيحسام حسين صالح مصطفى36346171951023050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيابراهيم فاضل ابراهيم عيسى36347171951040003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد يونس ابراهيم حمزة36348171951018005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيفاطمة رائد عبد احمد36349171852289054

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيساره وليد حسين نجم36350171922296019

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيشهد محمد ابراهيم احمد36351171922234018

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل432.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبينور رائد محمد محمود36352171922280052

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيحنين عطية شبلي صالح36353171922315023

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيجمانة بشار احمد مسهوج36354171922317011

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل431.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيحلوه بركات سليمان حسين36355171922244010

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىادبيوالء ياسر عدنان هاشم36356171922261033

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل429.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيامنه عبد الكريم عبد الرزاق حسو36357171922290015

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيسراب حامد جاسم عويد36358171922238016

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيفاطمه محمد ادريس عزيز36359171922294028

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل425.0ثانوية برزاني المسائية للبناتاربيلادبياسراء خليل حميد حسين36360311922082001
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قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيختام حسن كطان شمران36361241922020006

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيسجى شحاذه يونس عجاج36362171922254024

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزينب عدنان فخري خضر36363171922289033

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيزينه مثنى صابر يونس36364171922291039

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيرحمة يونس قادر داؤد36365171922305035

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيبيداء رافع قاسم يحيى36366171922273010

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبينبأ موفق خلف حسين36367171922235064

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىادبيمريم علي حسين محمد36368171922052002

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيحميدة عباس عطيه سلطان36369171922248005

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيسناء خالد صالح محمد36370171822264045

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيرؤى محمود بكر محمود36371171922294015

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيبان صباح فتحي علو36372171922277004

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيهبه نزار جاسم محمد36373171922357046

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل421.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيآمنة فتح هللا محمد جمال حسين36374171922286007

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيفاتن سمير فاضل رجب36375171922357056

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيمنار فارس محمد احمد36376171922291051

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبياية عبد القادر صالح هاشم36377171922301013

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيزينب مرعي حسن خلف36378171922232020

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيايالف حسين محمد فائق مصطفى36379171922290018

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0ثانوية سميل المختلطة للنازحيندهوكادبيدالل حميد ابراهيم خليل36380331922053001

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيشروق احمد فتحي حسين36381171922234017

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيعهد عدنان عبد االله احمد36382171942232209

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائينور عبد هللا فندي صالح36383171942297100

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيسارة سليمان منير عبد المسيح36384171942244034

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيشهد موفق خليل حسن36385171942296081

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيفرح اكرم جاسم محمد36386171942235128

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيفاطمه الزهراء رياض محمد هاشم36387171942298049

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيوجدان عادل احمد حسين36388171942261131

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيسجى يونس حسن ياسين36389171942315078

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيديانا وعد رمضان حميد36390171942283047

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيياسمين خليل شمو ابراهيم36391171942245090

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىتطبيقيبسمة ثائر هشام ابراهيم36392171952281008

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيمريم سالم عبد هللا منصور36393171952244020

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيزهراء لؤي صبحي سرحان36394171952274020

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل514.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيمريم ياسر قادر محمد علي36395171922297048

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبينور مشعل خزعل خليل36396171922267062
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيساره رعد ابراهيم ياسين36397171922273028

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمصطفى رعد ابراهيم ياسين36398171921143084

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيكهالن محمد احمد رمضان36399171921080080

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبينرجس مهدي احمد محمد36400171922035007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيتبارك ليث يحيى عبد هللا36401171922291016

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيسدره سعد سالم بدر36402171922299022

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيعبيدة ايمن محمود حمدي36403171921011064

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمد رمزي حسين علي36404171921084080

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيايالف طالل غانم حمدون36405331922040004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد ياسر امجد قاسم36406171921021068

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0ثانوية البو سيف للبنيننينوىادبيناثر محمد عبو محمد36407171921030009

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبياية غسان عبد الغني بدر36408171922237013

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيعلي ستار عبد هللا طه36409171921192004

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبياحمد نجم عبد هللا حسن36410171921077006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعلي سالم جاسم محمد36411171921015060

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبياالء احمد يونس صالح36412171922314007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيشمسه علي حديد رشيد36413171922237082

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبينبأ هيثم عبد هللا فتحي36414171922291053

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيفاطمة قيدار سالم جاسم36415171922237059

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيسارية محمود حامد رمضان36416171921016035

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبينيران نشوان عبد الغني عبد هللا36417171922274069

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيبكر صديق إسماعيل احمد36418171921058006

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعبد هللا يونس محمد عبد هللا36419171921021039

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيهيام احمد ابراهيم ناصر36420171922314076

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيرحمه عبد المنعم كاظم محمد36421331922041009

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبياحمد محمد سلمان هاشم36422231921185001

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيفاتن فارس سعيد شيت36423171922235050

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0ثانوية التوفيق للبنيننينوىادبيارشد طه ياسين فتحي36424171921208002

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيماهر محمد عيسى سالم36425171921001055

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيحمزة فواز حسن عموري36426171921103008

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل607.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح الدين محمد علي36427171941011273

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل524.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيصبيحة محمد شريف سليمان احمد36428171942296083

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيحنين خالد محمد سعيد اسماعيل36429171942289033

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيداليا معاذ سالم حامد36430171942231114

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيامل اسماعيل خليل مسير36431171942267013

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيعلي جمال زيدان خلف36432171951144046
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قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسعيد محمد يونس سعيد ابراهيم36433171951350080

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل425.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيدينا زيدان مصطفى محمد36434171922317014

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل422.0ايمن- الخارجيون نينوىادبياحمد عبد القادر علي محمد36435171921400013

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل477.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسوسن سلوان احمد جاسم36436171942289108

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل467.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيخليل سالم خليل ابراهيم36437171941098009

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل453.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيأواب نشوان سالم يونس36438171941157002

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل453.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيفرح ناصر عبد الجبار خضير36439311942047153

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل453.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيرامي عادل مجيد عثمان36440171941021019

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل452.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء محسن جاسم محسن36441221942429010

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل452.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيرياض هاشم حسين علي36442171941364029

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل451.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور لقمان سرحان فتحي36443171942280270

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل451.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسراء نعمان يونس صالح36444171942232031

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل451.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيعلي احمد يونس محمد36445171941009052

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل450.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا صالح شيت صالح36446171941011163

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل450.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائييونس منهل يونس حسين36447171941013085

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل449.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيمرتضى محمد سلطان مجيد36448171941067047

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل449.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيثروت وليد حياوي قاسم36449171941016017

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل449.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيفضيلة زياد يونس عبد الغفور36450171942285173

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل449.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائينوح عدنان خلف عباس36451311941065106

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل448.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيآيه عبد السالم شفيق حماد36452191942371076

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل446.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائينسرين سعد حسين خلف36453171942104008

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل445.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحسن عبد الكريم قاسم محمد36454211941272043

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل445.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيآية عادل خضر شيخو36455171942261005

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيعمر رافع محمدامين ابراهيم36456171841160028

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيمحمد جبار محمد ثامر36457191941341127

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمحمد رمزي محمد حسين36458311941024118

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيرنده شامل احمد خلف36459171942316039

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيصبا اسعد صالح محمود36460201942131016

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل442.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائياسيل احمد هاشم حميد36461171942235010

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل441.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايه طالل حازم سليمان36462171942290054

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل441.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدالكريم خضر يونس36463171941028226

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل440.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيهبة عبد هللا مسعود محمد36464171942274139

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل440.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعلي خير الدين محمد علي حبش36465171941028156

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل440.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيزينه سعد صالح احمد36466331942040086

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل440.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيكاظم باسم محمد رشك36467131941012113

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل439.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيسوسن نقي شمعون عزو36468171942248028
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كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل439.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائينها شبيب محمد احمد36469171942267126

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيوالء جمال محمد ختالن36470321942029088

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىاحيائيكرم نعمت ابراهيم حمدي36471171941058006

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائياستبرق مجاهد حامد عبد هللا36472171942304003

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعمر ياسر عطا هللا محمد36473191841019067

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد علي حمد36474191941058018

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل437.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيتسنيم وليد زكي يحيى36475171942231090

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل437.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيزبيده عالء الدين خضر وفيق36476311942047089

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل437.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حميد شاكر محمد36477221942190172

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل437.0ثانوية الصادق االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر محمد عبيد غالي36478221941385023

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل436.0ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائيالهام نايف يونس حمو36479311942060002

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل436.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيشمس هالل سامي سلمان36480231942086111

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد حديس جاسم36481181941016059

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيايه نزار يونس محمد36482311942058007

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمنيه احمد رياض رشيد36483111942149004

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيحارث طارق حازم حمودي36484171841012033

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عماد خلف علك36485221942178072

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل434.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيخناف خضر سعيد خليل36486331942052016

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل434.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعبيدة مصطفى اسماعيل شامي36487171941018118

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل434.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجعفر سراقه فريح ذيب36488111941018032

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل433.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيحارث زيد خلف فاضل36489171941227009

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.7اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عامر عبد الجليل خليل36490171941011137

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائياسراء عباس علوان محمد36491211942151006

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيشهد احمد مجيد علي36492221942128064

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل431.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيأسماء محمد عبد العزيز حياوي36493171942330001

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل431.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيهند صالح علي عبد هللا36494171942242097

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيغفران عبد القادر محمد مضحي36495171942279072

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيكرم حاتم حمدون سلطان36496101941205082

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيسميه الزم كاظم حمادي36497201942282132

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمة ليث عبد الوهاب عبد هللا36498171942266043

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل429.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيعلي مجاهد حامد عبدهللا36499171941064040

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل429.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيام كلثوم عبد الجليل ناجي مركب36500191942316004

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل429.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيوليد علي حسين خضر36501171941104080

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل429.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفاطمه احمد ابراهيم طه36502171942290227

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائييحيى زكريا احمد محمد علي36503321941010101

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائياديان وليد مانع دغر36504231942119008
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كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمحمد شيرزاد مجيد كريم36505201941002037

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيحنان ميرزا خليل حمي36506331942060005

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيالهام عباس حسين الياس36507171942261016

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيغفران صبري محمود حزام36508171942319047

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائياقبال مراد خلف حسين36509331942052004

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيازهار خليل فندو عبد القادر36510171942340002

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيميثم وليد نايف محمد36511231941251362

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيرحمة احسان علي عباس36512171942283048

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيدعاء محمد رشو مراد36513331942051023

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيمنار صبحي جردو احمد36514171942277158

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل456.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيبركات سعد الزم محمد36515171951007028

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل446.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد امجد محمود جمعه36516171951364037

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمحمد جمال محمود زبير36517171951027118

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل442.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد غسان عزيز رشيد36518171951011166

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل441.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيسيف سالم حمود محمد36519171951025047

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل440.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيمحمد عماد ابراهيم عبد هللا36520171951003057

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل439.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد حسين محمد صالح36521181951103013

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل439.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعصام جمال عبد محمد36522171951025067

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمود صفوان محمد صالح حمدي36523171951023192

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل434.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى عباس عبد االمير جابر36524221851035122

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل433.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمؤمل عبد الساده قاسم ربيع36525281951006116

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد نافع محمد عبد هللا36526171951199020

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيغيث جهاد حمود عيدان36527251951007142

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل431.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيعلي حسن يوسف محمد36528331951001025

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل431.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمعن ابنيان احمد نزال36529171951026215

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيفرح خالد حسين محمد36530171952231065

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل429.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيهيثم عطيه خلف عبد36531271951024093

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيعلي حالوي عذاب صبار36532231951017049

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقييوسف احمد يونس مربط36533171951143138

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيعلي احسان ابراهيم عثمان36534201951057019

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيغفران محمد احمد حسون36535171952290070

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين حسن جاسم لفته36536111951004038

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيياسر اسماعيل خلف صالح36537171951351158

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيمريم بشار عبد الهادي علي36538171952273039

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيمريم صهيب احمد محمود36539171952283051

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيمنى ماجد حمادي شهاب36540171952232046
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كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكتطبيقيهدى محمد جواد جعفر36541201952132018

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىتطبيقيشهد هيثم عبد هللا حمد36542171952264014

كلية االثار/جامعة الموصل452.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيمنار نجم عبد هللا فتحي36543171922237069

كلية االثار/جامعة الموصل431.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبييوسف علي حسين علي36544211921004087

كلية االثار/جامعة الموصل420.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبييعقوب خليل احمد حمود36545201921255085

كلية االثار/جامعة الموصل469.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيايالف سعد احمد شريف36546171942335008

كلية االثار/جامعة الموصل454.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيليث خالد شيخ موسى الياس36547171941023167

كلية االثار/جامعة الموصل452.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائينعيمه زكر فارس ويردي36548171942249088

كلية االثار/جامعة الموصل451.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيهاجر فارس حميد خميس36549171942301133

كلية االثار/جامعة الموصل451.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيرغد هشام خالد طه36550171942283054

كلية االثار/جامعة الموصل450.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيمريم مازن يوسف اسحق36551171942247052

كلية االثار/جامعة الموصل450.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيشمس نشوان معن سالم36552171942299052

كلية االثار/جامعة الموصل450.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيسلمى احمد حمد غدير36553201942120024

كلية االثار/جامعة الموصل450.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرغدة عبد الرحمن محمد علي حسين36554171942231163

كلية االثار/جامعة الموصل449.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائياالء رزاق دروال راضي36555231942109005

كلية االثار/جامعة الموصل449.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيشهد فارس طه محمد36556171942230092

كلية االثار/جامعة الموصل448.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسماء يوسف حميد احمد36557171942280013

كلية االثار/جامعة الموصل448.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيرغده وسام الياس رفو36558171942248015

كلية االثار/جامعة الموصل448.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائينور عبد الوهاب عبد رمضان36559171942273169

كلية االثار/جامعة الموصل448.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيفرح زياد حاتم ابراهيم36560171942231336

كلية االثار/جامعة الموصل448.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الملك عبد الرحيم عبد الموجود محمود36561171941013035

كلية االثار/جامعة الموصل448.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيدالل خلف مطر محمد36562171942305035

كلية االثار/جامعة الموصل447.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيديمه محمد جواد سعيد عبد هللا36563171942302055

كلية االثار/جامعة الموصل446.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيغفران ناظم سالم ابراهيم36564171942357102

كلية االثار/جامعة الموصل446.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيمروه محمد احمد صالح36565171942075020

كلية االثار/جامعة الموصل445.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيدعاء احمد محمود شيت36566171942268045

كلية االثار/جامعة الموصل443.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيمها محمد علي غزال36567171942295066

كلية االثار/جامعة الموصل443.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائينهى حسين علي امين36568171942299088

كلية االثار/جامعة الموصل443.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائينور ميسر يحيى عبد هللا36569171942292071

كلية االثار/جامعة الموصل442.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيامنه خالد خليل خضر36570171942231030

كلية االثار/جامعة الموصل441.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعائده سليمان جردو آدو36571331942052034

كلية االثار/جامعة الموصل441.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيدعاء رائد شاهين خضر36572311942065028

كلية االثار/جامعة الموصل440.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيزيد محمد عبد الوهاب عبد الرزاق36573171941223030

كلية االثار/جامعة الموصل440.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىاحيائيكرم عبد هللا علي عبد هللا36574171841035015

كلية االثار/جامعة الموصل440.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيايه صالح طلب عابد36575171942284017

كلية االثار/جامعة الموصل439.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائيآن كامل حسقيل توما36576171942256001
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كلية االثار/جامعة الموصل438.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائينجوى رضوان عبد العظيم قاسم36577171942315128

كلية االثار/جامعة الموصل437.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيريا ارشد عبد المجيد عبد هللا36578171942289065

كلية االثار/جامعة الموصل434.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيسجى طالل صالح محمد36579171942037007

كلية االثار/جامعة الموصل434.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيياسين نوفل سالم بشير36580171941017333

كلية االثار/جامعة الموصل434.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيمهدية مراد عيسى حسن36581171942359017

كلية االثار/جامعة الموصل434.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عبد الهادي كاظم حسن36582141841022015

كلية االثار/جامعة الموصل433.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرغده ابراهيم محمد ناصر36583171942232122

كلية االثار/جامعة الموصل433.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيايه شعالن مال هللا محمود36584171942284016

كلية االثار/جامعة الموصل432.0االهلية للبنين (ع)ثانوية العقيلة زينب بابلاحيائيمرتضى ماجد حسين كاظم36585231941070012

كلية االثار/جامعة الموصل432.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه حيدر خليل ابراهيم36586101842076004

كلية االثار/جامعة الموصل431.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد حيدر عباس غضب36587271941153107

كلية االثار/جامعة الموصل431.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيسجى تركي اسماعيل ابراهيم36588171942295042

كلية االثار/جامعة الموصل431.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائياحمد محمد حسين سعد36589201941219005

كلية االثار/جامعة الموصل430.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي باسم خميس جويد36590221941306162

كلية االثار/جامعة الموصل430.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر عمر عبد االله يوسف36591171942330131

كلية االثار/جامعة الموصل430.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائياماني عيدان يونس صالح36592201942029002

كلية االثار/جامعة الموصل430.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيفاطمة فتحي علي محمد36593171942207007

كلية االثار/جامعة الموصل430.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيتسنيم ناثر شريف امين36594331942040030

كلية االثار/جامعة الموصل429.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر محمد سليم احمد36595171942268138

كلية االثار/جامعة الموصل429.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيريان محمد فارس عبد القادر احمد36596171941012032

كلية االثار/جامعة الموصل429.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حسين طارق حسين36597231941256052

كلية االثار/جامعة الموصل460.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيعمران محمد صبحي عبد هللا محمد36598171951198017

كلية االثار/جامعة الموصل445.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىتطبيقيمهدي عزيز علي رضا36599171951083018

كلية االثار/جامعة الموصل444.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيرسل هذال ياسين صالح36600171952288035

كلية االثار/جامعة الموصل442.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقييوسف وليد احمد جاسم36601171951027167

كلية االثار/جامعة الموصل441.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيغفران نشوان سالم داؤد36602171952290071

كلية االثار/جامعة الموصل440.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقياسماعيل عدنان يحيى خضر36603171951402008

كلية االثار/جامعة الموصل439.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الدينتطبيقيعمر حسن احمد علي36604181951099008

كلية االثار/جامعة الموصل438.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيعمار غانم محمد زيدان36605171951227011

كلية االثار/جامعة الموصل438.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيياسر محمد عبيد جبيل36606331951070039

كلية االثار/جامعة الموصل437.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسنين عالء حمود حطاب36607221951053008

كلية االثار/جامعة الموصل437.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيجابر اسود ابراهيم علي36608171951040011

كلية االثار/جامعة الموصل437.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيايمن بشار محمد محمود36609171951025022

كلية االثار/جامعة الموصل435.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيفارس شاكر محمود احمد36610171951021050

كلية االثار/جامعة الموصل435.0ثانوية الشهداء للبنيننينوىتطبيقيقاسم عدنان توفيق خليل36611171951123010

كلية االثار/جامعة الموصل433.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمهدي حازم حسن عبود36612271951013136
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كلية االثار/جامعة الموصل432.0ثانوية الموالي للبنيننينوىتطبيقيجاسم محمود جاسم محمد36613171951055007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل486.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيفالح احمد مخلف بطاح36614171921206031

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل453.0ثانوية الشهيد احمد عادل للبنيننينوىادبيسهى فارس عزيز محمد36615171922204006

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل450.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد الرحمن احمد محمد سعيد حسين36616171921017041

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل449.0ايسر- الخارجيون نينوىادبيحكم عبد الرحيم عبد الرزاق محمد36617171921402090

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل438.0ثانوية النعمان بن مقرن للبنيننينوىادبينجود يونس حسن اسماعيل36618171922225002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل438.0ثانوية بيجوانية عليا  للبنيننينوىادبيصديق عبد هللا سالم عواد36619171921200003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل437.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيمحمد نايف منزل مهراس36620171921045048

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل437.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيربيع برجس خالد برجس36621171921206017

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل437.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيحسين ناجي حسين سعيد36622171921019030

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل436.0ثانوية النعمان بن مقرن للبنيننينوىادبياحمد محمد جرمل زيدان36623171921225001

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل435.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيايه عبد الحكيم محمد صالح36624171922317007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل434.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيحازم رجاء جاسم محمد36625171921144026

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل434.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيعلي حسن خلف محمد36626201921206018

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل433.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيساره ثائر عبد هللا محمد علي36627171922285041

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل433.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيحذيفه سامي محمود علي36628171921068006

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل433.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيعبد الحكيم عبد هللا حسن عطية36629171921035007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل433.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيفارس محمود جمعة خضر36630171921021053

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل433.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيسعود عبد هللا عظيمان عكله36631171921112016

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل432.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيموج محمد محمود فتحي36632171922267055

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل430.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيعبد هللا معين عبد هللا حميد36633171921002017

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل429.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبييوسف خالد خليل ابراهيم36634171921143096

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل429.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيمريم حاجم سلطان عبد هللا36635171922283062

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل428.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيرندة يونس جاسم حمدون36636171922305042

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل427.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيمحمد محمود محمد اسماعيل36637171921045047

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل426.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيزهراء حسام محمد صبحي عون36638171922297031

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل425.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيرغده ظافر يونس سليمان36639171922235029

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل425.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمصطفى محمد يعرب شيت36640171921144115

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل425.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبياسراء محمد جار هللا يونس36641171822273005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل424.0ثانوية القيارة المسائية للبنيننينوىادبيعلي محمد عبوش عبد هللا36642171921366072

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل424.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيآيات حسين عواد سلطان36643171922357002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل424.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيمحمد قاسم جهاد مجيد36644171921067038

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل424.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيرحمه رضوان محمد عبد العزيز36645171922235026

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل423.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيهاتف موفق عبد محمد36646171921206039

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل423.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلادبيحسن فارس حسين علي36647311821019002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل423.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيحمود حسين حمود حسن36648171921206013
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل422.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيايناس سالم جبر خضر36649171922273008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل422.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد ايمن عثمان محمود36650171921021058

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل422.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيامين غسان سالم ابراهيم36651171921143018

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل421.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيزياد لطيف يونس رجب36652171921018050

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل421.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبينشميه ميسر احمد حسين36653171922230058

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل420.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحمد فارس فاضل ابراهيم36654171921025138

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل420.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيماجد عبد هللا محمود شحاذه36655171921170010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل420.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىادبيمعاذ مطر عبد هللا حمد36656171821166011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل508.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيسميه سعد محمد جفال36657171942308028

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل506.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيوطفه نوري ادريس رمضان36658171942232303

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل497.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىاحيائيمناهل محمد زايد عذيمان36659171942310036

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل478.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيريم صالح الدين حامد احمد36660171942289067

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل475.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيرعد هاشم الياس علي36661331941051030

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل474.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر احمد نافع عبد هللا36662131942076036

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل470.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائييوسف رائد ذنون محمود36663171941016100

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل461.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيشيماء عارف رشيد علي36664171942248030

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل460.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيفهد عبد السالم محمد حسين36665171941161066

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل458.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيمنى حميد ذنون عمر36666171942098034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل456.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياسامه عبد الخالق عبد القادر طه36667171941008064

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل455.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائينور حسين محمد خضير36668171942273167

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل453.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسراء وعد هللا سعد هللا محمد36669171942232032

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل453.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسيف صباح محمد سلطان36670171941060050

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل453.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد جاسم محمد زين العابدين36671171941028208

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل452.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيطليعة احمد عبد خالد36672171942281113

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل452.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائينور محمد مصطفى حمود36673171942308050

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل452.0ثانوية أبو جربوعة للبناتنينوىاحيائينور زكر عبد هللا محمد36674171942332012

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل452.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيغفران صالح محمد محمود36675171942254076

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل452.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمحمد كرم حازم احمد36676171941016079

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل457.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيحسن عقيل غانم احمد36677171951002017

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل453.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقياحمد صبار طه حمادي36678171951080005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل451.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيامنه محمد طه احميد36679171952305003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل449.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقيشفاء ياسين صالح محمود36680171952267020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل447.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيريان ابراهيم حسن ابراهيم36681171951350071

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل447.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيسليم عبد الوهاب سليم حسين36682171951012058

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير وليد جاسم كريم36683131951012018

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمحمد وائل عبد المنعم نايف36684261951049053
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قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية593.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد صادق رحيم شنيشل مزعل36685281951006140

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية579.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيحسين ياسين طاهر ابو شماع36686281951012028

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية579.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيطه مصطفى حريجه حسن36687141951013050

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيحسين عدي كاظم عبد العزيز36688261951022008

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية578.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى نبيل كامل عراك36689141951018123

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية576.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين يوسف علي خلف36690221951358006

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيزكي جمعه محمود رحيم36691211951009020

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية575.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسام الدين حسن كاظم مفتن36692141951013019

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسحر خالد عبد علي36693111952129007

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي سالم حسين حسن36694271951001082

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمجتبى علي شاكر هاشم36695121951005027

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر سعيد حمد موسى36696161951084078

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي بن الحسين جاسم مخلف يوسف36697261951205038

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية570.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء خليل ابراهيم مهدي36698141952112004

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيعلي كاظم رحيمة غضيب36699281951002047

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية567.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن احمد حسن جبر36700141951016028

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيهدى عبد هللا خريبط عبد هللا36701151952046032

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية562.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمصطفى كاظم مزعل جبر36702281951032048

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية562.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي محمد عبد هللا فنطل36703151951001062

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية561.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيخديجة علي طه معتوق36704161952259013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية559.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيياسر عبد االمير خضير مهدي36705271951015100

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية557.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عامر شالكة محيسن36706141951048003

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية551.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعقيل حميد عناد جابر36707241951200026

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية550.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير جعفر صادق عبد هللا36708131951003006

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية548.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد فاضل محسن جعفر36709141951026006

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية546.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمحمود ابراهيم حسين احمد36710191951019112

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية546.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين ابراهيم حميد خليفه36711141951011017

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية546.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعالء الدين كاظم صالح جعفر36712281951009055

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية545.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين رعد فائز علوان36713141951016033

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم عبد الكريم قاسم احمد36714111951003001

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي زهير فاضل حسون36715131951023032

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية541.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي عبد هللا راضي غالي36716151951007059

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية540.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيطالب مطشر ياسر مطرود36717221951028038

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية540.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيعلي سبتي رحيمه غافل36718281951012061

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحيدر علي حسين غالي36719251951007071

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيوليد انور عمران عبد36720271951152074
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قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية538.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمد دينار منكاش36721161951011018

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية537.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيعلي محمد حمزه حسن36722241951002061

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية535.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي عمار عبد الرضا تقي36723121951030076

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية532.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيشبر عبد الكريم قاسم عبد النبي36724161951348013

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية532.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيكرار علي كاظم علي36725221951023030

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية530.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن احمد كاظم عبد االمير36726141951182006

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية530.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد إبراهيم عبد محمود36727101951017052

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية530.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيحسين نعيم دويزي زبيدي36728281951104021

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية530.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد زياد عبد الدائم حسن36729161951006103

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية528.0الخارجيونميسانتطبيقيالحسن خضير عباس عواجه36730281951400004

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية527.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمعمر عبد اسماعيل عدوان36731101951019123

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية527.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا عبد الرزاق عبد الزهره سعد36732111951058069

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية526.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارتطبيقيمحمد جمال حسن عواد36733191951052021

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية526.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمنهل صادق حسن صالح36734281951151749

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية525.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر جاسم حمادي رحم36735141951048014

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية525.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه باسل محمد داود36736101952116034

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيمالك صباح محمد حسن عاتي36737161952209044

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء عقيل هوني رشم36738131952093025

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين قاسم حسين عبد36739141951201104

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية522.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيغزوان شاكر شري زاجي36740251951046024

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية520.0ثانوية الفاروق للبنينديالىتطبيقيبرهان الدين فاضل خلف اسماعيل36741211951068004

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية519.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيعباس احمد عبدربة صالح36742281951022053

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية519.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد قاسم عبد الجبار عوده36743141951017080

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين احمد لفته حسون36744131951031011

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم نعمه خلف منجل36745121952094067

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمحمد مهدي عبد الحسين هادي محمود36746231951020067

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية544.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيزين العابدين علي شريف غازي36747291951005037

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية543.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي مازن حميد نافع36748141951001036

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقييوسف سعد عيال خلف36749141951016128

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيزين العابدين حسن جاسم شخير36750151951018019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية536.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشهد حيدر حري عودة36751141952145027

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية535.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد حمزة اسعد حمزة36752121951031049

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية527.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن محمود سرحان خلف36753191951011037

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية520.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقييقين محمد جاسم محمد36754131952093063

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية520.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي صادق عبد العزيز حسين36755221951028061

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية517.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيحسن هادي مراد عطيه36756231951016011

3590 من 1021صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف عصام ابراهيم صادق36757101951018032

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية515.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيآندرسن غسان سعيد زورا36758111951005002

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية514.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد غسان عدنان حسين36759111951041016

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية510.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر خضر حمود صالح36760141952074024

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية510.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد حاتم فرهود مزهر36761221951040032

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية510.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقينور الدين انور سعدون فوزي36762101951006034

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية509.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيالحارث عالء جواد كاظم36763101951020030

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية509.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساندرا ايمن كامل عبد االحد36764141952078014

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية508.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتقى هاشم نعمه طعمه36765141952072011

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية508.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر ماجد احمد عبد هللا36766141951016040

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية507.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار محمد حمد عبد الرضا36767141951170023

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية506.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه لؤي عامر صبحي36768131952131006

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية506.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد فائز تمكين عبد هللا36769251951001008

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيجعفر احمد عبد اللطيف علي36770111951049022

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه هاشم رفش عبيد36771111952114027

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية503.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيحيدر باسم علي حسين36772161951044018

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية500.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف محمد عسكر عبد الصاحب36773101951026132

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية500.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيانتظار تكليف محمد عجيل36774111952101005

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية500.0ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقيعلي طالب جاسم محمد36775211951262012

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية499.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم احمد شاكر محمود36776131952087010

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية499.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيسجاد شريف خزعل فرج36777221951004026

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية497.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسين صالح محمد36778141951015019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية497.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيعلي حمدي علي عرير36779261951007045

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية497.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد تقي سالم جنديل محسن36780161951122018

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية496.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيمحمد حمزة عباس حسن36781261951020023

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية495.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن عزت حمدان عباس36782141951201070

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية494.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد طارق محمد سلمان36783141951064019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية494.0ثانوية الهداية المختلطةديالىتطبيقيمحمد عامر جاسم محمد36784211951262017

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية494.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيصادق موفق احمد خميس36785131951003022

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية494.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد رياض جدوع علوان36786131951017001

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية493.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمنار محمد محسن محمود36787141952133040

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية493.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد عودة عبد هللا محمد36788161951301065

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية493.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي مصطفى صباح مهدي36789131951051019

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية492.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد احمد طالب عبد االمير36790111951048007

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية492.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عبد الواحد خلف طخاخ36791161951010038

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية491.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقياستبرق حسين محمد عبد الخضر36792251952108004
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قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية491.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىتطبيقيدره دريد طارق كاظم36793131952132002

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية490.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى ضياء  بدر زامل36794111951017038

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية490.0الخارجيونالكرخ الثانيةتطبيقياسامة ابراهيم محمود فياض36795111951400009

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمحمد خليل خضر محمد36796261941033104

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه محمد عبيد بدوي36797111942082057

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية659.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين وصفي طه سرحان36798141941016041

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيصادق جعفر جوحي جاني36799151941012031

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيمجاهد قصي حسن ابراهيم36800311941065082

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد صباح عبد هللا حاتم36801151941012062

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيغدير خالد هاشم محمد36802101942078102

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.3اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر عبد الساده خليوي علي36803111941058052

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيحميد محمد حميد مجيد36804131941001041

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية654.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب فاضل عباس ياسر36805271942063100

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية653.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيكيتو فرحان كيتو موسى36806311941024111

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية650.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيياسمين هشام اكرم منصور36807141942095075

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية650.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهبه اياد احمد محمد36808131942100131

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية650.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مصطفى انمار ياسر ناهض36809141941016122

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية648.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياستبرق جبار رحيم سيد36810281942190002

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية648.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول طالب خفيف عبيد36811101942137011

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية647.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب محمد عبد الكريم عبد الرحمن36812101942137035

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية646.7االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد زياد حسن عبد36813131941010007

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية646.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر مخلص حسون حسين36814141941019023

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية646.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيأمير ثامر عبد الجبار عبد الحسين36815101941019022

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية646.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروال عمار محمد هادي36816141942112019

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد قصي شاكر درويش36817101941026255

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمصطفى نايف محمد هاشم36818181941006124

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية643.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد أحمد كاظم لواص36819191941009246

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيروان سمير مصطفى عبد الجبار36820141942094058

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوالء علي جبار سعيد36821121942107268

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيمروه محمد حسين علوان36822211942139153

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيريا سالم خلف موسى36823191942189075

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عدنان عالوي محمد36824141941017069

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية641.0ثانوية كنجان للبناتاربيلاحيائيمريم نعمه عبد سالم36825311942048014

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية641.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك فريد حسين علي36826141942117016

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية641.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمأب احمد عبد الستار جواد36827231942088390

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينيره محمود جميل ابراهيم36828141942094172
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قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيمنتهى ناظم بدوي صبار36829191942141026

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عبد الحسن عباس كاظم36830121941031195

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم احمد كامل جاسم36831131942117224

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عباس ربيع ناصح36832141941003003

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد خالد احمد محمود36833121941006026

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر خالد قحطان عباس36834111942133052

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيرعد سعد محمد حمودي36835121941006008

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.1ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن همام هادي جواد36836141941007016

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيامين فايق عزيز حسين36837261941209025

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عماد ابراهيم جعيب36838161942152235

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك عبد الجبار محمد ونيس36839151942044033

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسن جواد مجيد عبد العزيز36840241941001040

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائياحمد صاحب جابر علوان36841271941008003

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيزين العابدين احمد جاسم حسين36842131941012067

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.1ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عالء فاضل وهيب36843141941046007

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد مصطفى رضا محمود36844141941010071

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيشهد حسن فالح خماس36845231942087223

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد فراس صالح عبد36846141941170074

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيساره سفيان أنيس قادر36847131942117151

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم أياد عبد الرضا علي36848151942046163

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرند عقيل صادق عبد الحميد36849101942091044

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ناجي شايب كايم36850111942127056

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمسار حسين جرو كاظم36851141942150011

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائييمامه حامد شهاب حمد36852141942100156

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيياسر عمار جبار خلف36853121941001096

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء نزار كاظم جواد36854111942105067

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيناتالي نشوان غازي عزيز36855141942127040

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائينبأ كاظم جواد عبيد36856271942057188

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي صالح مهدي ناصر36857101941019104

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيرحيق مظهر صادق سبع36858131942072017

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عماد عبد الحسين محمد36859141942072151

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيامواج ادهام عثمان بكر36860211942090024

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياالء صالح عبد الهادي نوري36861261942120013

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى ناجي احمد جاسم36862201941005067

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين صالح عبد جوده36863141942140157

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه حسين علي حسين36864121942089040
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قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية601.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةتطبيقييوسف عبد الصاحب صباح بهين36865121951006038

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيحسين محمد جاسم شناوة36866261951002017

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية582.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم عاصم حازم محمود36867141952194011

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيعلي عادل دشر حميد36868281951001089

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية563.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم نبيل احمد علي36869101952118027

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية554.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر هادي جبار عداي36870141951028030

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية553.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه حميد رشيد عباس36871141952072035

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية548.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب رضا ناصر حسين36872141952077020

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية541.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك صالح حسين كردي36873141952067002

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية539.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتطبيقيلبنى سعد مجبل عبد الحسين36874101952076016

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد مانع مزبان حميدي36875161951094006

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية536.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمؤمل عبد الجبار منهل رسن36876121951201054

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية535.0ثانوية البسمة االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل محمد سعدون محمد سعيد شهاب36877111952147002

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية535.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد خير هللا عيدان ياسين36878141951201275

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية529.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيغفران حارث حاتم يونس36879131952073021

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية527.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد غزوان عبد الرزاق جاسم36880111951013007

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية525.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمر احمد محمد جوير36881131951010047

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية525.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمحمد عقيل مسلم مكي36882261951005051

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حميد كاظم يوسف36883141942139001

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية657.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عادل رحيم حسين36884141942111110

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية649.6ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيبلسم جاسم محمد علي حسن36885171942266009

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية648.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيالحسين سمير ناجي عبد علي36886271941001032

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية647.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيشهد باسم حمود مصطفى36887211942091106

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى صادق معين علي36888121941026180

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياستبرق كاظم جواد كاظم36889141942149002

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حميد كاظم يوسف36890141942139008

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء باسل داود حبيب36891141942094065

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية644.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى سليم عبد الحسن جوده36892241941202073

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية643.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه خالد حسين علي36893101942139039

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجود حسين عباس فنجان36894141942079062

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد معاذ صالح اسماعيل36895111941203229

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية641.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فاضل عبد علي داود36896141942078087

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عامر طالب رضا36897111942077035

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن باسم محمد مخلف36898131941004022

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك نعمان صادق جعفر36899251942100084

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0ثانوية الحرية للبناتاالنباراحيائيديار دريد محمد عبد36900191942192016

3590 من 1025صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.7زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عبد هللا سعدون عبد الحمزه36901141941010079

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد فوزي غضيب راضي36902111941018013

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحور قصي فاضل عبد الحميد36903111942102021

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيمحمد وليد عبد السالم جاسر36904191941316026

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيطه احسان عبد محمد36905101941044006

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك مصطفى علي جميل36906101942115028

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيمحمود حميد طعمه نجم36907191941067059

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران خالد سعيد عالوي36908111942067108

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.4ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيدنيا سعد عبد الجبار الحاج ناشي36909131942281025

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير محمد جبار كاظم36910151942045062

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم رائد محمد عطوف مصطفى36911141942112068

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد خضير صالح خلف36912101941011007

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحسناء نهاد عبد الكريم عبد36913121942088004

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد حيدر يحيى صالح36914101941026018

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهيمن موفق نعمة جري36915141941007085

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عالء عبد هللا خضير36916141942194173

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفيصل مصطفى عبد الواحد محمد36917141941170064

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدنيا علي حسين محمود36918121942108024

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس يوسف حمزه موح36919111942091043

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيلؤي نبيه علي حسين36920101941014049

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عالء حسون شكر36921101941026092

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيهاجر كاظم مهدي خليل36922231942094070

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيايات كريم ابراهيم عطيه36923251942056014

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروز محمد حسن هللا مراد36924141942070044

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيانسام احمد جاسم محمد36925101942221007

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد احمد جواد جاسم36926121941002017

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيُعال قصي ضمير آحمد36927141942067077

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين محمد جاسم جوار36928151942048146

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي ناصر حسين36929131942111079

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرحمه عماد حمد عبيد36930131942117093

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيبكر وليد عمر فيصل36931101941026068

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهيمن خضر كاظم عاتي36932121941026197

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية632.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيسيف علي كمال عبد اللطيف36933101941028042

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية632.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي جميل عزيز جبير36934101941022074

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية632.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه علي عز الدين حسن36935101942115172

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية632.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره سعد مؤيد محمود36936141942107043
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قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية632.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريم جمال عبد محمد36937141942095030

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية632.0الخارجياتالكرخ االولىاحيائيساره خالد جاسم محمد36938101942401018

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية631.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي سعد كاظم محمد36939101941026196

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية631.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام غسان خزعل حسن36940141942142015

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية631.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيأسراء محمود خليل سبهان36941101942077002

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية631.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائياستبرق محمد صدام طالب36942151942052005

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية631.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائياالء غانم عبد اللطيف جاسم36943101942107003

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية631.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى زاحم شهاب احمد36944101942115152

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية631.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيحذيفة عادل محمد احمد36945101941016020

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية630.9ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمرتجى محمد علي حسين36946111942113074

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية630.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عبد علي عودة جميل36947131941010154

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية630.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي خالد راسم محمود36948141941042038

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية630.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا صائب حقي اسعد36949121942095045

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية630.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد نشأت ابراهيم شالل36950141941042059

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية630.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيوليد خالد حسن جياد36951101941020197

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيفالح حسن مشعان احمد36952191951019089

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية606.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن بشير سعيد سهيل36953161951038032

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية588.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقييوسف احمد عز الدين عبد االمير36954141951022089

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية580.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي سرحان عجرش عيسى36955161951073017

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية سيوان للبنيناربيلتطبيقيعبد الرحمن خالص عطية سحاب36956311951003010

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية571.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيزين العابدين محمد حسب محمد36957121951005016

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيحنين منير عبد القادر عمر36958101952119007

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيادريس عمار سلمان محمد36959131951023005

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية565.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر سلمان لفته حسين36960291951002040

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيامنيه اركان طه احمد36961141952086003

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيبتول جواد جعفر جواد36962131952091005

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد اياد عبد هللا حسن36963111951021003

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية557.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمصطفى سعد هوير سويلم36964281951032045

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية548.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمقتدى حميد عبد الحسين عرمش36965131951014052

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية547.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مصطفى جواد كاظم مراد36966141951005035

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية542.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيامير محمد ناصر جاسم36967141951027015

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية541.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيساره محمد رياض رشيد36968111952101012

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية533.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيعلي صالح عبيس محمد36969231951008048

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية643.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيبسمه ثائر عبد القادر عارف36970131952089001

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية613.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيعباس محمد علي محمد علي36971251951034014

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية560.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى خضر حسين عباس36972141951201318
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قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية556.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايات محسن عيسى نعمه36973161952332006

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية554.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه حسن مريمر حميد36974151952044034

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية553.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم رائد سعدي نعمان36975131952070034

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية548.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد علي فرحان مطشر36976151951007093

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا فاضل جبار خلف36977131951004021

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية542.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر احمد محمد حسن جاسم36978141951046004

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهدى عالء ناصر حسين36979141952070040

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية539.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيجعفر محمد صبحي محمد36980131951009011

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية536.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد خزرج منعم حسن36981131951023004

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية535.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد طالب علي مشجل36982151951005006

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية534.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهند عامر كاظم محمد36983131951010062

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية534.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيجعفر مجيد صعيب خليف36984221951098010

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية534.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيزيد وضاح مهدي ساجي36985131951003019

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية533.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيهيا عامر سبع خماس36986121952096014

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية532.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينعم هللا مسلم عوض عباس36987111952105048

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية530.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيليلى عباس نايف جواد36988101952086013

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية528.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيخوله محمد سلمان حسين36989141952079011

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية528.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى نعمة غضبان منصور36990161951048028

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية527.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيلؤي ماجد كنبش ناصر36991141951017062

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية527.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيكرار ستار عبيد حمد36992231951027031

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية523.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور الهدى ابراهيم راضي حسن36993151952054036

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينرجس بديع علي حمد36994141952074031

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى محمد زهير عبد الغني36995101951026120

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية519.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيمعتز نبيل ضياء عبد الكريم36996261951021029

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية517.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى فالح صابر نعمه36997151951007111

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية517.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيهبه علي مصطاف كريم36998261952080012

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية510.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأكرام اركان عبد الرضا مهدي36999141952097001

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية509.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين علي جواد سعيد37000101951038007

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية507.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايات عامر عوده كريدي37001111952121001

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية505.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيمحمد رضا صفاء محمد جواد راضي37002251951030046

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية503.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى محمد رسول عباس37003121951025076

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية502.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي وليد توفيق نادر37004121951026041

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية500.1ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء مازن هاشم حسين37005141952112005

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية500.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيايالف فالح عبود عبد هللا37006101952094005

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية499.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيزيد اسامه عبد هللا صالح37007191951011027

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية498.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمالك عبد الجبار ستار سمير37008131952124004
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قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية498.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمقتدى عباس علوان يوسف37009271951003071

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية497.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب حسين توفيق حسين37010141952150002

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية496.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرشيد زياد حميد رشيد37011141951020039

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية647.0ثانوية السلوى االهلية النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عمر زغيتون جلوب37012131941046013

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية646.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمريم فؤاد صالح جاسم37013281942052100

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية645.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عالء الدين خليل اسماعيل37014131941030072

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية643.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجعفر الصادق حيدر عبد الوهاب عبد الرزاق37015121941030035

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية642.4 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيليث ميثم محسن جاسم37016141941203123

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية642.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس شهاب حمود ناصر37017141941021078

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية642.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمصطفى محمد عبيد عباس37018211941002142

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية638.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيفاطمة ماجد ثاني اعنيد37019281942052087

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية636.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر علي عباس لفته37020141941182012

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية632.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسين حميد راضي عباس37021231941009034

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية631.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيخالد عماد عيدان حمدان37022131941020043

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية631.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد قحطان كريم رجب37023101941002084

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية630.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد طراد كاظم صيهود37024141941011114

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية629.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد باسم صدام عطيه37025131941016093

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية629.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عباس علي حسين37026131941031073

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية628.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآمنه فراس سلمان مصطفى37027141942091001

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية628.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين سعد عبد اللطيف رحيم37028271941001080

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية628.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائياسامه طالب صبري عبد الكريم37029141941019013

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية627.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حيدر عبد الهادي محمد37030121942094142

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية627.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس خالد حسن حمد37031101942120080

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية626.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيالمنتظر علي عفات جاسم37032161941001019

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية625.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمهدي عدي عبد الكاظم محمد37033111941019036

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية625.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عدنان جبار علي37034141942068037

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيروزان حسن خضر عباس37035141942094061

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيتارا هشام جليل اسماعيل37036141942085003

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر غالب كاظم جوده37037221941076139

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0ثانوية نوح للبنينديالىاحيائيحسن فائق رشيد حسين37038211941053013

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيمؤمل وسام حافظ شافي37039231941026021

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران حيدر قاسم سلمان37040141942103037

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل حيدر حسين كاظم37041101942084009

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميادة حميد فرج خضير37042141942134146

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد فؤاد حسين علي37043111941018121

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى وصفي عبد الكريم علوان37044141942086143
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قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد سعدي معارج مزعل37045141941010064

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيكرار حسين سوادي علي37046221941029084

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي تحسين علوان جاسم37047151941020033

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيمصطفى غنام حبيب حميد37048191941287028

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائياحمد راجح مهدي عبد الكاظم37049231941007005

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامين باسم صالح محمد37050111941026020

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمهند وليد سعيد فكع37051131941001127

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى صباح سامي شذر37052131942117264

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه محمود علي احمد37053101942115110

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزكريا حازم فاهم لهمود37054121941007077

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.6ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتسنيم احمد اسعد حميد37055141942129008

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعز الدين ظافر عز الدين ناصر37056251941031402

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيموج فاضل حسن وجر37057141942117058

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسكينه ضياء حسين علوان37058141942100073

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائياسامه سيف الدين نافع كعيد37059131941001014

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم صباح عبد هللا علوان37060111941054002

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيبالل محمد احمد سعيد37061101941018008

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية617.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشاه زنان خليل علي مهوس37062141942107049

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عبد الستار جبار عبد الجليل37063131941020017

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيحيدر عالء هويدي سلطان37064271941015015

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن صباح محسن عبد هللا37065141941026015

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حيدر عبد الكريم ثاني37066121941030210

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيايمان عبد الكريم فاضل حبيب37067131942117031

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران علي حسن عبود37068121942089075

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةصالح الديناحيائيعمر جبار مجيد عبد37069181941113012

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد راضي كريم عبود37070271941010138

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد وسام عطا هللا لطوفي37071101941014065

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى عبد الرحيم كريم حسين37072101941017096

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد رفعت طالب ذياب37073131941001006

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير علي كريم سبتي37074141942109041

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعقيل علي مهدي عبيد37075111941058088

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيهيا جبار كريم جاسم37076131942108080

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.2ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب علي عبد الحميد محمد علي37077101942137034

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الملك هيثم طالب علي37078101941020116

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا حاكم جار هللا شروين37079101941029018

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عالء احسان كاظم37080141941018012
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قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى كريم مهدي فرج37081141941203157

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية637.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيامين عماد حسن زينل37082161951075009

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف جاسم محمد خضير37083161951076024

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية جصان للبنينواسطتطبيقيباقر علي عبد الرضا داود37084261951036002

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى دريد مزاحم هادي37085161951019160

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد ابراهيم محمد فخري رشيد37086131951020017

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية561.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيمؤمل حسين محسن علي37087281951002057

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية555.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيناصر حازم ناصر بطرس37088161951140105

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية547.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقينور ربيع شكر علي37089101951014097

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى محمد عبد عبرة37090131951026029

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية535.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد خالد صبح منصور37091111951021005

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية534.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عالء حسين سلمان37092141951019080

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية529.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن احمد ثامر جنيح37093121951031018

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحمد خلف حمد خلف37094161951088014

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد العزيز حاتم احمد مضعن37095101951013039

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيماجد محمد ماجد زكي37096101951048006

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيعباس نزار حسان كاظم37097101951003018

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيناصر عواد خزعل عبد النبي37098161951026099

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية518.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيكاظم عواد خزعل عبد النبي37099161951026065

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية669.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه علي حمزة راضي37100141942077004

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية668.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيبالل عبدالرحمن حسين مهدي37101211941014030

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية667.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد مازن عيد محيسن37102131941016105

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية667.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى أسعد عبد الكريم علي37103191941009303

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية666.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفضه محمد علي علوان37104241942121282

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيماريا عدنان عبد اللطيف حمادي37105101942115180

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي رائد فزاع ياسر37106251941031456

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين ياسر حنظل حسين37107151941011045

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر منصور جاسم منصور37108161941085074

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.1االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيبكر محمد ساكن عبد الفتاح37109131941010030

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حيدر كامل طالب37110141941007048

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد وليد ابراهيم خشان37111161941038010

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيجواد سالم جواد حسين37112291941153065

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية662.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد ماهر محمد سعيد37113101941013018

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية661.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسجاد حازم حسون ابراهيم37114231941020154

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيابراهيم اتيال نصر الدين علي مردان37115201941399002

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية659.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حسين امهنه علي37116141942072137
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قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية659.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه قصي ناظم طعمه37117131942075007

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية659.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيزكريا كنعان محمد خضر37118171941026073

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيلين حسين علي عبد الرزاق37119101942100089

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد هادي فرحان عبود37120241941003264

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل خليل جياد عبد37121241941001216

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيامير عباس صبار موزان37122101941061007

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميساناحيائيفاطمة عقيل كاظم شاكوس37123281942087007

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ اركان رشيد كاظم37124221942414163

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء احمد سهيل سوادي37125111942071048

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا جالل خليفة متعب37126141941020033

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه كاظم عباس كاظم37127121942092029

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.2ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف محمد شهاب احمد37128141941170090

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد ماجد عباس علوان37129111941018015

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميسم غيث عاصم محمد37130111942101057

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعلي رابح هادي عطيه37131181941006077

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.4اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيكاظم عبد الكريم كاظم علي37132281941006115

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائيايالف كاظم عبد الرضا ساجت37133161942264005

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الحميد سمير عبد المجيد راضي37134111941006036

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعبد المهيمن عمار عبد هللا جويعد37135111941045016

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمهند اكرم حاتم لطيف37136121941001089

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيهاجر منذر شالل جاسم37137211942097154

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.9اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم علي عبد الحميد محمد باقر37138121942118096

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي مهدي كاظم عبد الحسن37139131941037077

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيشريف وسام سلمان شريف37140191941021025

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزينب عبد الرزاق رشيد جبار37141231942126065

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيتقى عباس جواد شاكر37142241942220092

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيصهيب محمد احمد صالح37143171941023090

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيبتول حمزة رشيد عبد الصاحب37144141942094023

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى ابراهيم فاضل عباس37145251941044344

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيمحمد شاكر عبود علي37146241941039053

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمحمد بشار طارق محمد37147211941011077

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائييحيى عبد الكريم محسن حسن37148131941012178

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائياحمد طالب حسن علي37149221941072007

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيأفنان كهالن عبد الرزاق حسن37150261942083002

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية651.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد ظافر جبار صاحب37151101941028077

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية651.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك بشير ياسين حسين37152221942414033
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قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.2ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيبارق احمد ناطق علوان37153111941010008

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيجعفر عبد علي صالح مطلق37154101941008015

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيشرف الدين عدنان عز الدين جواد37155101941026130

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا احمد هادي فارس37156101941013087

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيفاطمه بهاء محمد علي عبد 37157271942093052

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيصالح عزيز خلف عباوي37158201941048074

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء فاروق فؤاد عبد37159111942114049

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيحسن عباس حامد عويد37160261941044011

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية649.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيروح الدين عدنان عز الدين جواد37161101941026114

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية649.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد احمد عبد الحسن ساجت37162271941036098

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية649.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن احمد محمد سلمان37163141941178007

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية648.8ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب احسان خلف عبد علي37164231942096062

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية648.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الرحمن احمد عاصم رميض37165141941007040

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية643.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا كريم جدوع نصر37166271951001069

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية636.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيغيث حسام فاضل خلف37167141951021060

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية635.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيباسم عطيب عصري ساير37168231951186004

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية633.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا ليث فليح علوان37169121951001006

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيطارق حميد علي عباوي37170171951023084

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيجعفر ربح عيد سرحان37171221951011014

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيالشهد أديب حسن عبد الوهاب37172271951005005

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابا الحسن عبد السالم محمد جاسم37173111951009001

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيجمال عبدالناصر عبداالمير رعيد37174211951003014

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد قاسم مونس خليل37175281951006156

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي السجاد عدنان جمعه ليلو37176141951019049

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيغزوان جبار عيد سرحان37177221951011069

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيحسنين فيصل غازي زغير37178241951001011

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى غازي عويد هبهوب37179221951098044

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى طه خضير سلمان37180141951200208

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي محمد راضي غالم37181141951047070

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيحسن منير اكرم مهدي37182201951017008

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيعبد العزيز محمد حمادي عبد هللا37183231951008040

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم سعد هللا خضر37184171941026196

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم سالم كاظم محمد37185101942086075

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سعد فتاح جبر37186221942143136

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد موسى رضا37187241941009099

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينهى صباح لطيف جاسم37188111942109144
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قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد العزيز رعد علي ابراهيم37189111941026067

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.6ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيشكران عباس كاظم خشيت37190101942097040

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيعبد هللا حبيب جاسم عبد الكاظم37191261941054028

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محسن نجم جدران37192141942132038

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيليث شاكر حمود عكاب37193111941021068

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيرشيد فارس رشيد علي37194271941133014

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء شافي جواد كاظم37195231942088178

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفل تحرير محي عبد هللا37196111942103033

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا محمد قاسم شاتي37197131941012089

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد احمد جاسم محمد37198141941182063

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائياسعد فاضل سوادي المي37199231941001009

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبة عبد االمير بدر عكش37200141942070087

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيزيد اسامة علي فرج37201131941020052

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين محمد محسن محمد حسن37202141941010036

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه نجم عبد هللا عبد الجبار37203141942140117

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى غازي جميل مزهر37204141942079121

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائييوسف عامر خلف حسن37205191941118082

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين ستار عزيز طهماز37206151941017018

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر علي محمد جواد درويش37207101941043034

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد جعفر حبيب ادريس37208121941030163

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ طاهر فاضل محسن37209121942107242

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمنتظر علي محمد ضياء ناجي37210231941047081

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيفاروق ابراهيم حمود حسن37211101941020144

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيياسر مظهر حنضل ناصر37212121941013065

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيورد هيثم حميد لفته37213121942093063

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائياحمد دريد نور الدين احمد37214201941005002

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره صادق جبار حسين37215141942095045

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى سالم صاحب سلمان37216111942077038

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.1ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعدي قصي عبد االمير سماوي37217231941021084

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن عادل غانم وداي37218121941025024

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى ارجان حسن جمعة37219141941182079

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد صخر عيدان جليل37220111941018119

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر عامر نيازي عبد الحميد37221131941001042

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين احمد الزم مهوس37222101941044003

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائييعقوب يوسف منعم جاسم37223121941022170

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدهللا علي محمود حمدي37224211941003097
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قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيعلي كامل ولي علي37225211941031031

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار نعيم كامل شايع37226221942135177

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين سعد حميد حسوني37227111942112018

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيسبأ عالء حميد يوسف37228131942093071

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبان محمد تاغي علي37229141942093006

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي رزاق حميد عبد الرضا37230151941001076

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائينعمه ريكان بطاح ظاهر37231191941067064

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد عدي محمد حسن قاسم37232161941075011

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمحمد مختار فاهم عبيد37233271941029037

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه قتيبة جابر باقر37234101942078114

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الوهاب ابراهيم عبد الرزاق عبد الستار37235101941020118

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيحكم محمد نجم رداد37236101941013050

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيصديق علي سعود جواد37237101941020071

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد غريب عبد علي احمد37238161941075013

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس منير فاخر عبد النبي37239131942075025

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا سمير رمضان جواد37240151941011080

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد العزيز بشار محمد عرب حاتم37241131941020072

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه محمد كاظم رضا37242111942079063

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيمسره انس حامد حسين37243231942095076

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيبان عاصم شهاب احمد37244141942094020

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيحذيفه عبد الجبار عبد الستار رشيد37245131941001034

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب صالح نصيف جاسم37246121952091013

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية551.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيجنات عالء حسين علي37247141952111006

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية538.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين علي مطلك حوشي37248281951006044

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقينبأ قاسم صبار كاظم37249101952091036

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية515.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيوسام سليم هالل حميد37250261951014060

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية513.0ثانوية الفالح للبنينذي قارتطبيقيحسين شعالن صالح كريدي37251221951256003

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية508.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين مسلم محسن حسين37252161951365057

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية507.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار محمد حسين علي37253121951032068

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية506.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد عماد مهدي شامخ37254131951012054

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعبد هللا حسن سالم جبوري37255151951071138

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية497.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد مدلول محسن عريبي37256141951003003

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية492.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيحسين مجهول وساف عبد الساده37257271951021019

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية492.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيحسن خالد شهيد فرحان37258271951021013

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية491.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعباس كريم جبار ضويحي37259281951151374

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين صفاء كاظم جابر37260161951084056
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قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.2ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد نصير موسى علي37261151941012063

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية629.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيزين الدين ايهاب عبد الجبار ميرزا حسين37262131941051022

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيراقيه صفاء هويدي سلطان37263271942060110

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد اياد عبد المهدي محسن37264121941026137

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمؤمن ازاد اسماعيل ابراهيم37265131941010134

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيحسين حاتم كريم محمد37266241941018030

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائييحيى محمد جعفر محمد37267111941019040

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية617.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا جمال ابراهيم محمود37268111941004052

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين محمد تقي باقر محمد تقي37269251941044104

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى عواد سلمان كطان37270141941011129

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحسن حيدر اسماعيل طاهر37271251941012026

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيرزاق عبد الكاظم عبد دحام37272221941013057

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد محسن مانع وزن37273261941203055

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي صالح عبد المهدي37274131942070111

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسنان قاسم رضا علو37275261941001079

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهند محمد كاطع سلمان37276121941025119

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايات صبري عادي صالح37277191942189023

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد ساجد كاظم مراد37278131941005067

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيانس مصطفى عبود شاكر37279141941019018

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائياحمد عالء محمد يوسف37280211941225005

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد خالد علي فيحان37281101941013133

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقصي علي صبري يعقوب37282141941042049

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب عدنان عثمان احمد37283201942118097

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيشهد مازن شوكت نيشان37284161942228078

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيبالل محمد هادي علي37285271941014038

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيقاسم حسين كاظم عبد37286231941164042

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجمال جليل رمضان خضر37287141941049006

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيدعاء ضياء يعقوب يوسف37288131942121037

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيسجى عبد الستار محمد جبر37289261942087071

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيامير مهدي مجبل عباس37290261941012022

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر جاسم محمد مناتي37291121941031067

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء وسمي شعالن حمد37292261942120116

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر كريم خلف عبد النبي37293131941012061

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناالنباراحيائياسامة ابراهيم عبد هللا محمد37294191941122004

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي صالح كاطع عبد الرزاق37295161941089046

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.5الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيليث حيدر عبد الوهاب حسن37296111941045027
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قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانيه محمود شاكر محمود37297101942078035

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار شامل عبد الرحيم عبد الدين37298101942118103

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرنين كاظم زهراو ساهي37299141942107030

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى يحيى عبود حسين37300131941009059

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية595.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيندى باسم مزهر الزم37301141942401056

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيفوز علي حسن خليل37302191942196084

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي احمد صباح هادي37303141941021099

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان خالد رشيد عبد هللا37304111942073041

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير ماهر مهدي هادي37305121941031031

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيليث حاتم شياع سلمان37306231941011077

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسن صبار جعفر37307121941026143

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين شوكت ابراهيم كاظم37308111942067158

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيعهود مهدي فالح خشان37309131942103040

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيامير هاشم عبد هللا تقي37310101941013030

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبشير محمود فرج راضي37311141941042011

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا عباس عدنان حسن37312141941009040

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ يونس محمد هاشم37313111942105145

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عبد الكريم جاسم عبد علي37314141942106005

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار محمد كاظم جليل37315161941140063

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.7الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عبد الكريم محمود شاكر37316111941045033

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر خليل جاسم لفته37317141942108105

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل ستار جبار كريم37318141941019102

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيوائل علي محسن توفيق37319131941016120

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد ناجي عبد الحسين حسين37320131941012150

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيحسين احمد حسين محمد37321271941004010

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عبد الكريم موسى مسلم37322121941025099

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد محمد غريب طعمه37323141951030001

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية517.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمصطفى عقيل عبد الحسين راضي37324271951004077

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية512.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى وسام حميد جواد37325291951002108

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية507.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيياسر عماد هادي هاني37326131951010064

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية505.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيطه صفاء داود احمد37327131951015029

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حميد مصطفى نايف37328111951049070

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر رحيم منصور ايدام37329141951028013

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية642.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائياحمد محمد وعد هللا جمعه37330171941224006

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية633.9ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن اياد نوري جاسم37331101941048016

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيادريس علي حسين علوان37332111941020012
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قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيسيف باسل صالح مخلف37333141941010040

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عالء تحسين حسن37334131941031008

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد صالح سلطان37335131941031077

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيعال محسن فاضل كاظم37336231942122033

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز سعد سلمان منيف37337101941041055

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائينور الهدى عادل خضير مسعود37338211942110100

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي الدين قصي عباس خضير37339111941016078

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيايمن جاسم محمد بريج37340101941017020

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حميد كاظم صويح37341141942140110

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن هيثم عبد االمير خضير37342131941020032

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيجابر حقي اسماعيل ابراهيم37343211941002024

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيالحسن أحمد محي الدين صالح37344101941002008

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد كاظم فهد37345141941047195

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيصهيب طارق مولود احمد37346211941282043

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيعبدهللا مؤيد مجيد ربيع37347211941064012

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى رائد داود رشيد37348141941021162

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيام البنين بهجت كاظم سعيد37349261942083010

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائياحمد نزار محسن منصور37350221941003016

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزينب محمد اسماعيل بكيش37351261942086094

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيانس عبد الكريم شاكر حسين37352131941001018

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعز الدين عباس علي رمضان37353151941071166

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد بشار حسين توفيق37354171941028206

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية586.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عبد الرضا فاضل عباس37355141941012044

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي رضا صفاء نجم سهيل37356161941076036

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين قاسم ناصر جبر37357131941024013

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطه عالء فاروق رديف37358111941008025

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد كريم ساطع سعيد37359121941201061

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيخطاب عمر ناهض سليم37360131941029023

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.6االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد ناصر عزت صديق37361131941010163

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد غالب جواد كاظم37362221941002242

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى علي محسن يونس37363221941002271

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيبالل فارس يونس علي37364171941002018

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينه فاضل جبار موسى37365151942042056

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0ثانوية الشجعان للبنينواسطاحيائيوسام خضر حسين علي37366261941176020

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيامير تحسين عالوي جواد37367271941001035

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيخالد وليد عبد العزيز خليل37368101941014026
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قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينه محمد شريف جاسم37369121942089060

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية581.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمد رشيد عباس37370111942113038

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية581.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمشتبى حسن تايه فارس37371221941093113

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد حمودي عبد عالوي37372131941006037

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر محمد عبد الجبار توفيق37373101942101155

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينبأ مشتاق محمد كاظم37374271942088212

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا احمد مرجان حسين37375141941026050

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين علي عويش منحر37376221941002081

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن عبد المجيد محمد حميد37377111941029011

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيذو الفقار حيدر فاضل كاظم37378131941030049

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية537.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى عبد الكريم كاظم عبد37379131951017047

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية523.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين جواد كاظم37380221951091064

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمود ناصر فيصل شاهر37381111951024036

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية501.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى كريم نبات خيطان37382161951140085

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية497.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمحمد غالب كاظم عبود37383251951008156

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية497.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيعباس عبد الرضا عباس اسماعيل37384271951014033

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية496.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى رياض حاتم نجرس37385271951152066

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية495.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقيمرتضى حميد علي محمد37386231951256069

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية491.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقييوسف خالد عبد هللا احمد37387201951030084

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيابو الحسن علي جاسم طالل37388261941044002

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائيمصطفى ندى محمد موسى37389191941024024

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيمحمد هادي محمد حسين37390231941038085

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائينبأ سامي حسين جاسم37391191942383167

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.9ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد تقي عاطف محمد حميد37392151941012058

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.8اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم خالد جبار جاسم37393131942117229

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن هادي سعيد عبد الحسين37394251941031165

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا مكي صالح حيدر37395101942107050

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.4ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيهزبر ياسين عايد صالح37396181941032023

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مرتضى نعيم عوده37397141942103046

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيعلي ظافر كاظم بوهان37398281941007029

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيمحمد ساجد عبيد رشيد37399201941004071

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه الزهراء معن عبد الشهيد عجيمي37400161942183073

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينبأ عمار عباس عسل37401211942140197

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه معتز اسماعيل هادي37402131942070079

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا خضر فاضل محمود37403131941010078

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار واثق ياسين حسين37404121942106108
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قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه قاسم فاضل ابراهيم37405141942134170

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم حسن رحيم عباس37406141941030059

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية650.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرغد مزهر عبدهللا بديوي37407131942091052

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية650.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد سلمان محمود عواد37408111941209044

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية650.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيايه عباس فاضل ابراهيم37409101942090021

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه علي محمد حسن37410101942104022

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبة عماد مزعل راضي37411141942068024

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيزينب عبد السالم محمد عباس37412121942084021

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمقتدى احمد حسين غافل37413151941015102

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيكنعان محمد كنعان محمد37414281941006121

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.8اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى عدي محسن حسين37415141942196010

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيالحسين علي عطا هللا كريم37416121941001005

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر جواد عبد الحسين خضير37417161941038015

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه عدنان حسين محمود37418111942126031

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس علي مهوس حمود37419221941098082

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائياستبرق باسل نجم عبود37420121942089004

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيزيد طالب ناجي علي37421131941010057

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه عبد االله عبد الكريم جعفر37422131942093002

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.9ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيسما بسام عبد عيسى37423111942113045

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف عامر نجم عبد هللا37424101941026320

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيمصطفى احمد عبد الكريم جسام37425191941316027

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله حيدر يحيى حمود37426111942103097

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا فخري جوحي حسين37427101941012003

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيسيف مهند رضا محمد علي37428271941010075

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعبد الرحمن عبد الستار عوده حمود37429261941012062

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا اكرم مجيد عبد االئمة37430121941201032

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ميثاق غالب جبوري37431141941050022

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورهان محمد منعم سلمان37432111942070156

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائييوسف حسن عبد الهادي مهدي37433121941001098

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهند فريد مجبل حسين37434141942091035

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنة سامي كاظم بستان37435141942072010

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائياحمد محمد ماضي جبر37436141941010010

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب كريم محيسن جبر37437281942052060

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيروان سعدي جبر حسان37438141942078040

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيهدى علي نعيم ارضيوي37439281942064029

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيتيجان باسم محسن ياسين37440261942096027
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قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك سعد محمد سعيد37441121942105036

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية645.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد صفاء عبد الكريم غائب37442141941016051

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية645.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيحوراء عماد عبد الصاحب سلطان37443261942102036

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمحمد باقر رحيم عباس صوب هللا37444281951001122

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية606.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيحسن جمعه عليوي حسين37445281951039005

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية595.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيفاطمه عبد القادر صيهود نصيف37446221952107016

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي رحيم رزاق فاضل37447281951151444

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية593.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيحسين سلمان مظلوم عذير37448281851022013

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية593.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيحمزة كريم كحيوش شذر37449281951022034

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية589.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر مسلم عبد العظيم عبد العباس37450161951038143

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية587.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيعلي حسن زهراو صحن37451281951008052

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين منخي جبر حسين37452141951028022

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيعال حسين رضا حسين37453151952042023

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية584.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيماهر عادل محمد علي37454141951013074

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىتطبيقيمحمود ياسين كاظم جبار37455211951064007

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية582.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن مهدي نوري علي37456161951094024

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد سالم خضير37457161941075134

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ظافر عذاب فليح37458221941098113

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيطيبه عمر ابراهيم جاسم37459211942136068

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائينديم محيسن بعيالن دفار37460261941043032

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء ميثم خلخال عبادي37461231942153088

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمينة الزهراء علي حسون علي37462101942078145

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائييوسف معد عبد الرزاق حسن37463191941003119

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصبا عماد طالب علي37464141942149042

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيطيبه اسماعيل مال محمد37465231942117110

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد حسن كمر احمد37466141941019039

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين حسن حميد علي37467141942149014

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عبد السالم عزاوي كاظم37468101942077077

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعبيده محمد شاكر مساعد37469211941004077

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيافنان عبد المطلب زوير نعمه37470281942190009

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيا عقيل كاظم ابراهيم37471131942117088

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمحسن حيدر محسن منهي37472291941013043

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين علي سعود حسن37473211941002044

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمينه محمد عبدالسالم محمد37474131942117256

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية645.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائينور باسم عبد المجيد محمد علي37475101942079032

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه سعد زكي عبدالرحمن37476131942108048
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قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى نعيم مالح مطلك37477221942417076

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمحمد مولود عباس عبدالحسين37478211941004131

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدانيا عادل كاظم مكي37479111942108033

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب موفق حسن سلومي37480111942080085

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي جمعه محمود سبع37481111941020065

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.2اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمحمد انور عبد االمير علي37482281941151184

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيهند رفعت عبد الكريم حازم37483101942120146

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا عمر حسين علي37484101942116037

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيرسل علي عباس فاضل37485261942097045

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقية خالد عباس جبر37486141942193007

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية عباس رهو عمران37487141942100013

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيايمن عباس عبد االمير عباس37488231941020058

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيايات علي كاظم عبد37489131942100012

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عدنان عمران دخنه37490131941031007

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية642.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيسجود لقمان علي رضا ميرزا37491211942178126

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية642.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل محمد سعيد عبد هللا علي37492101942089047

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية642.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عبد الجليل محسن عبد هللا37493141942135055

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية642.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيسامر طلعت حمودي عبد الرحمن37494191941015030

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية641.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه سالم علوان فرج37495141942134024

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية641.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيلمى نذير اسماعيل سعيد37496101942119077

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية641.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد باسم عباس علوان37497111942071071

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية641.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمحمد جعفر يونس عبد الحسن37498261941027119

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية641.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيمحسن محمد محسن جاسم37499231941250031

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية641.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيرغده سعد عبداالمير دخيل37500181942275029

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية640.0ثانوية الحريري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه مظهر عبد الحسن ضاحي37501141942137036

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية640.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيصفا فاروق حمادي حسين37502261942120167

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية640.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران قحطان عدنان صالح37503131942073059

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية640.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيجنه علي خليل سلوم37504131942071023

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية640.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا دريد فالح حسن37505111942102047

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية640.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنة زهير حميد محمد37506111942102006

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيدنيا مجيد خضير مجيد37507131942121038

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين محمد نوري حسن37508141941021062

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسالي محمد بحر عبد37509111942120012

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيسرور علي هادي علي37510101942118052

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيمنار هامل غانم حمد37511281942072027

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية638.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم زيد صاحب حسن37512101942115188
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قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى عالء عبد الغفار رسن37513111951013065

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية619.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعثمان طاهر ياسين عواد37514191951020051

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية617.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيحيدر جابر فليح كاطع37515221951302025

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية613.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحسين حمدان جوج سالم37516281951018016

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيحسين سلمان عوده حمود37517221951027017

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيغفران احمد كريم سرحان37518211952109019

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية600.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيحوراء احمد داخل راضي37519221952427026

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية599.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف الدين معن عبد الباري طخاخ37520161951139049

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية597.0ثانوية قلعة صالح للبنينميسانتطبيقيجعفر عباس كاظم جعفر37521281951014004

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيعلي يعقوب كاظم ظاهر37522261951004039

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيامير عماد اسماعيل خضر37523151951017008

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيحسين حميد علي حسن37524221951028022

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية595.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيحسين رحيم فنجان رفاس37525161951010014

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية595.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيبكر لؤي خليل عبد الغني37526111951021017

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية674.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيعلياء احمد كاظم ناصر37527281942063069

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية673.6ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد ابراهيم عبد الرحمن37528171941186088

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية672.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مهند محيسن مزعل37529141941018153

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية671.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيحفصه عبد الستار رشيد جاسم37530101942120034

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى عدي فاروق اسماعيل37531141942129012

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيمرح صديق جاسم حمادي37532101942091089

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيباقر عباس عليوي محسن37533261941001028

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0اعدادية كميت للبنينميساناحيائيمؤمل حسين جبار محسن37534281941015017

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمجتبى حسن عبد الرزاق مظلوم37535281941006127

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيجعفر سعد جاسم ابو الليل37536281941009010

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهمام محمد مهدي عبود37537141941170088

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائيحسين رياض مهدي علي37538131941229008

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيشهد ابراهيم خلف احمد37539211942102077

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيلقاء غفار محمد عزيز صالح37540211942178184

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى مهند موسى كريم37541231941020391

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيصالح الدين غازي مرمش جاسم37542231941031068

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمها كرار اوهيب سلمان37543161942165433

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عدنان خليفه جادر37544151942054100

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.5ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيطه اشرف صابر قادر37545201941050018

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف يحيى عمران حاجم37546101941026327

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزهراء صادق هاتف عبد اللطيف37547231942147026

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد صاحب عبيس37548231942087255
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قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك زياد عباس جوده37549101942107010

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقية حيدر ستار هاشم37550141942142013

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيام البنين فيصل عبد االمير سرحان37551221942135016

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.8ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء جاسم محمد حمزه37552111942113025

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيابراهيم مازن علي مجيد37553291941020002

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيتبارك عامر فرمان احمد37554211942102016

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد نعمة محمود جاسم37555111941017034

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد كريم حسين عبد37556121941026017

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي المرتضى ضياء خضر عطوان37557121941025063

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي فرحان جاسم وجر37558151941018035

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمؤمل عبد المحسن عبد الحسين خضير37559161941105038

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد عبد المنعم عبيد عزيز37560231941013077

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.9ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى احمد طارق ماجد37561131941016109

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهند ماهر محسن علي37562121941030234

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد عبد علي حسن خليف37563231941005009

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيخليل ابراهيم عبد يوسف37564181941030011

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين داود شنون حميد37565151941013021

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم صبحي حسن علوان37566101942131019

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك هادي صالح اعبيد37567101942123020

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى نشأت صيهود حميد37568141941017116

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد حسن سعيد فيروز37569231941020320

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتقى حبيب ثامر رشيد37570101942100027

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيابرار حسين جاسم داخل37571261942097011

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبراء هادي عباس كاظم37572231942087057

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى فراس حمدي علي37573131942091145

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائياحمد ابراهيم مصطفى عباس37574211941020003

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيبراء نزهان حسوني علي37575211942102012

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيأنسام ميثل جابر احمد37576101942094002

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد المنتظر علي موسى خضيري37577281941006130

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد هللا جلد وناس37578221942393083

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين خالد مكي نايف37579161941075327

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الملك طالب براك عبود37580111941005064

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي سالم نعمه حسين37581271941014134

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيليلى علي عبد الكريم عطيوي37582311942047158

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي هادي عبد الحسين صعيع37583221951013083

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي ماجد قاسم جهلول37584141951009055
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قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية645.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصبا نعمه عبد الزهره حمودي37585141952078016

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين حميد كاطع فرج37586151951013016

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية642.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيحبيب ظافر عبد االمير طاهر37587261951014006

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية638.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد سلمان غزيل حسين37588141951018093

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية637.0ثانوية صدى الطف للبنينميسانتطبيقيسجاد حسن وحيد فرج37589281951042010

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية637.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيافل ضرغام عالوي غازي37590101952103001

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية634.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد سعد اسماعيل حمادي37591141951036044

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية633.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عمر ثامر مصطاف37592141951015040

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيزهراء نبيل جباري كنهور37593221952138025

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية632.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىتطبيقيمينه علي جاسم عوده37594131952100022

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية632.0ثانوية النجاح للبنيناالنبارتطبيقيأيمن حماد صبار عبد37595191951289001

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية632.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيسالم كريم جبر حسن37596221951051018

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيثراء طارق حميد صالح37597191942247011

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم عصام كاظم محمد علي37598271942060301

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائيتبارك نصر عبيد محمد37599181942390011

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية666.9اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياسراء علي محمد هادي حسون37600271942060022

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية666.5ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيهدى صالح الدين نور الدين علي37601201942116042

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية666.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد علي حزام رسن37602121941026156

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية666.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائينور الهدى ياسين جزل سهل37603281942096029

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيشكران ليث صالح شنان37604241942114189

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيقمر علي حسين عالوي37605141942117050

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتاره صفاء محسن يونس37606111942067028

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائياديان صادق علي جان حسين37607211942092003

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزينب صالح محمد علي حسين37608281942069030

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب جاسم حسين علي37609121942118054

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميسره جاسم محمد علي37610141942067106

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيوداد حيدر طالب ابراهيم37611271942056420

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائياسيل احمد محمود مصطفى37612101942095008

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيزيد مدحت هادي اسماعيل37613211941011042

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب حسين كاطع رويح37614281942052056

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء ابراهيم حميد ابراهيم37615121942086014

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائينهى منذر علي صالح37616131942281095

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيتبارك اكرم خليل كاظم37617311942047042

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد ابراهيم محمد37618271942057087

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيرقيه عبد الكاظم موحي حسن37619271942068052

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.5ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيكرم ياسر محمد طه37620171941186081

3590 من 1045صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمروه ليث ابراهيم لطيف37621101942100092

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيمروه محمد محسن حاجي37622271942063163

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشمس حيدر علي عباس37623251942062526

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى احمد شنون فتحي37624111941049167

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور لؤي عباس محمد37625111942103105

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهبه خضير مجيد عالوي37626241942120301

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد صائب محمد جاسم37627291941003233

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.7ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد مدحت حسين محمود37628201941050040

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائينورهان حامد لفته شاكر37629111942113097

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.6ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيتبارك نزار فائق صالح37630181942178005

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيايه اياد حازم سليمان37631131942108004

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيساره برهان سلمان داود37632211942092068

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء مهدي كاظم محمد رضا37633131942090003

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمريم علي عبدالحسين عباس37634291942050155

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة فاضل احمد يوسف37635121942115010

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعلي حسن عباس نعيم37636241941041027

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى ابراهيم سعيد احمد37637101941043088

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.9ثانوية المتميزاتميساناحيائيزينب عبد الرضا جلوب مظلوم37638281942079015

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيليا عادل حسن محمد37639211942143096

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا محمد عبد االمير صالح37640241941207070

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور مازن فرج كاظم37641141942097064

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر جعفر منصور حسين37642111942078033

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك رحيم عباس مجيد37643111942105027

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه لؤي خزعل مهدي37644101942078115

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.3ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيزينه فرهاد مجيد نجم الدين37645201942116013

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين ثامر لقمان عبد السادة37646111941058036

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيجوانه اسماعيل حسب هللا عبد هللا37647211942165020

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيموج عماد عبود محمود37648321942020076

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيبتول داود صاحب دوحان37649231942082008

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه هادي محمد مهدي37650101942103036

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمد ناجي مسربت كاظم37651181941035132

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائينور رحيم فرحان حافظ37652281942051104

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية626.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيطيبه الزهراء نعيم كاظم صالح37653221952101012

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية607.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء رحيم قاسم رسن37654141952121008

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية605.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور علي حسين علوان37655141952072049

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية602.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيزينب سالم جبار منصور37656211952094022
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قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية599.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيزهراء ريسان حيال اخيرس37657221952190026

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيعذراء زيدان قادر شامار37658151952047038

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية594.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقيامير محي ثامر مطلك37659231951209002

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيرفل عباس حسن عباس37660211952156005

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية591.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ سعد عبد الكاظم حميد37661131952096019

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمآب صبيح خلف نفيل37662131952093049

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية الطيبات للبناتديالىتطبيقينور ابراهيم طعمه صالح37663211952178016

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية589.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر زهير سالم محسن37664111951008025

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية587.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحسن منذر فالح حسن37665291951153071

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرسول غسان سلمان حساني37666111951006062

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيرقيه صباح داود سلمان37667131942210002

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبة زامل جالل حسين37668121942080037

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء صالح الدين محمد يحيى37669101942115002

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيغسق ناظم رؤوف طالع37670191942370173

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياديان حيدر شنو جاسم37671221942113001

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيغدير رعد عطيوي عزيز37672291942052182

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.8ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيعطاء عبد الكريم محمود منصور37673111942113055

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمشرق عبد الجبار حميد كاظم37674141941010075

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائينور سعد عربي توهان37675261942108128

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه طه حمدان حمود37676111942103012

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيربى فهد حميد عباس37677261942120071

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيرنا طالل عبد العزيز حسن37678211942157023

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيتبارك اباذر محسن سعيد37679181942176039

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائياياد رافد خضير رجب37680191941014008

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه كريم جماغ كاطع37681271942057161

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمنار ثابت حسن داود37682141942094149

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى فؤاد علي كاظم37683101941061024

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء فلح حسن عبد37684101942223014

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيجاسم احمد جاسم محمد37685171941028050

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينه رياض عايد حمدي37686131942100065

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزهراء شريف عبد العظيم عبد37687281942054022

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الجبار حسين ابراهيم محمود37688121941022067

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهمسة امين رحيم جاسم37689141942086264

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيساره وليد احمد عمر37690101942120072

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيغفران علي حسين جاسم37691211942140163

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائياعياد شاكر توفيق عاشور37692161942228009

3590 من 1047صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعلي حميد جميل امين37693211941004087

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهانا عمر محمد امين احمد37694201942331176

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية خليل عبد الكريم عبد الرزاق37695141942134020

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.7ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمريم حسن عبد الهادي محمد37696231942132059

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.6ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيزينب عرفان هاشم شكور37697201942116012

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.5ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمصطفى غالي فهد رمضان37698191941001101

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى حميد مجيد عزيز37699111942105099

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم منهال جاسم رشم37700271942060307

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب نصير مطشر حميدي37701121942107147

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرؤى حسين عبداالمير عباس37702121942118033

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيمريم عبد المجيب نايف عبد اللطيف37703311942063016

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيحسن عبد زيد حسون عباس37704231941071013

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.8ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيأيه حسن فاضل عبد هللا37705111942113003

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا علي عبد الحسين عبد الساده37706111942080104

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشمس علي عبد الرزاق وهاب37707251942096237

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي كامل عداي37708121941026057

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عدنان شخير موسى37709221942321125

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاطمه وعد عبدالمسلم عبدالحسين37710181942275068

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد علي طه حميد37711201941050038

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حيدر زهير ياسين37712111941045028

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمود ليث محمود شهاب37713171941214010

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عدنان محمد فرج37714131942071055

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عباس عزيز عبد األمير37715141942085005

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيفيصل محمد حسين سعد هللا37716131941238015

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيصبا حسام محمود حمد37717101942100068

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيرويده سعد محسن حسين37718131942075013

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيبتول محمد لفته فياض37719281942083006

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب وليد خالد مذكور37720141942220041

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيآيه عبد العزيز عبود ياس37721211942206001

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائينور الحسين حيدر رشيد اسماعيل37722231941251363

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية614.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيطيبة راضي حبيب دايخ37723261952155004

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية589.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيساره شاهين نور الدين مهدي37724201952149019

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقييونس نوري علي محسن37725271951006038

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره نوزاد نصر هللا كي كاووس37726141952106012

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآمنه ثامر محمد مصحب37727141952149001

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصبا علي نعيم عبيد37728141952074018

3590 من 1048صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد اشرف سعدي عبد الهادي37729111951006138

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيامجد صباح محمد منصور37730221951036013

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية580.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيزين العابدين علي مرهون محسن37731121951002033

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية569.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيفيصل حميزة شعالن كزار37732231951257101

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيصفاء علي غريب عبد علي37733111952114024

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشهد عدي عبد الحسن جاسم37734141952105020

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء صادق عبد الواحد جبر37735151952042011

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية564.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب احمد محمد رزوقي37736141952077019

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية627.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عباس احمد ناصر37737131942101014

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية620.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور قدوري عبد سليم37738141942149085

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية613.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه قيس محمود امين37739131942076002

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية612.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائيندى عباس عبيد محمد37740101942125033

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيثناء محمد اسماعيل سلمان37741131942091038

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلينا محمد مصلح عباس37742111942065153

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية608.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى احمد عباس طالب37743111941039015

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية605.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم ذر سعد شفيق37744101942136040

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه هادي حسين حيدر37745141942086167

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية602.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل جالل جاسم محمد37746101942123028

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائياحمد خضر اسماعيل عبد الرزاق37747191941020005

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم طارق حسين احمد37748111942127054

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك محمد صالح علوان37749111942068019

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية599.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين محمد عبد محمود37750141941182023

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب حسن سوادي جعفر37751131942121072

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوداد جعفر شندي ثجيل37752141942225152

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسجى حازم عبد المهدي جاسم37753291942085101

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيهاجر نورالدين محمد عريان37754201942139118

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيحسين احمد ناصر بدن37755281941009012

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيمرتجى كامل عبد العالي حسين37756281941016039

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيحسين عبد القادر مهدي صالح37757201941259089

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائييسر احمد عبدالرحمن جاسم37758131942117285

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيميس ماهر صبري ناصر37759101942086084

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرغد رائد لطيف افريش37760141942080026

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيدالل حميد خلف وسمي37761131942072014

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين حمزه حسين حمزه37762111941058037

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية595.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيأحمد عمار أرزوقي حمودي37763101941019010

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم محمد عماد الدين عبد المنعم37764131941020006
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قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور سعد لطيف داغر37765131942118279

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد صادق علي عبد الحسين حسون37766141941005024

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائينور عمر عبد العزيز جاسم37767101942079033

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول رعد عبد المجيد عبد الحميد37768121942086003

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار نعمت خضير مهاوي37769151941009063

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى عقيل كريم حاتم37770101941026285

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس ضياء لعيبي ناصر37771141942107050

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيحسين عبد الحمزه سهيل عليوي37772261941054016

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيابو تراب عامر سعود سلمان37773261941014002

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيسعد محمد سعد سلمان37774211941014059

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب علي حسين عبد هللا37775251942170230

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله حكمت تركي مهبول37776111942217078

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.2ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعلي ضياء قاسم جاسم37777111941010032

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأمنية اكرم شاكر حمود37778121942107001

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد حسين فليح حسن37779141941182003

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه طاهر زوره كاظم37780151942050091

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلياء عزيز محمد سلمان37781181942146024

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجعفر محسن كامل محي37782111941058027

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية589.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعباس سالم عدنان عبود37783231941020175

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية589.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيعلي عماد كامل حسين37784231941066027

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية589.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء حكمت حسين علي37785121942107062

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية589.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم حيدر حسين عباس37786121942105172

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرفل فارس نصرت جمال37787101942078043

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.6ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين يعقوب منصور37788141941170044

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيديما حسين عبود علي37789101942100037

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنتهى كامل احمد عليوي37790111942075073

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورين زهير كامل محمد37791141942086251

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيأس عالء مجول فيصل37792101942097001

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيايات ياسين عبد هللا جميل37793101942120020

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيبنين جبار جمعه عباس37794281942061007

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0ثانوية بغداد االهلية للبنينواسطاحيائيتاج الدين طالب عليوي كهيه37795261941058006

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائياماني عمر عباس جواد37796141942101002

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيصفا جاسم محمد ناجي37797271942060240

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين كاظم دخيل عباس37798251941031175

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيسرور عبدالسالم عبدالكريم صفر37799211942293029

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيرغده مهند سعيد سلمان37800141942071021
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قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحسن حيدر عبيد حيدر37801231941257028

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد مهدي عبود37802161942165212

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم روفائيل يوشوع رفو37803141942112069

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأية تحسين علي عيسى37804151942056001

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائياحمد حازم عريبي عبد37805261941048115

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد علي هادي محسن احمد37806171941124108

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمؤنس نبيل جاسم عباس37807121941031156

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس يحيى حمد جكي37808221941093059

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيفرح علي ناصر حسين37809221942410061

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكاظم علي حسين محمد37810121941026125

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران حسن صالح غالي37811141942125033

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحمزه كريم دغيم كماش37812221941053044

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيامير حسين جفات حمزة37813231951006006

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية516.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين رياض ماضي خلف37814221951359004

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية515.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيايه خالد جبار جاسم37815131952117007

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية513.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمرتضى فياض جاسب شرهان37816151951003051

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمقتدى فارس رسن موسى37817111951182007

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب سمير حسين مزعل37818141952106009

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية507.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيام البنين عالء عون علي37819161952169009

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية506.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد يحيى عبد الكاظم مجيد37820141951036003

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد مطشر خريبط37821221951005024

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد فاضل عباس عمران37822141951023103

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد قصي جبار حسن37823131951017005

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية625.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيايه عقيل عباس خضير37824221942125032

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية قلعة سكر للبنينذي قاراحيائيعلي حسين بطيل حبوش37825221941030013

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية619.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب بشير جمعه جاسم37826111942080079

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية617.7ثانوية المتميزينميساناحيائيحسين عبد القادر محسن خلف37827281941026010

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية616.6ثانوية المتميزينميساناحيائيحسين حميد مهدي صالح37828281941026009

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيعلي ناظم ادريع جبر37829281941008052

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية609.0ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن علي محمد جبارة37830101941012002

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحسن باسم محسن صيهود37831221941002214

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية603.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنان سامي خير هللا كامل37832161942202038

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيعّز صباح صالح حيدر37833261942110031

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيزهراء هادي رحيم ابراهيم37834231942079026

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنة رائد سعيد مصطفى37835141942194007

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية597.0ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره سعد مطلب علي37836141942129031
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قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايه فالح حسن طوفان37837271942056046

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيعال ماجد عبد الرسول علوي37838161942145118

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد علي خميس37839141941182055

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايناس مصطفى هادي حامد37840121942106012

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي عمار حميد مجيد37841221941002178

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيفاضل عباس حاتم عبد الحسين37842161941084085

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم وليد مزهر معن37843141942134139

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه علوان هادي مهدي37844121942086002

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0الخارجياتذي قاراحيائيايات محمد هاشم عبد37845221942401010

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرغده نوري شفيق عبد سحاب37846111942072044

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب علي حسون كاظم37847121942089057

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةاحيائيسجاد هيثم ناظم قاسم37848161941077009

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية589.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عبد علي منكاش عبد هللا37849161941128010

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيرفل حسام يوسف حسن37850261942096041

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد صادق كاظم مرهج37851221941098065

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمنار حسن محمد حسن37852131942238017

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيهارون وليد نعمه فارس37853231941254045

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد عماد خضير حسين37854121942110070

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيناهد حامد جاسم جوده37855141942124030

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.2ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رائد علي عواد37856101941048028

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسما عالء عبد الكريم خزعل37857101942136029

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير مكي جاسم محمد37858121942086029

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمينه صالح الدين مهدي صالح37859121942093058

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيهادي يحيى هادي فرهود37860161941074047

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيا احمد حسن سلمان37861131942091048

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.4ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيكرار حيدر نعمة كاظم37862141941046028

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.2اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيابراهيم عطية خلف جراد37863171941023002

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه فخري محمد باقر محمد علي37864131942095021

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيجمانه براق فوزي خلف37865131942093035

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور شاكر خطار حسين37866111942080149

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عبد الجبار عوده خلف37867111941026007

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد عماد راضي صالل37868261941209214

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر خالد جبير زايد37869221941077145

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر حليم مطرود37870221941019130

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا فوزي فخري خليل37871191941021039

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيخطاب سامي صالح لطيف37872101941026111
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قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى عبد القادر محمد سعيد37873111942103052

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائياحمد عماد راضي صالل37874261941209012

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمحمد اسماعيل محمود جاسم37875211941004118

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيحسين لطيف جاسم محمد37876281941016008

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي ناصر حمادي هاشم37877121941031143

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد ثامر عبد الحسين راضي37878111941058060

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنت الهدى سعد حميد حسوني37879111942112016

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات حميد مهدي عبود37880111942110006

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم رعد ابراهيم احمد37881131941020003

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي محمود خالوي مهنه37882221941053100

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه صالح علي شطب37883111942082015

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل احمد جبال موسى37884141942133025

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف سعدي حسن هادي37885121941031213

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين موفق عبد الحمزه مرزا37886101942123022

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعامر محمد عبد العباس سلمان37887271941035045

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي مساعد محمد علي مهدي37888271941001218

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الزهره جمعه فهد37889161941034036

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس صفاء محمد علوان37890131941014014

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميساناحيائيحكيم محسن جبار ساري37891281941150004

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي مسلم محمد موسى37892271941002128

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيمحمد جعفر موسى صالح37893271941133021

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد اسامه علي كاظم37894261941001154

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم ليث حقي اسماعيل37895101941013002

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياية مهدي كاظم شبيب37896141942078013

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائينوره اسامه فاضل عيسى37897261942108131

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.6ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيزيدون عماد مهدي سلمان37898211941020029

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.1ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عمار جمعة عبد37899111941050007

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمحمد جواد كاظم كريم37900221951021079

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلتطبيقيرسل بدر عاشور جاسم37901231952094006

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيياسر محمود هادي فهد37902161951108069

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء قصي جبر عباس37903151952054015

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية496.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر قاسم ريسان شنيور37904151951001033

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية492.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيامنه جالل باشا علي37905181952230003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية638.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عماد ظاهر علوان37906101941046007

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية631.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائينور ارمان شاكر رضا37907211942135071

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية629.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور محمد مطلك خضير37908111942127068
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية623.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي سامي عباس37909131942091076

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية623.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمريم شهاب حمدان ناجي37910281942052096

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية618.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيكرار حيدر هادي عبيد37911261941012103

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية617.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ابراهيم علي حمود37912121942112120

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية611.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد فاضل بريس حسان37913141941182072

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء حيدر حمزه مجيد37914131942072012

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيلينه نبيل مجيد عبد الحميد37915271942060293

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احمد علكم حمود37916251941031411

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيورقاء ماجد سعيد محسن37917151942041076

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الحسين فاضل جابر علوان37918121942107248

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيكوثر كاظم جلوب حسن37919231942088385

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيهاله جبار توفيق عبد هللا37920191942194109

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي جمال عبد الصمد خلف37921111941023039

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائينور الهدى مهدي علي حمزه37922261942108126

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائياحمد احسان حسين محمد37923201941084003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ احمد عبد الستار عبد هللا37924111942100037

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا صالح حديد جرس37925111941021041

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي قيس ابراهيم سعيد37926131942118162

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.6ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمه رعد عبد االمير محمد37927141942129011

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهدي حيدر شغيت فيروز37928121941006033

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير لؤي محمد رضا37929121941031029

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيعبدالحميد صالح طعمه مبارك37930211941064008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيردينه حازم عماش يوسف37931191942146022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميس رضا شخير حمزه37932121942105191

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عامر طامي حميدي37933131941022045

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي كاظم حمد37934251941034008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد صالح فاضل علوان37935141942086149

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمريم عدنان عبيد حنون37936261942108112

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائينبأ محمد كريم عباس37937261942251036

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتالبصرةاحيائينور توفيق شاكر جاسم37938161942188005

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد مالك هادي محمد37939271941036114

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين قاسم مفتن سنيد37940151942051171

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائينور علي جاسم علي37941131942092053

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيالزهراء صباح حسين عباس37942111942215006

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره محمد عباس محمد37943141942135027

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهبه عز الدين شوكت جواد37944211942178238
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0ثانوية المعالي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيظاهر عماد ظاهر علوان37945101941046003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيهدير قاسم جليل عبد علي37946261942108137

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.8ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيدينا صدوق ابو طالب محمد سعيد37947111942113020

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد حسين علي عبد العباس ناصر37948271941005202

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيجاسم حميد هادي حمزه37949251941001038

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائينبأ سمير عبد االمير عاشور37950221942112076

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه سعيد حسين جاسم37951141942070102

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيتبارك رشيد عباس كاظم37952161942173009

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه اياد مهدي عبداالمير37953131942104041

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائينضال علي عبد الحسين مسلم37954121942095061

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرند مازن هاشم حيال37955121942112089

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيآمنة معن خوام علوان37956101942115011

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيضحى علي عدنان ذياب37957261942087085

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمودة مهند حامد عذار37958111942102059

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائياحمد سليم خليف حسون37959231941027004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين قائد صدام مجيد37960151942048022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيامنه يحيى مزهر كاظم37961271942058005

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رافد حامد علي عباس37962101941026241

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسن عبد الكريم علي حسن37963271941010035

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحميد رحيم يحيى مزهر37964271941005077

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين جودة محسن داود37965141942074027

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيشفاء اسماعيل خليل محمد37966101942095041

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عامر صالح عطا37967131941010151

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرنا باسل مزعل محمد رضا37968141942129016

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مؤيد ابراهيم مشكور37969251941031745

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد علي حسين طاهر محمد37970221941058078

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد اياد صالح عواد37971101942094026

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عبد الرحمن جابر سعد37972141942076078

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى عامر عبد الجبار حمودي37973111942105100

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيأنجي علي محمد مجيد37974201942395002

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسالي سامي عباس علوان37975121942103014

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عدنان عبد الرحمن حمود37976161941084109

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عادل اسماعيل رضا37977141941175003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر تحسين علي خلف37978121941015005

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائياسالم حيدر مبدر نايف37979231942126004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد عزيز زبون عبد الساده37980151941006046
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.8ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحيدر وليد مجفول عصمان37981131941016040

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية531.0ثانوية السالم للبنينصالح الدينتطبيقيعثمان علي حبيب احمد37982181951044008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر خالد جاسم محمد37983151951005041

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد حسن دعير جعفر37984151951011005

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى وليد مد هللا محمد37985101941014069

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيحسين رائد جاسم محمد37986161941033009

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية595.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقداد باسم صاحب رحيمه37987141941182086

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي طالب عبد سراج37988291941003181

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائياديان لؤي طه ابراهيم37989101942119001

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد محسن سلمان37990131841038014

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيشهد عماد مدب رشيد37991231942128041

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيمحمد داود محمد داود37992191941019079

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى حيدر عبد اللطيف عبد الستار37993221942414187

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيسبأ مؤيد فريد حسن37994181942183057

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمحمد مصطفى احمد مصطفى37995201941005057

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه مصطفى ياسين حمودي37996101942120017

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيسعدون كامل جميل حمد37997101941042012

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيشروق علي عبد  حسن ابراهيم37998231942117100

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايالف علي ذياب عريبي37999141942081007

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد حميد هاني كريم38000251941205117

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيخالد وليد خالد حسن38001151941011052

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرواسي خلف محمد علي38002261942120083

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيميسم محمد خليل عبد الرزاق خطار38003131942121153

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي خليل عرمش ديوان38004151941071188

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي فارس فوزي مصطفى38005101941020131

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيكرار عباس كتاب سالم38006221941028063

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.1اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحكم ياسر عبد هللا حمد38007101941026100

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيحسين منعم عجمي عواد38008261941009045

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيضرغام حيدر غازي رشيد38009221941002129

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور قصي جبر عباس38010151942054295

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيميس حيدر رزاق جواد38011101942119088

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا حسن عليوي عبد الكاظم38012101942123043

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي أختر احمد38013131941020039

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك عقيل هادي كاظم38014101942077082

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عقيل هاشم عطشان38015121942107109

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء منذر كاظم جواد38016121942089051
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قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا عزيز ميزر محرب38017111942109132

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينه حيدر عبد العزيز خضير38018121942107149

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبا منذر احمد حمد38019111942072122

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيحمود محمود حبيب عبد هللا38020191941110007

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.8ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائييوسف رعد جرجيس حبيب38021111941050016

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيرضا عدنان رضا مراد38022151941071110

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعلي شمخي جبار ضاحي38023221941031118

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيحسين علي محسن عبد الكريم38024171941124043

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين هاني الزم اسماعيل38025161941075075

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيمبدر اركان جبار عبيد38026101941016061

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيخالد حميد محمود عطيه38027111941054009

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا خالد مزعل هادي38028101942112016

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيانتظار عبد الحسين شلش صالح38029101942116010

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروة احمد نوري عبد االمير38030111942110104

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا باسم عبود سابط38031111941049072

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيايوب منير ساالر حسين38032141941042009

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار عدنان مخيلف موله38033131941045034

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر عبد االمير عبد المحسن مهلهل38034101941008031

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهيام عبدهللا احمد عبدهللا38035121942120012

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد فالح حسن حمد38036261941048084

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين علي حسين زيدان38037101941020056

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزمزم منعم علوان محسن38038111942062042

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمؤمل حافظ صاحب محمد38039271941009111

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم مهدي ابراهيم38040131941030108

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عالء عباس شهاب38041101941026028

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيندى نعمه نور خلخال38042241942118125

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنان عبد هللا اسماعيل ناصر38043111942062019

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيافان نبيل ميكائيل كريم38044211942092007

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيفاطمه ماجد قمر حيدر38045211942170066

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائياسيل قاسم علي كاظم38046221942162004

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره مهند عدنان ناجي38047101942115121

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى جعفر حسن حمود38048151942047156

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى علي مطلب مجيلد38049241941015139

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.1الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعبد الملك علي سامي صالح38050111941045015

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيجمان سعد جاسم جالب38051261942132032

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيروح هللا جبار احمد سلمان38052121941026067
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قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيايمن ضاري عباس حسوني38053251941156007

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيغيث عباس مراد حمزه38054271941153083

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيُعال عبد الكريم خشن بندر38055131942118200

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد عبد االمير محسن حسن38056201941001027

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى اثير محمد علي مهدي38057131941023055

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عطا عباس علي38058111942108019

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيطه بديع عارف حديد38059101941003015

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا حسن دويج خطوط38060141942074103

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسن عباس ناعم محمد38061281951151129

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارتطبيقينبأ صباح مطرود مزعل38062221952135015

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية500.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسام الدين علي عبد خالوي38063141951020012

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء جاسم محمد عودة38064141952072022

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيأيالف فاضل علي عيسى38065211942145004

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية648.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمحمد ميزر نصار عنيزان38066311941024126

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية646.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد االمين محمد عبد الستار عبد الرزاق38067101941002070

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية628.7ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم محمد كامل محمد38068141941007001

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية625.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه احمد علي طرفه38069141942073018

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية612.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرقان عادل محمود حسن38070141942067087

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييوسف حسن محمود حسن38071171941017344

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسين سالم جداح جاسم38072261941010047

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايثار سالم عودة جميل38073261942120026

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيمعد عدنان خلف مهدي38074201941017045

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيفراس ثامر محمود عبد38075101941006048

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيالفضل معن صالح هادي38076221941072017

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحمزه عبد الجبار علوان زنبور38077261941001053

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفرقان مهدي هادي ياسين38078141941064031

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيحسن علي حسن عباس38079261941002021

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيأيات كريم عبد هللا سلطان38080221942166003

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال نوري ظاهر ارجاب38081141942225105

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد وردي بشير مكين38082141941021154

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى زياد خير هللا هادي38083121942095046

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل رائد محمد عبد الرزاق38084141942105018

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينور حيدر لفته عبد االمير38085261942132157

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.1اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي محمد فياض عبد هللا38086131942070119

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيقتيبه كاظم ابراهيم جرو38087231941008156

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيديمه محمد عبد الرحمن عباس38088101942116021
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قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عداي عبد الحسن غضب38089151942049035

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيفاطمة اياد جعفر علي38090261942102098

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي عبد الستار جبار حاتم38091151941001080

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرقان وليد نايف جواد38092121942102069

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيحسين صباح عدوة حزام38093291941005037

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعبدهللا عبدالقدوس فاضل حسين38094211941020041

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيهمام عماد خلف حمود38095131941030131

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنهل قاسم عبد  محمد38096121942090059

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيسرى سعد حكيم عبد38097221942178106

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيشفق محمد موسى جعفر38098281942052065

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيامير يوسف نون علي38099241941021003

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية565.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدانيه خليل ابراهيم محمود38100101942100031

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية565.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيزيد رافع صالح حسين38101231941007053

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية565.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتسنيم جبار داود سلمان38102141942101008

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكرار عبد الرحمن خزعل علي38103111941007018

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه منعم كاظم جواد38104141942111037

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك رمضان عبد الكاظم ثويني38105151942050023

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيهادي سلمان هاني عكله38106271941034110

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيآمارة ثامر محمود فرج38107211942148001

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرباب علي عبد الحسين بايع38108111942116014

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيسرى علي محمد احمد38109101942095039

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد اسامه سلمان ياسين38110101941013128

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيكرار قاسم محمد احمد38111231941008164

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد ثائر كاظم اغاجان38112131941030058

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر عزيز طاهر38113261942082016

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر نوري علي حمادي38114101941020143

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد المهيمن سالم حميد محمد38115101941020117

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل عبد الرسول محمد قاسم38116131942131046

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عباس محمد عباس38117111942065182

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فالح حسن عيدان38118131942076017

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه وليد حياوي حسين38119131942104009

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه بسام صالح عبد الهادي38120101942223013

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين عادل موسى سفيح38121161941075066

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء منصور طاهر جاسم38122121942094017

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينالبصرةاحيائيالرضا فالح مانع منخي38123161941390001

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيخضر محمد عبد المحسن داود38124141941015018

3590 من 1059صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائينبراس كريم حسن فالح38125261942143114

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيعبد القادر عباس يوسف عبد القادر38126171941178070

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيدعاء صاحب خيون حسن38127261942109040

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0ثانوية زرباطيه المختلطةواسطاحيائياحمد عباس حسوني كركه38128261941172001

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحسن عباس عالوي صالح38129191941009090

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا وليد طه مزعل38130131941018073

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسامي عماد سامي رحمان38131141941034006

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا حسين زيدان عمر38132111941058080

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيايمن فالح شرهان حافظ38133131941011014

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيريسان محمد علي هزاع38134261951011021

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية514.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد القادر ايمن عبد القادر محمد38135171951017129

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية639.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمينا هيثم نوري هزاع38136131942121159

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية636.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فؤاد مزهر جابر38137141942120013

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية629.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة علي اديب عبد الكريم38138141942194132

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية626.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيغنا خالد اسماعيل ابراهيم38139101942107036

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى ياسين محمد محمود38140141942076119

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية621.0ثانوية بغداد األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره مشتاق طالب كاظم38141111942107009

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية621.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عقيل كاظم سدخان38142141942105024

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيميس الريم جبار هاشم كاظم38143151942040101

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية616.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسماء محمد محسن عوده38144121942093031

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية613.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح صباح صالح الدين عارف38145101942102061

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية609.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيآمهار محمد عباس هوير38146101942110005

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية609.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيضحى حسين عودة حمود38147211942156051

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسالي علي ابو طالب عبد المطلب38148101942115124

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية607.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعباس عدنان شمخي جبر38149161941075119

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية606.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافنان اسماعيل ابراهيم محمد38150111942080005

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية606.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائينور انور خلف شاكر38151131942103057

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية606.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي طالب عبد علي خضر38152151941011109

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيهاله خلف تركي خلف38153181942208040

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية602.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائياحمد جمعه فرحان حسين38154191941011007

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية600.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور ابراهيم شريف مصطفى38155141942101045

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية600.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيوقاص لطفي زيدان خلف38156111941209065

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية600.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير داود سلمان ناصر38157111941026018

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائينبأ ابراهيم طه نايف38158231942117141

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية598.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عبد االمير فرج ماضي38159141942078021

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية598.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك عبدالرضا الزم كزار38160151942401005
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قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيداليا محمد ابراهيم نعمه38161141942140040

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك محمد منير احمد38162141942067022

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية596.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيالرا كاميران انور غيدان38163151942054227

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية595.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى خالد حمادي احمد38164141942194103

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية595.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيامنه فليح جتي بوحي38165281942051007

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية595.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأيمن محمد محيسن عبد38166191941009043

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية595.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حيدر اديب علي38167121941031194

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية594.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائياماني نجم عبيد حسن38168111942086010

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية594.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور خالد جميل اسماعيل38169111942114121

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية592.9ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد حيدر زيدان عبد االمير38170131941016006

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية592.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياحمد فراس فاضل ساجت38171291941007020

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيايه وليد ضياء حقي38172131942072006

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية592.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعلي هاشم داود سلمان38173261941009102

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية591.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفرح فوزي سي كريم نعمه هللا38174141942094130

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية591.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم فرقد جابر حسن38175141942117053

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية591.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور صالح موحان عبدال38176141942091031

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية590.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيرؤى عبد الحسين صافي كاظم38177241942123045

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية589.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عبد الحسين خزعل كاظم38178151942046151

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية589.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسامي اديب هاشم مجيد38179141941042024

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه حيدر مالك فرحان38180111942101009

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا حسن علي عبد الحسين38181141941026052

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآية صالح سعدون خضير38182111942084023

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي صالح وادي علي38183141941048106

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتالبصرةاحيائيرند جاسم محمد ابراهيم38184161942463001

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية587.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمهند سالم سردار عبد الكريم38185131941012168

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية587.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزهراء عمار عبد الرضا داود38186211942143049

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه فراس فائق عزيز38187101942102003

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيندى حسين علي ابراهيم38188151942054271

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيهبه رزاق عيسى عبيد38189181942140026

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدينا صباح سلطان كاظم38190121942089031

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية584.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينعم مشتاق سلمان محمد38191131942121163

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىتطبيقيزبيده تيسير نوري شمس الدين38192101952100001

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيهنا علي عبد االمير محمد طاهر38193101952117041

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد فؤاد عبد الكريم جاسم38194141951042003

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب سالم هاشم مهدي38195141952140027

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية493.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن سجاد ابراهيم محمد جواد38196111951013036
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قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية642.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايناس محمود رشيد محمود38197141942104009

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية637.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الوهاب فؤاد حسب هللا محمد سعيد38198111941021049

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية636.6ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيسناريا اياد عبد الواحد نوخاس38199151942057027

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية636.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائياحمد حامد خلف علي38200311941065002

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية634.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائيعبد الحكيم جفال محمد خزيم38201191941024011

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية629.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدينا جليل فخري سالمه38202101942115057

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية628.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيمريم خضير عباس غليم38203281942078073

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية628.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه سالم عبد المحسن جمعه38204141942070012

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية625.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدينا مازن نعمه احمد38205141942078033

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية624.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس حازم فاضل مجذاب38206141942078109

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية624.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين ثامر محمد سبع38207111942103028

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية623.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء كريم مزعل علوان38208141942224002

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية622.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حسنين عباس كاظم38209131942281043

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية622.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيعهود احسان صبري كاظم38210241942121242

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية622.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائياديان علي اجباري كواد38211161942455001

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية621.6إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عبد الصاحب محسن سعدون38212141941018050

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائينورا نزار خالد عبدالكريم38213181942183109

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية621.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيحسين سعدي جاسم جبار38214161941033010

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية621.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينور عبد الصمد  عبد الرزاق حسين38215101942137075

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية620.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عبد الستار جبار لفته38216141942112056

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية620.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء هاشم عبد الحسن علي38217141942086010

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء فالح حسن علي38218101942115095

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب سعد منشد محمد38219141942111119

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية616.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه عبد الهادي كريم خلف38220121942089071

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية616.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسيل جبار سعيد كاظم38221141942078003

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ صالح فليح حسن38222121942105195

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية614.9ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد سدير عباس جابر38223111941010043

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية614.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينور مثنى عزيز صاحب38224251942097132

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية614.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيمرام احمد عبد الحميد خليل38225101942104024

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية614.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد ياسر حكيم عبد الرزاق38226101942083013

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية613.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينور رعد عبدالكريم صالح38227131942073089

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية612.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورهان عادل نعمه داود38228141942122017

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية612.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيمحمد عمار جاسم محمد38229311941065090

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية611.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحيدر عبدالمجيد كوكز عبدهللا38230211941005051

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية610.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال حازم فاضل مجذاب38231141942078081

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية610.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفنر مروان جليل ابراهيم38232141942104058
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قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية609.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتماضر محمد عبيد جواد38233121942108019

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية609.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام داود عباس شظيف38234141942080032

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد راضي سلبوح38235121942112116

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية607.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر صالح جاسم محمد38236141941179019

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية607.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم عقيل زغير رحيم38237141941173043

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية607.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيايمن كريم حسن دبس38238221941036029

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية606.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن محمد عطية حميدي38239141941007015

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية606.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عادل ياسين سلمان38240141942086119

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيحنين مهند عدنان هاشم38241241942093036

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيطيبه عبد هللا فرمان محمد38242171942240019

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيداليا حيدر حسين شوقي38243121942089026

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيالزهراء فاضل عباس عبد الوهاب38244211942137017

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمار ياسر محمد حسن عباس38245141941022078

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد طارق ناجي ناصر38246111941006065

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعلي هادي صالح سلمان38247261941011101

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائياسماء زيد عباس جار هللا38248211942097011

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عالوي حسان زعيط38249221941363024

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية604.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيياسين فارس احمد كمال حسن رمزي38250101941006060

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية604.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن ليث صبيح عمران38251141941022018

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيامير ياسين جاسم محمد38252131941037020

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيداليا نجم عبود عبد االمير38253131952091012

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية533.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن رعد كريم فياض38254111951049058

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عبد الجبار عوده خلف38255111951026046

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيفاطمه نجم عبد عون نجم38256271952087014

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد القادر فاضل توفيق عمران38257131951006024

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةتطبيقيليليان هيثم سامي حسين38258161952257019

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيبنين مهند نجم عبد االمير38259231952096006

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية502.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه ساعد فيصل ناصر38260161952165043

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيمؤمل علي عبد الهادي محمد38261221951356039

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية629.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيورده عباس زغير جاسم38262131942076038

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية625.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك احسان حكمت باقر38263141942094028

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية610.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه ماجد جعفر مهدي38264111942108011

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيبراء تحسين علوان محسن38265101942100021

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاتن حيدر عباس عبد38266121942112164

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية598.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عبد الكريم ظاهر فارس38267141942070026

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية589.9ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد رائد حسون محمد38268141941046036
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قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينوره ضياء جميل احمد38269261942120257

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيهاله طاهر عيد محمود38270101942223071

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر صدام علي حمد38271121942091056

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية584.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد رافد محي الدين محمود38272141941021143

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عمار فائق عباس38273121942107204

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية582.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهند فاضل عبد مهدي38274141942072164

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزينب نصير جالل سلمان38275261942102071

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية581.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيفاطمة عدنان عبد المهدي خلف38276221942155099

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية579.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهيا نمير طارق كامل38277141942114037

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيهيبه ثائر محمود عبد الغفور38278191942141038

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميمنة صالح مهدي عمران38279141942111223

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل ضرغام يحيى برير38280111942215049

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصالح محمد مهدي جلوب38281141941018072

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حيدر محمد محمود38282111942062075

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس سنان علي حسين38283121942110068

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيغدير نجاح حسين جواد38284141942094114

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيختام رسن عطيه صخي38285141942145059

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين جبر لطيف لفته38286261941003035

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيأمنيه عامر عبد الخالق مصطفى38287101942118001

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسن علي جاسم كاظم38288131941016027

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيتبارك سامي كامل عيدان38289261942074024

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حميد ثجيل دريج38290141941058008

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية575.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عباس جوحي درجال38291141941017066

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.5الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيآمنه عادل احمد عوض38292101942100004

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب مجيد حمود كريم38293141942107040

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيانعام صالح سلمان جاسم38294121942094027

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيتبارك ماجد سلمان حسين38295231942086043

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن خالد عبد سلطان38296131941030024

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعلي نعمان عدنان حنون38297231941011066

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا ليث نجم عبد هللا38298181941141070

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيآيات رأفت ياسين طه38299231942132004

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ حسن عبد الياس38300131942091138

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغادة ياسر عبد النبي جعفر38301121942123019

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائينرمين وليد عبد الكاظم عبد الحسين38302271942076045

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيآنجيل حضيري عبيد عباس38303191942189018

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيتماره كريم طالب حسين38304251942094012
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قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ماجد جباري قوجان38305121942112130

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيسيف ستار خضير احمد38306191941012022

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء هاشم صاحب ضمد38307111942103041

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيصادق صاحب مرهون منذر38308151941015049

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحمزة سناد عبد الجبار ضاحي38309111941049043

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيصادق اكرم نعمه حمود38310121941032044

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية568.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي رياض زكي عبد المجيد38311141941007049

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريمان محمد عمر بكر38312111942071047

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية568.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين مهدي سعدون مظلوم38313151941071088

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية568.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد ليث نجم عبد هللا38314111941016016

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول عبد المنعم عباس حنظل38315151942046025

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار ميثم ستار جبار38316161941140064

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيهديل سعد زغير عباس38317261942108138

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيلينة نزار هاشم ياسين38318141952106016

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيمصطفى علي عبيد محمد38319261951033055

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب حبيب عجيل خضر38320221852141014

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيهبه عماد مزهر يوسف38321211952109023

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقينبأ محمد هاشم جميل38322101952102035

كلية الطب/جامعة الكوفة713.4للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيغدير كاظم صالل عباس38323241942109012

كلية الطب/جامعة الكوفة713.0ثانوية المتميزاتالنجفاحيائييقين وسام حسن علي38324251942074034

كلية الطب/جامعة الكوفة711.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمجتبى حسن رجب علي محمد علي38325251941035035

كلية الطب/جامعة الكوفة710.7(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه مهدي علي سكر38326251942084746

كلية الطب/جامعة الكوفة710.6ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيفاطمه عبدالكريم ياسر غياض38327241942084032

كلية الطب/جامعة الكوفة710.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور فاطمه بكر محمد حسين محمد علي38328251942062831

كلية الطب/جامعة الكوفة710.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي قحطان سوادي عبد الزهره38329251941035027

كلية الطب/جامعة الكوفة710.0ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحسين سامر رشاد عبد الحميد38330251941035011

كلية الطب/جامعة الكوفة709.9ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى موسى فليح برهان38331241941048022

كلية الطب/جامعة الكوفة708.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء محمد راضي عليوي38332251942062231

كلية الطب/جامعة الكوفة708.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمصطفى باسم عبد النبي صالح38333251941035058

كلية الطب/جامعة الكوفة707.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيغيث محمد رضا جاسم38334251941035032

كلية الطب/جامعة الكوفة707.8ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيمريم عبد الكريم عبد الرزاق عبد الكريم38335251942074024

كلية الطب/جامعة الكوفة707.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال عماد محمود عبد الزهره38336251942062585

كلية الطب/جامعة الكوفة707.4ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزينب كفاح عباوي عوده38337241942084021

كلية الطب/جامعة الكوفة707.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيايات احمد مزار عزوز38338251942097011

كلية الطب/جامعة الكوفة706.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمرتضى محمد حسن احمد تقي38339251941035057

كلية الطب/جامعة الكوفة706.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء علي هادي جاسم38340251942062368
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كلية الطب/جامعة الكوفة706.7ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيبنين اقدام صمد صاحب38341251942074001

كلية الطب/جامعة الكوفة706.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه قاسم عبد الباري جودي38342251942062674

كلية الطب/جامعة الكوفة706.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيشهد مكي كاظم هادي38343251942092017

كلية الطب/جامعة الكوفة706.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيحسين تحسين فليح حسن38344251941042007

كلية الطب/جامعة الكوفة706.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيضي حسن جاسم حسن38345251942062568

كلية الطب/جامعة الكوفة705.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحيدر علي جعفر خليل38346251941035013

كلية الطب/جامعة الكوفة705.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد سرمد جاسم محمد علي38347251941031029

كلية الطب/جامعة الكوفة705.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد المطلب صبيح سعيد38348251941031695

كلية الطب/جامعة الكوفة704.7اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيسجاد علي عبد الرضا حسن38349241941006036

كلية الطب/جامعة الكوفة704.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق محمد جعفر عباس38350251941031344

كلية الطب/جامعة الكوفة704.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيطيبه حيدر راجح مسير38351241942138031

كلية الطب/جامعة الكوفة704.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيعلي مضر عباس محمد38352251941042014

كلية الطب/جامعة الكوفة703.7للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيضحى حسين سبهان منان38353241942109010

كلية الطب/جامعة الكوفة703.4ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيفاطمه نذير علي موسى38354251942074021

كلية الطب/جامعة الكوفة703.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ماجد جاسم جبر38355251941031717

كلية الطب/جامعة الكوفة703.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير عليوي تكليف راضي38356251942062603

كلية الطب/جامعة الكوفة703.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشيماء عالوي نعيم بخيت38357251942062550

كلية الطب/جامعة الكوفة702.6ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمرتضى حسين مجيد سعيد38358251941035055

كلية الطب/جامعة الكوفة702.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيميس علي عبد مسلم عبد هللا38359251942062775

كلية الطب/جامعة الكوفة702.5(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء عبد العالي حسن ظاهر38360251942192015

كلية الطب/جامعة الكوفة702.4ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشمس صالح حسن عباس38361251942108216

كلية الطب/جامعة الكوفة702.3للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيتقى صالح حميد عبد األمير38362241942109003

كلية الطب/جامعة الكوفة702.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيبتول باسم عبد الساده رحيم38363251942097021

كلية الطب/جامعة الكوفة702.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين عباس سعدون محمد38364251942062140

كلية الطب/جامعة الكوفة702.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء عادل قاسم محمد38365251942062222

كلية الطب/جامعة الكوفة702.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيسجى محمود كاظم عطيه38366251942070107

كلية الطب/جامعة الكوفة702.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسين حنيحن شنين38367221942139099

كلية الطب/جامعة الكوفة701.7ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي محمد حسين حسن صاحب38368251941035028

كلية الطب/جامعة الكوفة701.4ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيافنان حيدر اموري كريم38369251942108018

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيتبارك عماد بجاي عبود38370221942103043

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب غانم هادي علوان38371251942062452

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره امين عبد الزهره عوده38372251942062478

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفرح نجم عبد الزهره مجيد38373251942062693

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب قاسم حسن شهيد38374251942062458

كلية الطب/جامعة الكوفة701.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيحازم جواد محمد تايه38375251941208004

كلية الطب/جامعة الكوفة700.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحسين لفته مرزوك سعيد38376251941035012
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كلية الطب/جامعة الكوفة700.7ثانوية المتميزاتالنجفاحيائينادين صالح مهدي مصطفى38377251942074028

كلية الطب/جامعة الكوفة700.2ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيغدير رافد عدنان عبد هللا38378251942074017

كلية الطب/جامعة الكوفة700.2ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين علي حسين38379251941205357

كلية الطب/جامعة الكوفة700.1ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمرتضى عقيل صاحب عبد38380251941035056

كلية الطب/جامعة الكوفة700.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائينور عماد كريم علوان38381251942092026

كلية الطب/جامعة الكوفة700.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق تايه شخير38382251941031677

كلية الطب/جامعة الكوفة700.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي كوان عبد الساده38383251941208036

كلية الطب/جامعة الكوفة700.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد شاكر عبادي ابو حسنه38384251941208013

كلية الطب/جامعة الكوفة700.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيمسلم رسول حميد عبد هللا38385241941021045

كلية الطب/جامعة الكوفة700.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصبا كاظم راضي عيسى38386251942062553

كلية الطب/جامعة الكوفة699.7للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيآراس جواد عبيد عناد38387241942109001

كلية الطب/جامعة الكوفة699.6ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيجمانه فاضل ناجح حسين38388251942074005

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى عامر رزاق جدي38389251942062865

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه علي كاظم حلبوص38390251942062668

كلية الطب/جامعة الكوفة699.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب علي احمد عبد هللا38391251942062441

كلية الطب/جامعة الكوفة698.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد رضا عباس عبد الحسين حميد38392251941035043

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسرى محمد زاهي حسن38393251942062516

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيرضا امين رشيد نومان38394251941031267

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عبد الرسول جواد جعفر38395251942062660

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيباقر كاظم عبد الشريف عبود38396221941035030

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن رحيم جابر كريم38397251941044056

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيرقيه محسن جحيل بدر38398221942103075

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب محمد حسين كاظم صالح38399251942062463

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن جاسم محمد عطيه38400251941022010

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنتهى فليح علي منصور38401251942062767

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مصعب جفيرز بخيت38402251941208038

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عامر نجاح حسن38403251941031478

كلية الطب/جامعة الكوفة698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسيف جاسم شاكر رحيم38404251941031335

كلية الطب/جامعة الكوفة697.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حسن كاظم جواد38405251942062412

كلية الطب/جامعة الكوفة697.3ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد حسن علي عبد38406251941035041

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات وائل مهدي بريج38407251942062026

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيفدك بهاء عبد اليمه حسين38408251942092019

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن لؤي علي حسون38409251941031649

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسارة محمد عبد الرضا باقر38410251942062474

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمؤمل عامر تركي شهيد38411241941169050

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيسراب طالب اسود فرحان38412251942109032
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كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير رضا صاحب ابو حمد38413251942101194

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيايات علي عبد االمير كاظم38414251942059057

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيساره عدنان نعمه حميد38415251942108197

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيرجاء شناوة سرحان جباره38416251942095035

كلية الطب/جامعة الكوفة697.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى فاهم عزيز حمزه38417251941031613

كلية الطب/جامعة الكوفة696.7ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعمار علي محمد علي38418251941035030

كلية الطب/جامعة الكوفة696.4ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك بيان حسن جاسم38419251942055023

كلية الطب/جامعة الكوفة696.1ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيغدير كريم عبيد منصور38420251942074018

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبان عبد العباس كاطع شهد38421251942062111

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيمريم علي طعمه عبد هللا38422241942117142

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيليث علي عوده عبد الحسن38423251941031582

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس ناجح جاسم حسين38424251941049017

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيالمصطفى احمد نوري هاشم38425251941031079

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسجى عماد علي محمد حسن38426251942108204

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى عامر جبر محمد38427251942062808

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيامنه حسين عبد عوده38428251942092005

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيمروه حيدر محمد حسين مجبل38429251942092021

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيحسين زكي جدران زعيل38430251941042008

كلية الطب/جامعة الكوفة696.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى اسعد عبد الحمزه حساني38431251941031797

كلية الطب/جامعة الكوفة695.9ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائينور وهاب عبد سعد38432241942084047

كلية الطب/جامعة الكوفة695.8ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيدعاء محمد عبد الزهره عبد هللا38433251942074006

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كريم علي عبد االمير38434251942096318

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر صادق جهد سهل38435221942415015

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي ضياء جعفر ناصر38436121941030130

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا علي كريم عبود38437131941016058

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نجم كاظم سعيد38438251941031524

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك علي حسين خضير38439251942096074

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيحسن محمد حسين حمزه38440241941017018

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيه عالء مهدي حسين38441251942062032

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحيدر كاظم سالم جبار38442241941169026

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى عبد العباس فاضل رماثي38443251941031608

كلية الطب/جامعة الكوفة695.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائينور حيدر جواد كاظم38444241942097037

كلية الطب/جامعة الكوفة694.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيجعفر حمد هللا هادي صاحب38445251941035005

كلية الطب/جامعة الكوفة694.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه ماهر عباس كاظم38446251942062294

كلية الطب/جامعة الكوفة694.2ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيافنان منذر عجيل طعمه38447251942055009

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيتبارك باقر علي كاظم38448251942097026
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كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين نعيم بخيت38449251941208022

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبأ كامل بردان عطيه38450251942062787

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد حاكم مايح38451251941031508

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه فاضل جواد عبد الرضا38452251942062671

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمؤمل اياد عبد كاظم38453251941042017

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيفضل جواد كاظم حسين38454251941031549

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى محمد عبد العالي عبد الزهره38455251942062815

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصفا قاسم رسول شاكر38456251942062559

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامير جواد كاظم محمد38457251941031086

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيايمان احمد كزار حسن38458221942170011

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفرح ضرغام لؤي رؤوف38459251942096330

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيشهد كريم حسن مهدي38460251942092016

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيبنين عماد جبار كاظم38461251942092008

كلية الطب/جامعة الكوفة694.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسن مطر حسين38462251942096299

كلية الطب/جامعة الكوفة693.5ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد هللا محمد رحيم38463251942108152

كلية الطب/جامعة الكوفة693.5ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد صالح حسن حمود38464251941035047

كلية الطب/جامعة الكوفة693.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين صالح هادي برتو38465251941031307

كلية الطب/جامعة الكوفة693.1ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عقيل عبد امان38466251942108153

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم نجاح طالب سليم38467251942062751

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات احمد عبد االخوه عبد الحسن38468251942101005

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك غانم عبد الزهرة حسون38469251942101066

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد عبادي جعفر38470251941031511

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس حيدر جابر شبيب38471251941031361

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيسجى صالح صاحب جبار38472251942059383

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيابرار محمد محمد رضا سبع38473251942056006

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه احمد فاخر عطيه38474251942057064

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء فالح كاظم علي38475221942414081

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم ذبيان فالح حميد38476221942175201

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائياسماء حسون محسن هادي38477251942096020

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر حافظ محمد عبد الصاحب38478251942096339

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر باسم عبد الحسن جويهل38479251941031879

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد جعفر حيدر عباس حميد38480251941031637

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين باسم علي ناجي38481251941031168

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد كاطع جميل بردان38482251941208037

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حسين اكرامه عناد38483251942062636

كلية الطب/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد مهند صالح جاسم38484251942062547
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كلية الطب/جامعة الكوفة692.8للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيمالك عبد الناصر حسن وداي38485241942109015

كلية الطب/جامعة الكوفة692.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد فاضل عباس خضير38486251941035051

كلية الطب/جامعة الكوفة692.1ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيجنات شاكر جاسم طعان38487281942052030

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد هاني عبد االمير ابراهيم38488121941031184

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسراء عباس عاشور محسن38489251942084031

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيالزهراء عقيل علي شالل38490251942101029

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير عبد االمير عبد كرم38491251942096274

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد ظاهر حبيب جعفر38492251941031289

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد يوسف علي اسماعيل38493251941031761

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عباس محمد عيسى38494251941031690

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب يعقوب عبد الرزاق علي38495221942139111

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حسون صكبان سليمان38496221941077086

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيحسنات عقيل عبد العالي مهدي38497251942092009

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي رمزي كامل راجي38498251941031463

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم كريم خلف نجم38499251942062748

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن هادي عباس رباط38500251941052014

كلية الطب/جامعة الكوفة692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعفراء كامل حاجم سلطان38501251942062581

كلية الطب/جامعة الكوفة691.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور رزاق حسين عبد الزهره38502251942062826

كلية الطب/جامعة الكوفة691.6ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي رافد حميد عباس38503131941037066

كلية الطب/جامعة الكوفة691.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور محمد طاهر حسن38504251942062835

كلية الطب/جامعة الكوفة691.2ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيايه علي جاسم عبد المنعم38505251942108031

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيحسن عدنان محيسن سعدون38506251941156010

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيسرى احمد رحيم غالي38507251942097079

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيضياء هالل كنت جاسم38508271941004027

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين مكي عبد الرضا كاظم38509251942062155

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عادل نعمه شهيد38510251941045026

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك حسن عبد الزهره ابو صالح38511251942062170

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد العالي كاظم محسن38512251941014116

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء قاسم جابر ظاهر38513251942062377

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيزينب رضا موسى حسين38514251942053048

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف علي الخير عبود38515251941205417

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حميد جاسم حبيب38516251941044370

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب خلف علي كريم38517221942178085

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي رضا رشيد حبيب عبد هللا38518221941002162

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه قاسم عبد الزهره رهيف38519241942114243

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائينبأ سعد مرزه حسن38520231942172036
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كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب أحمد صاحب خضير38521251942062401

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور عياد عبد الحسين حويوه38522251942062830

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائينور سعيد ياسر سايب38523241942080151

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور مسلم حسن سلمان38524251942062836

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمريم محمد علي عبد الهادي عبد38525251942170377

كلية الطب/جامعة الكوفة690.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي حسن فالح جبار38526251941035025

كلية الطب/جامعة الكوفة690.7ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه قاسم نعمه حسون38527251942101221

كلية الطب/جامعة الكوفة690.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيانسام ثامر جابر عبد الوهاب38528251942062085

كلية الطب/جامعة الكوفة690.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حسين هادي عبد الحسين38529251942062723

كلية الطب/جامعة الكوفة690.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمهيمن جمال ابراهيم عبد الحسين38530131941016115

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0اعدادية بدرة للبنينواسطاحيائيعباس قاسم كاظم هبل38531261941021009

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيطيبه سليم جاسم عوده38532251942096255

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهبه عالء عبد الحسين عباس38533251942062855

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد الحسين هشام ضياء حيدر38534251941031382

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر خضير جدوع مهدي38535251941207025

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء رياض عباس عبد الكريم38536251942062344

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة خالد نعمه زاجي38537221942113214

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيميسم سامي عناد سلمان38538221942141232

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمجتبى داخل حسين علي38539221941356087

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيعذراء مؤيد شاكر حبيب38540241942220376

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيحوراء محمد حسن ناجي38541291942065018

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيساره عبد هللا حسن عليوي38542241942115028

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم قاسم جبر عداي38543141942100118

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى عالء كامل جبار38544221941084030

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمد خالد كصاد كاظم38545291941002159

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيغفران حسن جبر عبيد38546251942074019

كلية الطب/جامعة الكوفة690.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسارة حيدر كاظم عبد هللا38547251942108195

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور خزعل فضل عباس38548251942062825

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة689.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيشهد زهير نصيف جاسم38549251942170283

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة689.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيميامين حيدر عبد الحسين ناصر38550251942170382

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى مقداد عبد الستار علي38551251942062816

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة687.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينبأ احمد جساب عطيه38552251942097125

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات احمد عبد زيد دخيل38553251942062014

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة686.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيضحى سعد جواد كاظم38554251942076034

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة685.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيالحوراء مصطفى مالك عبد علي38555251942062074

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيروز حميد رحيم غضب38556241942169024
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء خطار موسى جيتر38557251942084239

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسين سالم عيسى38558251942082036

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب جاسم محمد حمزة38559251942062408

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيرؤى خالد عبد االمير بعير38560251942097043

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزينب محمد عبد هللا جبح38561251942097073

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين فالح هادي جاسم38562251942095022

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائييقين حسين خضير سهيل38563221942142053

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد كاظم احمد كاظم38564221941040012

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي حميد شنشول38565251941031708

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى قاسم كريم كاظم38566251942096415

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب وصفي كاظم خيون38567251942062467

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايالف محمد هادي خضير38568251942062102

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمختار عقيل غالب عبد نور38569251941031762

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء صاحب غافل ازيرج38570251942110015

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى تحسين فاضل عباس38571251942062860

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حيدر عبد االله كاظم38572251941205185

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب أياد كاظم ابراهيم38573251942062402

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنار هاني ناصر عباس38574251942062766

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة684.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيحسين كريم مدلول جابر38575241941015040

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد فائق والي جالب38576251941031046

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي صباح راضي شبيب38577251941031472

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيبتول ابا ذر مالك يونس38578251942068009

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيسرر عبد الكريم احمد حسن38579251942089062

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيمروه ياسين شاكر يوسف38580251942089083

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد نعمه عزيز كاظم38581251941152050

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد نوماس كحيط عباس38582251941152051

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيوديان زاهي عبدالحسين مهوال38583251942109054

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ث ايليا االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء رعد كاظم عيسى38584251942099007

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيأمنه عقيل عبد الحسين حبيب38585251942096005

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عماد هاشم شريف38586251942096170

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر مزهر ضيدان زويد38587221941077047

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا دريد عبد االئمه شيال38588221941077073

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى احمد شاكر عبار38589241942220503

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيالحسن محمد حسن فرهود38590251941200016

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مهدي صاحب تمل38591251942101227

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه جاسم عباس حمد38592251942062631
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين فؤاد كناوي حمود38593251941045036

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيفهد حسين صبيح جبر38594251941031554

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيمنار محمد عيسى شراد38595251942057075

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر جعفر خضر38596251941046025

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامين عمار عباس عبد38597251941031099

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عبد الحسين جابر سعيد38598251942062433

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيعبير علي عبد الحسن محمد38599251942097093

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة683.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل ستار كاظم محيسن38600241941201036

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.4ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا حيدر معين حسن38601251941205288

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ناصر حسين حمادي38602221941098125

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر رحيم عبيد والي38603241941022007

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيابرار قاسم عبد موسى عبد نور38604251942086001

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0الخارجياتالنجفاحيائيدعاء تركي عبدالزهره عبدالعباس38605251942401018

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول باقر حميدي حمزه38606251942101043

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي ابراهيم علي38607251942101155

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيهاجر وصفي علي مبارك38608251942170421

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيانور روكان حسين علي38609211941001006

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عدي نذير لفته38610251942095076

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء صدام علي هادي38611251942100174

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك داخل صبر ناصر38612251942096069

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائياالء حيدر جمعه حسين38613221942414017

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرباب صالح كريم فقير38614251942100126

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيأفياء طارق كريم خلف38615251942092001

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك ماهر شهيد عباس38616251942062184

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهدى احسان باقر ناصر38617251942192146

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر راضي مهدي38618251941031565

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر فالح حسن هاشم38619251941010049

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمحمد ماضي جواد كاظم38620251941042023

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمهند صايب حسن جريثم38621291941002201

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياحمد ياسر حسن عطيه38622291941007025

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأفياء هجرس هادي زغير38623251942062067

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيليث مهدي صالح هادي38624251941031586

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسجى سمير موسى جعفر38625241942220317

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائينرجس فالح رزاق حامد38626241942117148

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.9ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى مهدي حسن زاير38627251941205373

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمؤمل رسول عبد الرضا محمد38628251941035033
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.7ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد علي رضا رحيم موسى38629251941035048

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.6ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى باقر عبدزيد جبر38630241941048019

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك عمار سالم نعمه38631251942062181

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف احمد عبود كريم38632101941018044

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد صادق ناظم سبتي مهدي38633221941092047

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيجوادين ماجد عبد الرضا زوير38634221941077020

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء نوري فاضل عباس38635161942183035

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيايمان عبد الحسن غضبان اعطيوي38636161942152030

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف يعقوب شامي نعيم38637251941031896

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عامر موسى عبد الحسين38638251942062430

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين احمد فاضل عمران38639251942062134

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيوديان عبد الحسن عبد الكاظم مهدي38640261842102126

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيجنان خليفه علي محمد38641211942156020

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيسجى سمير محسن عبد الحسين38642221942142027

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهدى حسين جاسم حمزه38643251942192149

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب مهدي كاظم مهدي38644251942109029

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم اسماعيل ابراهيم مزبان38645141942076085

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه ملك عطيه رسول38646241942142017

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة681.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد الياس علي عبد العباس ناصر38647271941005207

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة696.2ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء رافد سعيد وعد هللا38648251942108140

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة696.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم زهير حسين علي38649251942062732

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.4ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيمينا عقيل محمد عباس38650251942074027

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد حسن صاحب فليح38651251942062537

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حسن مهدي عباس38652251942062615

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حسن حميد جعفر38653251941031843

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيجمانه فراس عباس كاظم38654251942062205

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة689.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمها جبار حسين علوان38655251942096382

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى رافد حاكم ناصر38656251942062195

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة688.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيدالل عادل مهدي علي اكبر38657251942101087

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب كاظم عبد الزهره شياع38658251942062460

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عامر هاشم عبد الجليل38659251941031479

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الرزاق منعم عبد38660251941031692

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرغد ضياء صاحب موسى38661251942062272

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين حسين حسون مهدي38662251942062136

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة687.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائياسراء ناصر خالوي ناصر38663251942092003

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة686.9ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد محسن عبد الساده38664251942108164
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة686.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزهراء محمد نعمه داود38665231942113040

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة686.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة حسين عناد كيطان38666241942220399

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة685.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعبد الرزاق اركان رزاق جبر38667251941035021

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف حسن عباس ابراهيم38668251941031887

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عبد الزهره دلي مجول38669251942062359

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيكوثر عمار مجيد عبد الرزاق38670251942100332

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.7ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد شعبان كريم عبد الحسين38671251941035045

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين جاسم جبر38672251941031436

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى لطيف جبار طه38673251942062872

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزينب عالوي موسى عبد38674241942168063

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد منشد محمد38675251942170200

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيريحان خضير مسير نمر38676251941052026

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم صاحب بستان كاظم38677251942062734

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى اياد حسين علوان38678251942062496

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد صباح كتاب صباح38679251941205132

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة684.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر كاظم جبار38680251942056055

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس فارس جابر علوان38681251942096402

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد احمد مهدي كاظم38682251941012125

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبركات عباس محمد علي جواد38683251942059080

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ سعد متعب جابر38684251942059581

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيسارة علي عبد الكاظم حسن38685251942096221

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسرى رضا عبد دخيل38686251942062512

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى عبد هللا عبيد مناور38687251942096252

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.3اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد مهدي ناجح جياد عفلوك38688251941009265

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.1ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي تحسين عبد الكاظم حسين38689251941035024

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرقية فرقد حميد حويلي38690251942096129

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر حيدر عيسى صادق38691251941031121

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه محمد باقر محمود38692251942062296

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر حيدر بردان عبد الحسين38693251941031108

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيياسمين حميد رحيم جبر38694251942062894

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر حمزه حسين38695251942062330

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائينور الهدى جبار شامل عبد38696251942089089

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيضفاف مالك كاظم خضير38697251942084620

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسجى حامد كاظم علوان38698251942100234

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل وسام شاكر عزوز38699251941039008

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسجى علي عبد الحسين مشكور38700251942100237
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيأستبرق هودان عبد الحسين علوان38701251942096001

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيامجد خضر محمد صراوه38702251941211009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيحبيب ظاهر جبار عبد الساده38703251941020004

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور حيدر توفيق حوته38704251942062822

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايه احمد عبد االمير حسون38705251942062029

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى ميري حمود ثجيل38706251941031786

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة681.2(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب حيدر شهيد رمضان38707251942192051

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة681.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرفرف عدنان كاظم خضير38708251942170140

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة681.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيحنين عبد الحسين جواد جبر38709251942089024

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.4ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيرقيه محمد ياسين طعيمه38710221942159010

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمسلم فيصل سوادي عباس38711251941009282

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيجعفر محمد شلش نجم38712291941003042

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيوفاء جاسم محمد كاظم38713241942077043

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين علي كريم محمد38714251942062145

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفرح علي حسن مهدي38715251942170347

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر امجد سلمان داود38716251941031243

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم رحيم محمد حسن مصطفى38717251942062729

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة680.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمؤمل نعيم خسران ابو جالي38718251941122100

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن محارب جدوع خليل38719251941052013

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين عباس جواد ابراهيم38720251941044299

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد راضي هادي حسن38721251941031662

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء علي حسن حمد38722251942062365

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء كرار عبد الرسول فتاح38723251942062382

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك ازهر عباس نقي38724251942062164

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائينرجس هشام غانم محمد38725251942087066

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيضحى احمد علي كاظم38726241942114198

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسن عليوي ياسين38727251941150342

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حافظ عبد علي محمد علي38728251941200197

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة679.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين ميثم علي محمد رشاد38729251942108051

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيغدير باقر عباس عبد الحسين38730251941042016

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل جعفر جميل احمد38731251941045104

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء حيدر هادي حالوب38732101942112010

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب رزاق ثجيل سلمان38733131942122027

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير فالح حسن طاهر38734151942052044

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد سعد شاكر لفته38735141941018006

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين لفته حر نور38736141941018044
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي سعد جاسم محمد38737281941001071

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب جاسم سلمان جاسم38738261942120122

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيزكريا يحيى هليل سرحان38739261941001062

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك نجم عبد الساده جلود38740261942132028

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي حسين مطر38741251942101128

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمالك فياض نجم عبيد38742251942101257

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائينسرين تحسين كاظم خليل38743251942070160

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيميسم حسن جبوري كاظم38744251942062776

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيايمان كريم احمد علي38745251942108028

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير حسين جميل عبد38746251942101193

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه صادق شاكر مجبل38747221942141188

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيريام راضي مهدي عبد38748221942112029

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيقدس سعدون مطشر مهاوي38749251942092020

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي جبار عبد هللا38750251942101216

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد مهدي عاد فاهم38751251941007346

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيزينه صاحب سعيد كاظم38752251942092015

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق ميثم حسن راضي38753251941031345

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيياسمين اسعد زهير عبد االمير38754251942062893

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ابراهيم محمد38755251941031701

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى عبد االله هادي كاظم38756251941001268

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد سالم عبد الكاظم نايف38757251941031285

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى خليل خليفه راضي38758251942062194

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيالسعادة حسين لفته هاشم38759121942109010

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.2اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيقاسم محسن شمخي جبار38760251941009185

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.1ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائياحمد علي مجيد عبود38761141941046003

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيذو الفقار علي عبد نعمة38762291941005047

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ محمود شاكر رحيمة38763111942105144

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء هادي حسين زبالة38764241942169029

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ حسن جاسم حسن38765251942109049

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي االكبر محمد جليل محمد38766241941076039

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد نصير محسن زغير38767221941053137

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي هادي جابر مجيد38768251941007224

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء احسان فالح جميل38769221942112030

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عدي عبد هللا صادق38770131941017025

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمالك سنان علي مزعل38771221942141225

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينرجس عمار مدلول صكبان38772231942089149
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كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب عبد الحسين ناصر عبد االمير38773251942084491

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم عدنان موسى صافي38774251942101248

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيايمان جاسم شنين جنوب38775291942153012

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيحسن عالوي حسن علوان38776251941122027

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد احسان ابو الهود كاظم38777251941031011

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حليم جواد كاظم38778251941031446

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي جميل كاظم سحور38779251941031428

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيخديجه رحيم صالح موسى38780251942062236

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عبد المطلب جعفر باقر38781251942062363

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عمار عبود محمد علي38782251942062370

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة677.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسن علي راشد كطان38783281941151052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة677.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء احمد مجيد محمود38784251952056015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة666.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيامنه حيدر فخري حسين38785251952062003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عذاب محسن حريب38786251951044141

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمؤمل عباس حسن جاسم38787251951012093

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسنين عالء حسين هادي38788251951205035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيرقيه حسين هاشم حسين38789251952096013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد الحسين حميد حسن38790251951026007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيصفاء حسين ناصر عبده38791251952096026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسن علوان شاكر عبد هللا38792251951001031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيزهراء عدنان ابراهيم علي38793251952170059

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء احمد شاني كاظم38794251952059089

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن ليث محمد رضا كاظم38795251951205030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيجعفر سعيد حمودي قنبر38796251951205022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيامير حازم عبد هللا محمد حسن38797251951044014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقينور الدين علي حميد عبد المجيد38798251951044177

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيتبارك حيدر موسى عبد الحسين38799251952062008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عبد الحمزه مسعيري حسن38800241951016029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيعباس حسن كريم علي38801161951028020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيمريم مكي كاظم علي38802251952062032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيبشرى محمد جابر عيسى38803251952096003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيايه رسول طرفي حنون38804251952108008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيأيات جبار كاظم عطيه38805241952117004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقينرجس جاسم محمد عبيد38806251952101018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيلؤي جندي رحيم حمدان38807291951002084

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيكاظم جواد كاظم هاشم38808251951207024
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزينب محمد عبيد جمعه38809161952165034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيلقاء راضي معيوف حسن38810241952100061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي حسين حمود38811251951007052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر محمد فؤاد محمد جواد38812251951200041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين كاظم خليف جبر38813251951034009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة591.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيمنتظر مؤيد منشد صالح38814161951309054

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيشامل عمار شامل كاظم38815141951022032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيسجاد عبود كزار الفي38816271951153054

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيزينب علي حسين حجي38817281952051039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة588.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد رسول شاهين جالب38818241951016083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه كاظم كريم بادي38819251952170107

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعلي سعيد زغير محمد38820291951002072

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين فاضل كاظم جهادي38821251951044040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيليث منصور جاسم محمد38822161951309040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة586.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيعقيل سعد عباس كاطع38823251951030027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيجاسم عبد هللا عبد الحسن عاتي38824161951307009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيمقتدى محمد سعدون جبر38825281951105025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0اعدادية طوز للبنينصالح الدينتطبيقيحسين احمد علي اسد38826181951037004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى ناصر حسين حمد38827151951011084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عبد هللا غالب جاسم38828251951008173

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفتطبيقيهدى جاسم محمد عبد هللا38829251952102010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعلي رزاق عزارة كريم38830291951153201

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمحمد وحيد جلوب الزم38831161951002214

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفتطبيقيزبيده حسن مهدي كريم38832251952069002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيموسى صبار جياد علج38833241951016104

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسن قيس فارس علي38834161951022015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيياسر نايف عبادي عبد الرضا38835241951016113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقياسراء عبد الحي أحمد عبد هللا38836251952101004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيمريم عادل محيي علوان38837161952215022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نبيل جمعه مخيمر38838161951042059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحيدر علوان حسن كاظم38839161951002073

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي عبد الحسن عبد الرزاق محمد سعيد38840251951044085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد صادق عقيل علي الهادي محسن38841251951001162

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيحسين شاكر كاظم محسن38842161951105010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفتطبيقيمريم ذياب عبد الرضا عبد اللي38843251952102008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه كاظم كزار عبد هللا38844251952108027
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيوسام سمير عطيه حسين38845221951029054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة557.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيسجاد حسين قاسم فهد38846161951002090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمحمد باقر قاسم حمزه محل38847251951122057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيايالف عبد الزهره كاظم جواد38848251952059025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيمؤمل حيدر كاظم جبار38849251951157124

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيصدر الدين ناظم فليح عبد السيد38850251951205071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيسجى مازن غانم خلف38851251952170078

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمجتبى حياوي داخل محمد38852251951007160

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيعباس جبر حمد علي38853251951122034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مجيد حميد عبد هللا38854161951028051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسيف جالب جبار خضير38855161951356028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين رعد عبد هللا مولف38856161951002046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيحنين نعمه عباس هاشم38857251952108009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيفاطمة علي عبد الرزاق عبود38858251952062024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة545.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمؤمل محمد احمد علي38859221951021074

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعلي ربيع عبد اللطيف فرعون38860161951309029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيزهراء فالح حسن عبد38861231952092025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيمسلم رزاق جابر راضي38862221951374081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى سعد عبار عبد الزهره38863251951157159

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد حسن علوان مهنا38864281951001006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة539.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمقداد حسن طالب عبيد38865251951001194

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة536.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء ستار جبار خضير38866161952165013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة536.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيرضا محسن عبد هللا غدير38867161951042022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحسين يحيى فاضل كاظم38868281951018025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة533.0اعدادية التحرير للبنينالنجفتطبيقيسيف سعد وهاب حبيب38869251951050008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة533.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيحسين ماجد عدنان خلف38870161951112015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي رحيم موسى38871241951016032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيمحمد حسن كاظم ناصر38872231951025026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيمحمد علي رعد ابراهيم كاظم38873231951009048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة530.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن نوري صباح فهد38874161951363048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة529.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيفضة مكي علي محمد38875161952301025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة529.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةتطبيقيساجد عامر زباله محمد38876241951026005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيعبد القادر ضياء عبد القادر ياسين38877161951016066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيعباس وليد صباح فهد38878161951030047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه كريم شهيد كريم38879251952086013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيحسين سمير عبد الصاحب حاتم38880161951031015
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيهديل وداد عبد الحسن جاسم38881251952059214

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي صالح حربي خضير38882281951009067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد فؤاد مكي حسون38883251951205131

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيسجاد محمد صالح سعيد38884271951027031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقيزيد سجاد سوادي مايح38885251951156016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة523.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد حسوني عكله نعيمه38886251951010002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار مجيد عبد الحسن سبهان38887161951426029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد جواد محمد علي جواد38888251951044123

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي مصطفى هذال رزاق38889251951007137

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة519.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفتطبيقيحيدر علي حسين كزار38890251951033003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيابرار ابراهيم كرم رسن38891251952101002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيغيث محمد جمعه نزار38892251951011027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيسجاد زهير شدهان منسي38893251951205066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحسن هيثم صالح صاحب38894271951019011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقييحيى حمزة نومان جاسم38895231951209012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقيمرتضى خضير ختالن حمود38896231951209009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفتطبيقيرياض فؤاد وهب محمد38897251951152019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقياسماء هاشم مشحوت عبد هللا38898161952461001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب امجد راضي فارس38899131952080011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيجنان ابوعلي حسين علي38900241952117017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمؤمل مؤيد عبد الحسين امطير38901251951007158

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين هادي عبد زيد حمزه38902251951001047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر صفاء عبد كاطع38903241951031027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيضحى فاضل عبادي ضعيف38904241952077014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيياسر كاظم خضير عبد هللا38905161951363236

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيمؤيد محمد جعفر محمد اصغر حاجي38906251951034020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة584.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيحمزه عبد اليمه ريكان مهيدي38907241951014023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيغدير  سمير جفات كردي38908251952101011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد صالح مهدي محمد38909251951209001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر مكي ناجي مهدي38910251951044172

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب مشتاق عبد الرسول هاشم38911161952161022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيساره ماجد العيبي طالل38912161952459011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن قصي سالم كريم38913251951205029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيياسين عادل عبد الخالق حمود38914161951426039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف سجاد عزيز محمد38915161951038063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة565.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيعلي محمد جبار بدن38916281951032030
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيامير اكرم محمد مجهول38917271951002015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيعبد الباقي جعفر عبد الرسول موسى38918161951301035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة557.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزينب شهاب ذخير سعيد38919281952050039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محسن صبيح عبيد38920161951084182

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيذياب سرحان كامل ياسر38921251951150091

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيحسين علي جلوب مهاوي38922281951033006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة547.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقيفاطمه عدي غانم سعد38923251952082024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الستار جابر موسى38924161951415003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حسين كاظم موسى38925251951156023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة545.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين وليد خالد ابراهيم38926161951049049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة538.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي مهاوي صكر38927241951001014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس هالل عبد الحسين خضير38928161951128057

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين زاهر حسين عباس38929161951038044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي احمد جواد نور38930251951044142

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي طارق عبد الهادي الزم38931161951128064

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة533.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمهيمن عبد هللا خلف زاير38932221951098046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيهاني عبد الزهره صالح مهدي38933161951364191

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيحبيب علي سعدون طويرش38934221951041017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة527.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيحسن هادي يابر خلف38935261951022006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقياسعد عبد الحمزه مدلول محمد38936231951005003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد مشتاق طالب خضر38937251951044147

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة522.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن هاني عبد الحبيب ظيغم38938161951128028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قحطان داود مهدي38939161951056068

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0اعدادية السرور للبناتكربالءتطبيقيفاطمه احمد جبر سعد38940271952066010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ستار جبار عبد الزهره38941161951001047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسن هاشم دعير حسن38942161951340009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عماد عبد الكريم عمران38943251951007211

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيامير جواد عبد الكاظم ذياب38944251951044013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة513.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمجتبى مرتضى قرطاس غيالن38945281951006121

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة511.0ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حسن كريم عبد العباس موسى38946251951039001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسنين عبدالزهره عبد خزعل38947161951063021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيافكار حمزه حمود ثجيل38948251952059012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رحيم جبار محمد38949251951205117

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة508.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحسين ضاحي مزبان عناد38950161951007036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة508.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعبد الهادي احمد حسين علي38951251951044073

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة505.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد الكريم عبد الحسن مراد38952251951007183
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيندى علي حسين لعيوس38953161952153023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمروه حافظ جبار خضير38954161952145033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة502.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمحمد رياض احمد محمد38955251951009098

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة502.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيضرغام حسن طاهر احمد38956281951001063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة501.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيحيدر جاسم محمد عبد الزهره38957241951168008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة501.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد بديع عبد هللا احمد38958161951039101

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة501.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيجعفر رحيم مزعل غضبان38959281951015004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة500.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عباس محسن معلى38960161951139017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة500.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيحيدر نجم عبد هللا يونس38961251951150085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة500.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى انمار هادي محسن38962241952077021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة499.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيعلي عواد اوذيح طاووس38963251951027033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيحيدر طالل حسن صالح38964281951044045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيحسين مسلم حسوني كاظم38965251951016004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيزيدون عبد الهادي كاظم جاسم38966251951153051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة496.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رياض شنان حسين38967251951007178

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة496.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحيدر غسان علي حسين38968161951019054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة495.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين جندي محمد38969251951044078

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة495.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار حيدر عمران كريم38970161951060149

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة495.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيابو الفضل عزيز عالوي كاظم38971271951015001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيطيبه زعيم صبر سلطان38972281952051051

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة667.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى رشاد كاظم جياد38973251942110027

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة665.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينبأ رائد هاشم عبودي38974271942056358

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة664.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسين كاظم عبد الحسين38975231941020231

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة663.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينور الهدى احمد سعد عبد الزهره38976251942097129

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيجمانه قحطان علي زبر38977251942062206

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي منذر نزار يوسف38978251941044250

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة662.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيصبا رزاق حاجم سلطان38979251942095065

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة661.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائياالء عبد الكريم جعفر حسين38980251942087007

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة661.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيالحسن علي مدلول نعمه38981251941009024

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة661.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب حيدر عبد الرزاق حسين38982261942104084

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة659.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين عالء جواد عبد االمير38983271941005061

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة658.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين محمد عبد تومايه38984251942086019

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيفاطمه فرحان عبد شرهان38985271942087125

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلم الدين حسن كيطان منسي38986271941011067

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمنار عماد صالح حسين38987231942087301

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عادل كاظم حمزه38988251941031200
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قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيفرح مازن ماجد محمد علي38989291942065065

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه رياض نوح حسن38990271942055201

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيامال ستار علي محمد38991271942161005

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتبارك عبد الحليم عبد الحافظ حمد38992271942056083

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيحسين علي عبد االئمه خضير38993271941020022

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيليث مصطفى هاشم يوسف38994241941001212

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيكرار عبد الزهره عبد الحسين طالب38995271941046085

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيساره طالب كاظم مكي38996241942104094

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيداليا باسم مجيد فيصل38997251942062239

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيايات انس خضر لفته38998221942125023

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حيدر علي مسلم38999251942062727

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيشمس اياد كاظم تومان39000251942101176

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره احمد عبد الحسين طالب39001251942062476

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه خليل محمد حسين علي39002251942096133

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد سعد عبيس امين39003231941020333

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيمريم جاسم صاحب راضي39004251942097116

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسام حيدر صالح عبود39005251941031130

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيفاطمه عويد هليل عبد عون39006271942091121

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي مكي راجي سرحان39007221941040116

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة647.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد فائق والي جالب39008251941031728

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة647.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر حيدر طالب نمنم39009251942096342

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.7ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس عماد جاسم محمد39010251941205152

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد عبد الرسول كاظم39011271942056297

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين سامر عبد الكاظم محمد39012231941020091

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءاحيائيامير رحيم غازي كاظم39013271941006002

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفرح محمد جاسم حمودي39014251942108291

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال عصمت احمد محمد علي39015251942062584

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس عالء حسن احمد39016251941031370

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير احمد حمود كريم39017251942062596

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسيل صدام عباس خضير39018251942062063

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.7ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمصطفى فؤاد مهدي عبد الرزاق39019251941035061

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائييقين عبد االمير كريم عبود39020231942127075

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي باسم سعد وبل39021251941031705

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيطه بهاء محمد عبد39022251941031353

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر محمود عبد الصاحب كاظم39023251941031851

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء حسين جاسم حسن39024251942084234
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قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيساره علي فاضل جاسم39025251942101166

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائينور الهدى خيون حسن ابراهيم39026261942096145

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتقى فارس محسن صايل39027271942056091

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيامير نزار حيدر نوشي39028281941001016

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيرضا وزير عبد النبي محمد39029251951205054

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعباس ماجد حسن عزيز39030251951044065

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0الخارجيونكربالءتطبيقيقحطان عدنان سلمان كاظم39031271951400023

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقيباقر كاظم طه علي39032251951156010

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقينور الهدى مصطفى سويد وشيح39033251952082038

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيشهد ضياء عبد القادر ياسين39034161952168023

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمرتضى مضر سلمان ناصر39035251951008165

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0ثانوية البسمة االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم امجد حميد محمد39036111952147003

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد قحطان عدنان عبد االمام39037161951140045

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيعال يحيى ناجي يوسف39038251952062023

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة539.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفتطبيقيصبا منذر كاظم ثامر39039251952068014

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن هادي شهد صالح39040251951205034

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة529.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيكرار كاظم جواد حسوني39041251951150190

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعمار مؤيد عبد االمير عباس39042251851007166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.2ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيتقى ماجد سلمان سعيد39043281942052026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء احسان علي داخل39044291942065028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيغصون مرتضى ناصر غالي39045221942139142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمنار عالء عبد الحمزه خضير39046251942101258

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى نهاد جالل فليح39047251941031616

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيبتول كريم حاتم لفته39048251942092007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيحمزة حسين عليوي ناصر39049281941021011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة626.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي راضي كاظم حسن39050251941035026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة626.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيالق حيدر حسين محمد39051251942084056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى ظافر جودت كاظم39052251941031813

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيمحمد فالح حسن مجيد39053281941014023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى علي عبد مسلم نصيف39054251941012159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائينرجس سامي محمد علي عبد الحسين39055251942092023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم حيدر حاتم كاظم39056251942108302

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفاحيائيعبد الغني وفي خضير رويضي39057251941033007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائياحمد كريم كمر عبد هللا39058221941311007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء حيدر طالب نمنم39059251942096101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد جواد حسين جواد حميد39060251941031641
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعلي نبيل حشيم حسن39061221941067080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيروان ضياء عبد علي عبد39062241942121122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد اياد كاظم جبار39063251941031014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعمار نصير ناظم رحيم39064251941205225

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد عامر رزاق جدي39065251941007290

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيبنين سمير جميل هادي39066161942228030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر توفيق طارق عيدان39067251941205093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محسن مرتضى راضي39068251941031506

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيريام علي نعمه محسن39069251942170160

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عادل خلف علي39070161942293003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن رشيد شراد39071251941207071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين كريم عبيد39072161941036028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيعبد الكريم عبد هللا احمد زيدان39073201941238017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين نصير والي جالب39074251941031235

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائياحمد جمعه صبر حمدان39075281941151008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا حميد سالم ناصر39076251941031665

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحمزة كريم حسين خضير39077221941019050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيزيد علي حسين جاسم39078231941061015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي وميض محمد جواد حيدر39079251941200126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب فارس جابر عبد هللا39080251942062453

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي ابراهيم احمد غضبان39081161941426008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرنا حيدر جندي محمد39082251942084355

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيعال ماجد حميد كريم39083251942086060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار احسان عباس برهان39084251941044267

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي ناصر جابر39085251942108184

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب اكرم خليل اسماعيل39086251942096187

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مناف عبد الرضا عبد الزهره39087251941205328

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف وسام سامي عبد هللا39088251941045159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيعلي محمد كامل فليح39089281941021018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى محمد كريم حسن39090291941003291

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور جبار عبد الحسين اكريم39091241942114294

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد الرزاق كاظم محمد39092251941031817

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد كاظم بخيت عواد39093241941063043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى صالح عبد الباري صالح39094161941038044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيرهام خليل ابراهيم محمد39095161942265015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيغدير عماد فنجان فوال39096291942051240
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0الخارجيونالديوانيةاحيائيعلي كاظم جاسم خضير39097241941400041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ثامر رحيم محمود39098241941076040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزينب فاضل حميد عبود39099161942240052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائيمحمد عماد فرحان حبيب39100261941043027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد سامي حاتم عبد39101251941031669

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد انور جبر رضا39102251941031013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيجمانه حميد عنبر فجر39103221942394029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائياحمد محمد حسين كاظم39104131941025004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائياصيل علي كاظم سعود39105291941005015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعلي سلمان عبد االمام خلف39106161941001068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه كريم نجرس جبر39107251942100313

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرغد وليد محمد عباس39108251942170139

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشهد فرات عبد الرضا قاسم39109251942084586

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشمس سرمد سعد عبد الواحد39110251942062527

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيليث قيصر حسون علي39111251941012118

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس قاسم عداوي كاطع39112221941301027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى سعد كاظم حمادي39113251941200146

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعادل راهي محيميد جبر39114291941100058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمرتضى ضياء يوسف طاهر39115161941075277

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي صبيح جاسم39116251941205082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيعلي رزاق كريم عبد الرضا39117261941018053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيوسام عالوي كاظم حسين39118161941060166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيمحسن زغير مري زايد39119261941005105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائييوسف باسم عبد جبار39120241941003308

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين حسن هادي عبد39121251941010035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائياحمد محمود نوري هاشم39122241941009014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيامنه رياض محمد جعفر شهاب39123161942165044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمؤمل اثير صبيح حوشان39124161941075207

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيياسر يوسف رضا كاظم39125241941168065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيمريم حيدر منديل عبد علي39126241942108145

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين شاكر عبد اللطيف ماضي39127161941075062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيزين العابدين حيدر عبود عبد الرسول39128271941001130

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيعبداالمير فراس محمد عباس39129241941048012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيالحسن علي ثابت حسن39130261941001023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد اسامه هاتف محمد39131241941037046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء مؤيد عدنان عبد39132251942096175
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حامد عزيز عبود39133241941043051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيامجد ستار عبود عزيز39134271941010022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتقى نعمه حسن جاسم39135251942100089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيسيف مهند عوده عبد39136261941054027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائياالء سليم جمعه راشد39137261942106008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي مخلص وفي عبد الرزاق39138161941128014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينب يحيى عبد زيد حمزه39139251942100220

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه محمد حربي عبد الزهره39140251942101103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي قاسم كاظم حمزة39141251941031499

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيليلى عصام غانم محمد39142251942087056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأيالف صفاء عبد االمير محسن39143251942062027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمريم كاظم محمود عبد39144281942052101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد حمزه عباس كاظم39145241941167028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين رضا صالح نغيمش39146161941075060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيحوراء شاكر بدوي عبد39147221942161026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيخديجه رعد ناصر مسلم39148161942218031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيساره عدي كريم هادي39149241942098016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد محمد ناصر حسين39150231941257073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيامير كاظم موسى جياد39151251941200027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيكميل قاسم صالح ظاهر39152251941200139

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حيدر نوري محمد39153251941205382

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيعلي االكبر عبداالمير احمد محسن39154291941013031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى عامر رجي كاظم39155251942059613

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةاحيائيزين العابدين زاهر يوسف محمد حسين39156161941124007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس سلمان جدوع هوير39157221941098078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره مهدي حميد مجيد39158251942062492

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا حاتم عبد الكريم حسن39159251941034014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيابراهيم محمد سعدون مطلك39160281941006005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيديار ضرغام علي ابراهيم39161251942084278

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحمزه رضا احمد عبد الرضا39162251941031240

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد سهم حسين علي39163161941354043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس عصام عبد الحسن شندي39164161941131024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين محمد حسن مشجل39165251941031230

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمجتبى عماد جواد كاظم39166221941019123

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيجمانه عباس رشيد مجيد39167251942100091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقياحمد كاظم مهاوي يوسف39168161951047009
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيامنة محمد عبد هللا جمال الدين39169251952085004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيعباس نجم عبد هللا لعيبي39170161951028023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقييحيى محمد عباس سلمان39171161951301078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد سهيل نجم عبود39172161951060159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيرضا محمد سالم عبد الرسول39173161951019059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0ثانوية الجاحظ للبنينالبصرةتطبيقيحمزه بشير عيدان داخل39174161951303005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيعلي قيصر صالح مهدي39175161951047099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى علي موحان كمر39176161951041054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيامير عباس جبار كريم39177161951352031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جعفر صادق حمادي39178161951002192

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقياحمد نوري محمد هاشم39179161951309003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه منتصر كاظم حالوب39180161952165046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة535.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقييوسف مكي شاكر محمود39181251951034030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة526.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نعمه خزعل عبد الحسين39182161951089076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقياكرم صايب غازي حسين39183291951153028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة518.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيعباس علي سادة علي39184281951016083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة517.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعقيل دعير خضير علوان39185161951083067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة514.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عقيل طاهر جاسم39186161951084252

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة512.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى صباح منكر حسن39187221951300198

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عوده هادي شناوه39188161951363146

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسين صادق احمد39189161951134004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا مسلم عبد القاسم علي39190161951060114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة506.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد ابراهيم عطيه كاظم39191241951009020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة506.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى جاسب خزعل عبد الحسين39192161951089079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.2ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقيابا الحسن محمد حسن سلوم39193141951046001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة504.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي هاشم جابر39194161952215013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة503.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر جعفر علي كاظم39195161951031048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة503.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم محمد مردان جاسم39196161951089058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة503.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيحسين عالء عدنان حسن39197161951058020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة502.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكنعان عبد النبي عبيد ابو الهيل39198161951363166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة501.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا طارق فتحي جاسم39199161951140058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة672.4ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى مهدي جاسم محمد39200251942108364

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب يحيى حاتم اسد39201251942062468

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة658.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى علي عبد الحسين حجل39202221942394078

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة658.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيطيبه ريسان مقداد حسين39203221942185085

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر شناوي عودة39204251942062332
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الكريم ابراهيم نجم39205161942290045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك علي رضا حسن39206251942101065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب محسن مجبل عبود39207251942062462

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيمصطفى جعفر حمود شنون39208161941033033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائينور الفواطم محمد شعيبط عبيد39209281942051099

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي شريف جبر39210161941060130

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد رحيم عنيد حمود39211221941019135

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر صادق حنتوش ناصر39212161941060017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهدي علي كاظم سلمان39213121941026195

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار علي سالم عبد االمير39214251941031573

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عبد الكريم حبيب حرج39215161941043011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيريهام رحيم حسوني زياره39216141942094064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد توفيق عاشور عبد الزهرة39217161941131036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مهدي يوسف حسون39218221942113154

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسكينه احمد عبد الحسن جاسم39219251942108209

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عباس سلمان حسن39220131942070065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائييقين علوان حسين عبيد39221221942135212

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيمروه حسين نجم عبيد39222271942064128

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيآيه محمد كريم ابراهيم39223281942059011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيسجاد كاظم جبار ضايف39224221941356048

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن طه حسين صبر39225131941030026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيابو الحسن عبد المحسن عبد الجبار عباس39226161941105002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمنتظر عماد جبار عليوي39227221941002290

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيشهد عدنان علي حسين39228271942057129

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيسكينه محمود عبد الزهره جابر39229251942058042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب فاضل علي طالب39230251942062456

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الحسين داود عبد هللا39231161941094095

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الجليل عباس احمد39232161942338017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيآيه حيدر سالم كاظم39233281942059009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيهدى شوقي احمد فارس39234271942063205

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمود عبد الحليم كاظم عبد الحسين39235141941010074

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل رياض سعد كاظم39236251941031589

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمقتدى قاسم محمد عبد الحسن39237281941009081

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين كاظم فنجان سالم39238161941094039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيصادق حمود عجيل عرمان39239281941151115

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار ظاهر حمادي جاسم39240161942197024
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيميثم محمد موسى جعفر39241251941031867

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل كريم عبد العالي حمادي39242221942135060

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيتبارك احمد مرتضى محمد جواد39243271942057040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير جالل محمد جاسم39244131942103042

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيمرتضى امين شياع عبد39245271941152052

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيرضا جاسم صالح عبد علي39246281941151267

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائييحيى عمار سامي محمد39247141941017127

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد طارق صالح عبد هللا39248271941005228

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيارجوان شهاب عبد الزهرة عطية39249161942197001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء ساجد كاظم علوان39250141942089017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيفاطمه محسن احمد حميدان39251231942147058

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيضحى موسى كاظم حنون39252271942077030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحسن علي رضا محسن39253271941005201

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيطيبه حسن مسلم حسن39254251942062569

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء قاسم عبد االمير محمد حسين39255161942383057

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي جالوي صاحب عبد المهدي39256251941009154

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيكوثر زاهد محمد نعمه39257281942059127

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةاحيائيحسن عباس حسين خلف39258161941028007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيلهيب سالم عاكول بخيت39259271942060292

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيابجد حسين عاكف زغيرون39260221941036001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيتبارك صاحب عبد الرضا خليفه39261271942160048

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيهبه مشتاق نجم عبدهللا39262181942176176

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيبالل ناصر رياض ابراهيم39263101941020044

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيآمنه ثامر صباح موجد39264101942100003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيرفل محمد شوح حسين39265251942101093

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم علي عبد الرزاق عباس39266251942096366

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيهدى سامي كاظم نجم39267231942142280

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمنار وسام غني مهدي39268231942087303

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0اعدادية المشرح للبنينميساناحيائيمحمد صادق عزيز عبد الحسين عالوي39269281941018016

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد عالء عبد العزيز بناي39270161941060008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيامير علي ناصر حسين39271271941001044

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمحمد عمار عماد كاظم39272231941067105

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى يوسف خلف عبد العالي39273251941007384

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.2ثانوية المتميزينميساناحيائيمحمد ناظم العيوس لفته39274281941026026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى علي مهدي عبد39275251942101074

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيكاظم ناصر كاظم مطلك39276281941001084
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيداليا عالء صالح هادي39277261942075031

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجود مجباس كريم مطر39278251942062495

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جبار كاظم حمود39279241942100048

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيساره علي عمران جله39280231942147037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيعباس نعمان جاسم محمد39281281941009025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيعبد الوهاب محمد هاشم خالد39282171941212022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة630.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحسين خالد عبد الحسين حريز39283281951018019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الواحد عبد هللا داود39284161951028009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين عادل نعمه عباس39285251951207008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيامل صباح اسود ضايف39286221952102006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيغفران عدنان عبد الغفار عبد الكريم39287161952152038

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقياكبر ستار مصلح اسمير39288281951002008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين جبار سلمان39289161951353110

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه صادق حسين قاسم39290161952184081

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن رائد صالح مهلهل39291161951094017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيبنين جواد مهيدي صباح39292221952392007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيهيثم موسى عجيل عبيد39293221951023045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيمحمد خضير جخم عبيد39294221951013093

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحسن حطاب كاطع حسين39295281951018012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء خضر عبد الحسن خمام39296161952252011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمرتضى علي هندي عزيز39297251951016015

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمصطفى علي كرم عصواد39298281951001154

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمد عبد االمير خضير39299161951426010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحسين علي عبد الخالق كريم39300281951018022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيعلي ابراهيم جابر جمعة39301161951301040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة586.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي اياد ياسر عجيل39302161951083070

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة585.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد شبر باجي عباس39303161951038009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حيدر كاظم مطشر39304251942062728

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ سمير عبد الساده فرحان39305131942070228

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي صديق محمد جابر39306241941063033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك فالح عباس كاظم39307251942101067

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهاله وصفي محمد صالح محمد حسن39308251942101294

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسراء صباح محمد مجيد39309251942084028

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة635.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ كريم حميد كريم39310251942086092

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.5ثاتوية المتميزينواسطاحيائيحسين عبد الرحمن مطر جدوع39311261941040006

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى عالء عباس عبد الساده39312251941205260
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء رياض محيسن شلش39313261942102055

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيمريم نصيف جاسم محمد39314271942087138

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه الزهراء فالح كاظم كاطع39315241942114218

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى فتاح حميد جواد39316251941031822

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.8ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيتبارك اسعد هادي كاظم39317251942074002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيمريم سعد عمش عبد39318291942088054

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينبأ جاسم محمد مجيد39319231942142256

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيرسول حميد علي ماضي39320221941017033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيبسام فارس حامد كامل39321291942065010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيفاطمه امجد عبد العظيم جاسم39322251942089075

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك منهل عبودي فهد39323251942070037

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة620.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء خالد جياد كاظم39324251942101118

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسراء فالح حسن حمود39325251942062511

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد ستار محسن اسماعيل39326251941031672

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيأحمد حيدر حسين صالح39327251941031024

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد خالد مالك نايف39328251941207073

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيامير حبيب حميد عطيه39329251941200019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياحمد محسن رياح ليلو39330251941122004

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة617.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد عالء صادق علي39331251942062544

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة617.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيحوراء رحيم عبد الحسين لفته39332281942050013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي ميثم خليل شالل39333231941031100

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعذراء احمد محمد عبود39334251942084633

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيساره عمار جبار بعيوي39335251942059376

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشهد حمزه عباس علوان39336251942084579

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين احمد غانم عبد الرضا39337251942086014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد محسن طاهر جواد39338251941031300

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر عادل عبد الزهره كاظم39339251941031882

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم سمير سليم حسن39340251942108304

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفاحيائيمحمد صادق عادل داخل معيش39341251941033009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحبيب سالم حسن ظاهر39342251941001047

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيبشير شبر جبار عباس39343251941031113

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيالزهراء جابر كاظم طاهر39344251942101028

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.8ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائياديان عمار كتاب حسن39345251942108011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور حاتم ناصر حسين39346251942096418

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائياسراء حسن هاشم علي39347241942114023

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر محمد لفتة عودة39348221941098170
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد عقيل ناجي خضير39349251941009244

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم محمد عبد هللا عبد الكريم39350161942165418

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي هالل عبد زماط39351221941098128

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سليم حسن احمد39352251941031470

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيساره جواد عبد الكاظم عبد الرضا39353231942103054

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمؤيد خضير ابراهيم نهار39354101941041084

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد سالم كاظم علي39355251941031030

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسن جبار سعيد39356231941020220

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى ناجح موسى كاظم39357251941200193

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0ثانوية السماح االهلية للبناتالنجفاحيائيساره سعد عبود مهدي39358251942106005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين سالم عبد عبد االمير39359251941044070

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيامنيه حيدر عبد الحسين سلمان39360251942084067

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيمرتضى عربي دهراب حسن39361161941045030

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه مازن عبد علي قدوري39362271942060129

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم علي عبد الحسين حبيب39363251942096365

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيهاله حيدر زيد عبد39364181942275084

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.8ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائياساور فاضل كاظم محمد39365251942055006

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزينب شهاب شاكر حريز39366221942112046

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار صالح هادي فاهم39367251941044132

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيعلياء مجيد داخل ناجي39368231942087249

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عالء خضير عباس39369161942297016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيمروه غازي محمد فنجان39370221942105116

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيف جاسم محمد عبد الرزاق39371161942184201

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سرمد علي حسين39372251941205193

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيمالك نزار مالك رفعت39373211941248025

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر صالح طالب سليم39374251941031110

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائينور الهدى كاظم هاشم عباس39375231942093137

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره فارس صاحب حمود39376251942062490

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيانوار محمد عبد الحسين هاشم39377251942062089

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي صباح محسن علي39378281941001073

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس كريم ناصر جعفر39379221942204141

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد عالء عبد الجبار سعيد39380271941002173

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائياالء عبد الكريم حسين خلف39381231942128004

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيزينب كريم راضي محسن39382161942172015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعالء الدين محمد سامي كاظم39383101941002053

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء هيثم حاتم راضي39384251942062398
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي االكبر ياسين عبد الواحد ياسين39385221941363057

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين ميثم مسلم علي39386291941003094

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيبتول صادق جعفر كنون39387161952245006

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة524.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيارشد عبد السالم بدران عثمان39388161951358020

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0ثانوية النهرين االهلية للبنينميسانتطبيقيالمصطفى عماد احمد خميس39389281951003003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة506.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قارتطبيقياسراء محسن شيحان حسون39390221952207002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة498.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيخديجة موسى غالب اسود39391161952225012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد كاطع هاشم داخل39392281951151819

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة493.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيغسان عكله ناهي متعب39393251951027036

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة492.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد امين محمد حميد39394251951200002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيزيد عبد الكريم صبيح كاظم39395251951011012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيسجاد رسول محمد عبد39396251951044053

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيشهد ثائر مهدي هادي39397251952084084

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ناظم جواد شمخي39398161951358103

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيحوراء علي جويد حسب39399251952059071

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة533.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيعلي عدنان يونس عراك39400161951050069

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمسلم سالم حمزه سلمان39401251951150243

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة525.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي سالم يوسف محمد سعيد39402251951007121

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة521.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيجعفر خليل ابراهيم اسماعيل39403251951044020

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيوفاق عقيل علي خادم39404251952122037

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيمريم محمد عبد الرضا بلوش39405251952062031

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة495.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيحسن علي جواد كاظم39406241951015012

كلية العلوم/جامعة الكوفة672.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عالء عبد العظيم دخيل39407251942101125

كلية العلوم/جامعة الكوفة668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى طارق عبد الحافظ جابر39408251942062864

كلية العلوم/جامعة الكوفة667.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيمنى حيدر عبد المطلب جاسم39409131942210014

كلية العلوم/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير حازم نصيف جاسم39410251942062600

كلية العلوم/جامعة الكوفة664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرحمه عون علي الهادي محسن39411251942100129

كلية العلوم/جامعة الكوفة664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى حيدر جواد كاظم39412251942062806

كلية العلوم/جامعة الكوفة663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشمس عبد الهادي عبد المنعم حسن39413251942062528

كلية العلوم/جامعة الكوفة663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عماد عباس احمد39414251942062369

كلية العلوم/جامعة الكوفة655.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيزينب علي حسن راضي39415251942082025

كلية العلوم/جامعة الكوفة653.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيساره احمد شطب حاوي39416211942102071

كلية العلوم/جامعة الكوفة652.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيرواء علي صاحب خضير39417251942101107

كلية العلوم/جامعة الكوفة651.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيمصطفى مهدي جاسم جابر39418281941042042

كلية العلوم/جامعة الكوفة646.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيصبا علي ناصر حسين39419231942113063

كلية العلوم/جامعة الكوفة645.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيانعام محمد صاحب جبر39420251942084071
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كلية العلوم/جامعة الكوفة644.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء محمد هادي عالوي39421251942084444

كلية العلوم/جامعة الكوفة641.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه محمد علي صادق39422251942096323

كلية العلوم/جامعة الكوفة640.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه قاسم  محمد علي يوسف39423251942070142

كلية العلوم/جامعة الكوفة639.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفرقان عالء تقي علي39424251942101233

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينه نعمان جبار فنجان39425251942062473

كلية العلوم/جامعة الكوفة634.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزينب خضير عباس حسن39426271942089060

كلية العلوم/جامعة الكوفة633.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب فارس مهدي عبد الحسين39427251942096209

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي محمد عباس فرمان39428251941035029

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء صالح منذور جدوع39429251942100176

كلية العلوم/جامعة الكوفة630.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيليلى ظافر مهدي عبد هللا39430251942083063

كلية العلوم/جامعة الكوفة629.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن حمزه محمد عبادي39431251941045025

كلية العلوم/جامعة الكوفة628.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس جمعه مجيد حمود39432251941007159

كلية العلوم/جامعة الكوفة628.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيهاجر ابا ذر حمدي صالح39433251942059639

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي جليل عباس سعيد39434251941031427

كلية العلوم/جامعة الكوفة627.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد عباس عبد هادي39435251941019009

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائياحمد علي مالك هاتف39436231941061001

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيامنه علي عبد الكريم حمدي39437251942062080

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كاظم حاكم مايح39438251942055083

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء طالب نعمان محمد سعيد39439251942059269

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسرور فارس عباس جواد39440251942108207

كلية العلوم/جامعة الكوفة624.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيحميده محمد لفته كحط39441251942097034

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد هادي عكله حسون39442251941007146

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب جواد كاظم جواد39443251942062411

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر اياد محمود كاظم39444251941044115

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيكرار جاسم جواد كاظم39445251941034026

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحسين رسول جاسم مجيد39446221941091036

كلية العلوم/جامعة الكوفة621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل حسن هاشم عذاب39447251941031587

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيحسين نزار محمود حسن39448211941206007

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيزيد احمد راضي علي39449251941008073

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرند رافد سعيد وعد هللا39450251942108121

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه سمير زكي سعيد39451251942084727

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس صالح موسى ركن39452251941205147

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيحبيب علي غالب محمد طاهر صالح39453171941353018

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبنين جاسب كاطع مخيف39454231942092029

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحسن رجاء عبد االمير محسن39455251941031617

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى عقيل عبد الصاحب مهدي39456251942055099
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كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيموسى عبد الكاظم عناد داخل39457221941037111

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيصبا سماح فضاله خضير39458251942084603

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسماء سعد مسافر كريم39459251942084044

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عامر عبد هللا مجيد39460251942096305

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشيماء عالء عبد الحافظ محمد39461251942084597

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور حسن ظاهر حمزه39462251942170406

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيأسراء موفق عبد الحسين جاسم39463251942084040

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه اسماعيل يونس حسين39464251942170312

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيدينا نوار محمد جابر39465231942147016

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيامير اكرم كامل توفيق39466231941024005

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزهراء ظافر عيدان حسن39467231942086081

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب باسم عبد الحسين رهيف39468221942414086

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمفدى مثنى عبد االمير محمد39469251941205376

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرنا محمد مجبل معين39470231942088139

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد ماجد منصور عبد39471251941007145

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى حيدر عبد هللا حسن39472251942059611

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمينا علي اسعد عبيد39473231942096139

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيأمير سلمان حبس سلمان39474251941052001

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينيرة تحسين عزيز عبد هللا39475251942097137

كلية العلوم/جامعة الكوفة608.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول عادل محمد جواد كافي39476251942101048

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائييونس راسم عبدالهادي خلبوص39477231941211040

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس احمد رضا رسول39478251941044175

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عباس جابر حسوني39479241942114157

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء صالح مهدي راضي39480251942062351

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جاسم محمد رضا كاظم39481251942055075

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمرتضى امين علي محمد39482221941036267

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيأمير عامر سرحان بديوي39483251941008002

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيشاه زنان ابراهيم دخيل مطر39484251942082031

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيعال وسام جليل عبود39485271942067076

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايناس حازم محسن ناجي39486251942062105

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلاحيائيعلي محمد علي كاظم39487231941280013

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيمصطفى عامر نعمة ياسر39488231941205028

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيغفران عباس متعب حمود39489231942126084

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيتبارك نجاح عباس علي39490251942083015

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيه علي حسين مهدي39491251942101012

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينبأ قاسم محمود احمد39492251942084852
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كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائييوسف عبدالكريم قاسم حسن39493201941017053

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيصادق حسن هادي جاسم39494251941122059

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد كريم عبد الكاظم محمد39495141941047016

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيبراق عبد علي حسين عبد الدهش39496231942123014

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي مجيد راهي والي39497291941100087

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد عدي عدنان شريف39498251941009243

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحوراء فارس ياسين خادم39499251942100109

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائياسيل يحيى كاظم احمد39500211942145011

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيازهر علي مالك هاتف39501231941061002

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيسميه عبد غريب عكله39502271942058180

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك رضاوي عبد الكاظم محسن39503251942070032

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى عبد الرزاق جاسم محمد39504251942062500

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه منصور هادي مهدي39505251942056103

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمؤمل خليل راضي حسن39506291941153267

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيحسن خيون عبودي جوده39507251941010032

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقيه حسين عبد الهادي حسون39508251942100149

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب كرار يعقوب يوسف39509251942096211

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائياحمد هاشم جساب راضي39510231941252011

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائييوسف يعقوب فريح غضب39511241941169071

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد جبر فاضل39512231941251341

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين هادي جوده39513241941003174

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيمحمد رياض حمزه بشبوش39514251941050055

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور الهدى رائد عبد العباس حسن39515251942100398

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا احمد حاتم دينار39516161941061030

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ضياء عبد الجبار عزت39517251941200112

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب هادي عبد الحسين وحيد39518251942056068

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابا الفضل صباح حمزه علوش39519121941026001

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره ضياء نعمه جبار39520231942088250

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى رعد جمعه عبد الهادي39521251942101298

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيامير محمد عبد مسلم عبد هللا39522251941044039

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآمال علي ياسر شخير39523251942062008

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره علي عبد الزهره احمد39524251942062489

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد بن علي فارس سعيد حميد39525251941044141

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء حسن علي محمد39526251942087019

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائينذير رزاق حسن اسماعيل39527251941205401

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حسين عباس عبيد39528251942062722
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كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيمروه سعدون عطشان غازي39529251942055088

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد عيال جاسم شبيب39530251941151111

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائيعبد هللا راهي سعد معله39531221941068021

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين حميد فليفل خليف39532231941020087

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيمنتظر هداي خلبوص كشمر39533231941211036

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيشيماء علي حسين جبر39534251942070117

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد هادي محمود طه39535251941044338

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيزهراء نبيل حميد ياسر39536251942094032

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب نزار جبار صبر39537251942170246

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى صالح سالم عبد السادة39538141941047171

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء صادق حمد هللا ناجي39539251942062349

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيهدى ذياب شعالن ماشي39540241942093154

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب رائد جواد كاظم39541251942062419

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء حيدر جعفر موسى39542251942084385

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيمصطفى ابراهيم سلمان جاسم39543271941037037

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرقيه حيدر ثابت رسول39544271942058093

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيزيد محمود جاسم حسين39545251941012060

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين طه جبر39546251941031807

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء هادي وناس جاسم39547251942100195

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيحوراء طالب مزهر محمد39548211942131011

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياسراء حيدر غالب شهد39549241942134007

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه تحسين سهل كشيل39550251942096290

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم صالح محسن شعالن39551251942070150

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد عمار كريم حاتم39552251942108223

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسكينه كاظم سويد علي39553241942129008

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيميالد هاتف عبداالمير عطيه39554291942052241

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيخديجه علي كامل كزار39555291942085049

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى فارس كاظم هاشم39556251941044351

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيسرور علي عبد الكاظم حمود39557271942067065

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمناهج خالد رجاء هادي39558251942096378

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيلواء محمد هويدي مطر39559291941016042

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحنين رائد عبد الحسين مجبل39560251942108077

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي عبد الحسين عبد الرسول عبد المحسن39561251941031860

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور محمد رزاق خضير39562251942062834

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيساره سجاد حميد عبد39563251942082028

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب محمود عبد العزيز حسين39564251942084516
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كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء فاضل مهدي عبد الحسين39565251942095045

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء حسن احميد ياسر39566251942084232

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسين خزعل جابر39567251941205338

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه قاسم شهيد محمد39568251942062293

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نزار عدنان محمد علي39569251941031526

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةواسطاحيائيحسين ربيع شمخي حسن39570261941168001

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي كريم عليوي كاظم39571251941044245

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيهدى حسن عوده بساس39572271942057207

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد عبد االمير عمران علوان39573231941253048

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد عباس عنين جاسم39574251941007010

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرَسن امين ثابت صافي39575251942084306

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيهاني عبد الحسن عبد الزهرة محمد39576251941030037

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيرضا علي حسين علي39577251941007117

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيديانه باسم عمار جاسم39578251942101089

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائياكرم حياوي جواد مجهول39579241941202005

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسن هادي نايف39580251942170315

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين حميد كريم39581251941044207

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0ثانوية النبوة للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمد حسين حسين39582221942205007

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيامير مطهر عبد الحسين عباس39583231941032012

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيرقيه جواد كاظم حسين39584241942106058

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ شاكر جابر عذاب39585251942070156

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين حيدر جابر حمزه39586251942108047

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيعلي عبد الرحيم حسين ازغير39587281941042025

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيجمانه جعفر نشيد حميد39588251942062204

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءاحيائيكوثر موسى كامل حسن39589271942096032

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه سعد عويد رزيق39590161942299019

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيايات حسين جواد كاظم39591231942142022

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء احمد خزعل عباس39592271942060139

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمصطفى بالل جليل محمود39593231941067117

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين جابر غني39594251941031435

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائياالء مهدي صالح مهدي39595231942117011

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر حبيب عذير جابر39596161941094043

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائينورس اسماعيل عطية خضير39597231942146025

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيبنين عبد الحمزه يوسف عبود39598231942120024

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك درويش حسين كريم39599241942093031

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيمحمد خليل سلمان جاسم39600271941037030
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كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيايه عقيل محمد حسن عباس39601231942088044

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس رياض ضيدان ثنيو39602251941052038

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عقيد علي جبار39603251941208034

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عادل جاسم محمد39604251941205200

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائينور صباح نوري نعمه39605251942075075

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيايناس صبري مالك محمد39606231942090037

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسراء حيدر كاظم جواد39607251942062051

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي حسن عيسى39608251942055079

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حامد عليوي حسن39609251942096296

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيضحى كاظم عطيه محيسن39610251942100267

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيمريم ميثم رسول علي39611171942236069

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيمريم عبد االمير يوسف يعقوب39612251942053087

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار خضر علي غضبان39613251941200065

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينه حيدر فاضل ناجي39614251942062469

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيدعاء عالء مهدي ابراهيم39615231942117052

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد احسان رمضان عبد مسلم39616251941031618

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينوره زايد هادي بدن39617251942192127

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيمنتهى ثابت خرباش سلمان39618161942383172

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيتماره احمد جراد نزال39619251942064011

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمروه احمد موسى عباده39620251942108298

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيدعاء جاسم سلمان عبيس39621271942052042

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائينبراس جبر محمد صراوه39622251942111058

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيحيدر علي فاخر مكي39623231941049026

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيبنين صباح عبد الزهره جبار39624251942170059

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك كريم حسن ديكان39625251942101068

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيمزعل حمود صبار خويط39626251941157067

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حيدر محمد كاظم39627251942070137

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبان حاتم كريم عبادي39628251942101040

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيامير علي فاضل حسن39629251941200024

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيرقيه بسام حسن مهدي39630181942205031

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائياميمه صباح حسن صالح39631241942117013

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيرنا محمد كيطان غالي39632291942050078

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد كشاوي علي39633251941031515

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى عصام عبود محمد39634251942062198

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب محمد هويدي أبو الشون39635271942160115

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب فالح سامي محمد39636141942112039
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كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير عبد الزهره عبد الكاظم متعب39637251942062602

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينسرين علي هادي علي39638251942100395

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم ماجد عبد االمير ابراهيم39639271942060304

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائياحمد حسين عالوي حنتوش39640241941018002

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيبشرى عقيل عباس حمزه39641231942124012

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيروان أثير رسول مهدي39642251942062304

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء عبدالكريم عبيد مخيلف39643231942093063

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيتبارك قائد برهان جدوع39644251942061008

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد امين قاسم مطشر داخل39645111941020084

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى حيدر مسير حمدهللا39646101941026280

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم حيدر حسن حبيب39647251942108303

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد راشد حميد جليل39648251941031028

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.1اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات فارس صادق تقي39649121942107005

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيغنوه وحيد هادي عباس39650251942058051

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد جاسم وحيد مهدي39651251941012129

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيضحى نبيل كريم هاشم39652251942062567

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيفرح جواد كاظم رشيد39653251942087055

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0ث ايليا االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى كريم يوسف جعفر39654251942099005

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيمريم عباس سلمان مكي39655231942118045

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى باسم حاتم ابراهيم39656251941010150

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيفاضل عباس محمد حمزه39657251941031547

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيوفاء حيدر جاسم منصور39658251942100435

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيامنه علي حسن عباس39659251942084064

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيزهراء علي الحسين هادي عبيس39660231942144043

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيعبد هللا حامد حمزه محمد39661231941058016

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيباقر عارف مسلم رحوم39662291941025009

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد جمال عبد هللا غائب39663251941031638

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي عبد الحسين عباس39664251942096206

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصالح حسن صالح حسن39665141941013038

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعمار جبار كاظم عبد39666251941205224

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيمها يعقوب يوسف محمد39667251942064052

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيآسمى عبد الساده حسين محسن39668271942067002

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيايات مهند رحيم عيسى39669251942109008

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمرتضى سعد كاظم ياسين39670251941150346

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم ضيول كاظم فاضل39671251942102034

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه طالب عبد نبهار39672251942100303
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كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى أحمد حمزه عصويد39673251941052064

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائياسراء كاظم صادق عباس39674251942059029

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعبدهللا حمزة علي مهدي39675211941013073

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائييسر معد عدنان هاشم39676251942100436

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0الخارجيونميساناحيائيعبد الرحمن احمد حسن جبر39677281941400010

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةواسطاحيائيحسين شاكر زعال نايل39678261941168002

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجاسم محمد جبار عطية39679141941020013

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيهناء فاضل خباز منسي39680231942137060

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمالك واصي جساب سلطان39681251941012122

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات حازم غازي فرمان39682121942087001

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان احمد حازم عايد39683111942103035

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيعذراء حاكم محسن هاني39684251942101190

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيبركات ابراهيم عبد الخضر احمد39685231941031025

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب سرحان سوادي كاظم39686251942070096

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين عبد علي صكبان39687251941031438

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائياسراء صالح عبد الحمزه محمد39688251942101019

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر اياد كريم كاظم39689251941031841

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمريم ثائر سليم عبد39690231942096125

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل عبد الجواد كاظم غازي39691251941031595

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيحسين فرج عليوي حماي39692291941005041

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد جاسم عبد الحسين صعيو39693271941014188

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين حسين طالب خضير39694111942065029

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد علي جاسم حسن39695251941031327

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيياسر مجيد هادي عبد الزهره39696251941007377

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك حيدر ناجي محمد39697251942059118

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيزين العابدين دفاع حسين مصيل39698151941007057

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عامر عبد الكاظم حمزه39699251942084409

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيمحمد حسين ثامر جابر عليوي39700231941032075

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيخليل فرحان عاجل جاسم39701231941186009

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف مسافر عبد زيد حساني39702251941045158

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن وديع حسن احمد39703251941031166

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائيمحمود ظافر جاسم محمد39704111941042042

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيامنه عماد علي عباس39705241942120018

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب علي هاشم راضي39706231942087189

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حميد عبيد عبطان39707251942096153

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائياالء حسن ياس خضير39708221942139015
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كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرقيه جواد كاظم قاسم39709231942088133

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيحسن علي جبار عباس39710251941003006

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيزين العابدين محمد رحيم راضي39711251941009110

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء باسم سالم عبد39712251942084371

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حيدر شاكر شعالن39713241942114073

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائياسالم باسم مجمان طريو39714131941003009

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه اياد كاظم ياسين39715121942092058

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور كريم نوري هادي39716251942192125

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين علي عبد الزهره جبار39717251941001085

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبتول هشام حسن كاظم39718251942062121

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء رعد جابر محمد39719251942096103

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك هاني علي يحيى39720251942108061

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيدعاء صباح عبد الزهره محمد39721251942059186

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء حسن عباس مزهر39722251942084377

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيسجاد واثق شمخي جاسم39723231941058015

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيصفاء الدين صالح كريم فاخر39724251941034012

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم جعفر عبد الحميد محمد حسن39725251942100345

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمروه كرار علي حسين39726251942096352

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيمنار عباس بطيخ مزهر39727251942086089

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى علي موسى نعمه39728251941034036

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائيثريا فزع داود سلمان39729221942137012

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيبيداء كاظم حمزه حمود39730231942120031

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عماد كريم برشاوي39731251941208025

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين علي صدام محسن39732251942059097

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيامير علي غضبان جاسم39733251941200023

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين احسان حميد حسن39734251942084145

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائينور حسين علي سلطان39735251942070168

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد نوري محمد لعيبي39736131941037100

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيالتفات عكله دبن خشن39737241942080006

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد عادل فاضل علي39738251941031321

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائيفرقد جليل عبد الحسن عباس39739251942113018

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبراء علي جواد عبد هللا39740251942108040

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ كاظم كطفان غضبان39741141942100130

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء حسان ناصر حسين39742251942108081

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيساره ياسر نور كاظم39743231942164033

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياديان حبيب مسلم عبد39744251942062040
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كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ضياء حسين علي39745251941045083

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيختام حمود صاحب كاظم39746251942084255

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الكاظم عبد عباس39747241941061020

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيأحمد وسام حاكم حسين39748251941004002

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيشهد احمد عبد الحسين عبد مسلم39749251942064031

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيأيات صبحي حاتم عبد الرضا39750251942084090

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصدر الدين هادي جاسم سعد39751141941017047

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.6ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيشهد عدي مجيد علي39752231942096086

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه اسعد هادي تومان39753251942108262

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم سلطان عزيز طالب39754251942096358

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينبا ستار جبار سبتي39755251942096395

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيبنين أحمد ناجي كاظم39756251942071012

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حمزه حسن بسه39757251942101115

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمروه كاظم يحيى كاظم39758251942062717

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزهراء باسم جهاد عباس39759231942076033

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيمؤمل حسن كريم برهان39760251841020036

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه علي خضير كاظم39761231942271350

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياسالم ناجح حسين عبد الحسين39762251941031071

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه محمد سعيد باقر محمد رضا39763251942062297

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي محمد هاشم39764221942139053

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائيعلي حميد ساجت شاتي39765221941070035

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيشبر ليث محمد عبيس39766251941205141

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيبنين رحمان دخيل بعيوي39767241942080027

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمنار فالح عبد الكريم خليفه39768251942100366

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك سامي اسماعيل رسول39769251942100070

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيأيات حامد محمد عبد زيد39770251942100007

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفضاء شافع وناس وثيج39771251942170349

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيهدى طالب شاكر عبود39772251942076052

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائياالء مظلوم لوتي علوان39773241942117011

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمؤمل لؤي كامل جبر39774111941006058

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيفراس فاضل عبيد درويش39775251941012110

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفاحيائيأمير مهدي رحيم موسى39776251941013001

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزينب رحيم حسين حمزه39777231942098101

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيتقى علي جواد رحومي39778231942092052

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيعال نصري حواس عناد39779221942113197

كلية العلوم/جامعة الكوفة565.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء عقيل عبد الهادي بالل39780251942170189
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كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصفا عباس حياوي جعفر39781251942062556

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيعذراء عباس عراك موسى39782251942096260

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمرتجى مهدي عبد الكريم عبد الحسين39783261941048086

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيكاظم حسن نعيمه عبود39784291941003205

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيايه ليث عبدالحسن احمد39785181942205015

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حياد ذياب مرزوك39786251942062328

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبأ حميد هادي جعفر39787251942062782

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيميس جميل جواد كاظم39788251942059573

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيشهد سلمان علي محيسن39789231942093089

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيامنيه علي عبد الكريم حمدي39790251942062084

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.8ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيعلي كاظم كريم العيبي39791151941012047

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيديار قاسم جبار طالل39792231942117053

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور الهدى هشام سامي عبد هللا39793251942100407

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيغدير حازم عبد االمير جبار39794251942097097

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى أحمد عبد هللا بخيت39795251942084868

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيحميده عبدهللا نجم حسن39796171942272007

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيسجى حسن علي سليمان39797171942285123

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مالك حسن مهدي39798101941041094

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيياسر عمار احمد ناصر39799251941012181

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم جميل عباس فرهود39800251942059539

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسنين هادي نعمه محمد حسين39801251941007067

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي صدام نعمه ادريس39802231941008134

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر يحيى علي لفته39803231941020403

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيتبارك محمود ابراهيم والي39804251942122035

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائياشجان علي عبد الجبار لفته39805221942311006

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيأديان عبد االمير حسين كاظم39806251942110001

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيايات رائد عبد الوهاب محمد حسن39807251942170040

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيرانيه حسين جواد عباس39808251942089030

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيضحى مؤيد رزاق منصور39809251942084618

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين أمجد جبار ليلو39810231941020082

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيرغد جبل طاهر كطوف39811251942102015

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء بشير علي اكحيط39812281942059057

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيميقات عماد جبر ناصر39813231942117140

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيحوراء ناصر عليوي رشيد39814251942053026

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه باسم حمودي عباس39815251942059470

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيضرغام مسلم محمود شاكر39816251941009126
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كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمحمد عباس حسن شاني39817251941122109

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيآمنه فالح عبد جعفر39818231942087003

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمهدي خالد علي راهي39819271941014250

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء جحيل موحان مجلي39820251942086023

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائينورالزهراء حيدر سلمان سوادي39821241942094125

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيلينا فالح حسن زين العابدين39822171942236066

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسمر امجد حافظ حطيحط39823131942070132

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عقيل كريم رضا39824251942096308

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد مسير صكر39825251941012162

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي عبد الحسين عليوي39826251941205083

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيسجى حيدر عبد الجبار عباس39827231942119144

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيايالف كامل فهد لطيف39828241942106018

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد حيدر حسين حريب39829251941031282

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيسماح عبد الحسين عباس مرزوك39830251942101171

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيمريم هاني نقي علي39831201942145032

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيحيدر احمد جعفر غانم39832281941042013

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيأحمد كاظم فاخر مكي39833271941014016

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسراء محمد جواد شاكر39834251942084038

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيسلوى باسم محمد شكور39835181942383069

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي عباس عبادة عودة39836241941003183

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيايه طالب فليح حسن39837231942086029

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد عالء عباس محمد علي39838251941031325

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي هادي فرحان عاجل39839251941007225

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد جاسم فاهم عبد39840251941007266

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب عبود حميدي حمزه39841251942084495

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرغد اياد عبود حمادي39842141942114012

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيامنه عباس هادي عباس39843251942108023

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيحسين راشد حسين علي39844211941001013

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمهدي نجم عبد هللا سلمان39845281941006167

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسعدية ثامر محمود هتيمي39846121942122017

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد حامد صاحب ثعبان39847231941252136

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكاظم رحيم نومان وشيل39848251941031558

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسن جهاد عبد الحسين عيدان39849251941009049

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهبة احمد صالح محمد رضا39850251942062850

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعذراء حسن محي موسى39851251942084635

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائياحمد خلف كاظم نمر39852281941012007
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كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب سالم حسن ظاهر39853251942084479

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمحمد فاضل جابر اجريح39854281941008069

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزينب قايد عبد عباس39855241942168066

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيزيد باسم عبد الزهره هاشم39856251941157027

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عباس فاضل حسن39857251942108150

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائيدعاء غازي علي عطيه39858221942386011

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى عادل علي كاظم39859251942058018

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيمروة عبد محمد احمد39860201942144045

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء ميثم علي مطيره39861251942062395

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين نصير فليح زغير39862251941150117

كلية العلوم/جامعة الكوفة558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسيل حسوني ترماح نعمة39863251942062062

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيشهزنان حيدر عبداللطيف مهدي39864181942205061

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيباقر قصي عبد هللا صادق39865251941009037

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيطاهر جليل رشيد محمد39866251941031351

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينه راغب جليل مجيد39867251942059367

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيانسام علي عزيز سعد39868251942062086

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحمزه رحيم صيوان علي39869151941001038

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيريسان فيصل مطشر محسن39870241941035049

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائينورا عامر عريبد مشعان39871241942134161

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيشهد كريم جبر زوير39872241942117111

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيمنار ياس سوادي زغير39873231942086154

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عبدالكاظم حسين ورد39874241941076026

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيشكران وسام عبد مسلم مهدي39875251942100253

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين فالح كاظم حنون39876251942084170

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالنجفاحيائيجمانه احمد مجيد جبار39877251942103003

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيقاسم كاظم شدهان كاحش39878251941007234

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمرام سرمد محمد حسين39879251942096348

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيمرتضى عبد الرزاق عنان سوير39880231941044050

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيجميل محمود محمد جميل حسن39881171941118017

كلية العلوم/جامعة الكوفة556.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين محمود شاكر علي39882251942101061

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة فراس عصام عبد الحسين39883121942110083

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعلي حليم عباس غافل39884251941122078

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيضحى رشاد مزهر عبد39885221942169029

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيقاسم محمد حسن شنباره39886231941006130

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيسجاد جاسم شامي حريش39887291941007149

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيفضل علي حسين عبيد39888251941200128
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كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينورهان عبد الستار سماوي حسن39889251942062844

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهره حسن علي شياع39890251942059320

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي رواك كرين كشيش39891251941044216

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء محمد ياسر سلطان39892251942084445

كلية العلوم/جامعة الكوفة555.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيأحالم كامل كريم جبر39893251942122001

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر عبد االمير عبد الزهره موسى39894251942101235

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي عبد الكريم حيدر مساعد39895281941001076

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس عدي طالب حاكم39896251941205150

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرؤى ماجد حميد طه39897251942170124

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر محمد جبر39898251942085009

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجالل خزعل هادي حجيل39899251941031128

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه هيثم عباس هاشم39900251942101229

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينوره صادق جواد جبار39901251942100420

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الفتاح علي يعقوب39902251941012138

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيطارق زوطي عباس علي39903241941015066

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حميد صالح جواد39904251942062725

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد علي داود سلمان39905251942108221

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيدعاء احمد جبر برهان39906251942170111

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا كاظم هاتف محمد39907251941034015

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبتول محمد سعد صالح39908251942062120

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيامير فارس جميل عبد39909251941200025

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه سعيد مردان حسين39910251942084726

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية التراث للبنينبابلاحيائيسجاد عبد هللا ميري صالح39911231941068016

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره أياد كاظم مطير39912251942062475

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياديان كريم غازي علي39913251942084010

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية النهرين االهلية للبنينميساناحيائيباقر حميد كاظم راضي39914281941003001

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيمالك باسم عبد عبد الرضا39915261942075078

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين سعيد مسلم جبير39916111942135009

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائياحمد جاسم عبد حسين39917231941187001

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي صالح علي عبد الساده39918241941169044

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي اكبر ضياء صالح موسى39919221941096051

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيعلمدار محمد مصطفى يونس39920171941178074

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء مجيد حميد عاشور39921261942080090

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيساره سعدون محيسن علوان39922231942115083

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمؤيد علي عبعوب زبين39923281941151178

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين صادق عبد زيد هادي39924251941044087
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كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمروه جبار محمد جبار39925251942170361

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب ابا ذر حمدي صالح39926251942059323

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين علي جبار عبد هللا39927251941009075

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيايات اركان ثامر حموده39928221942153039

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائياديان كاظم محمد عجيمي39929221942110001

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى جمعه ديوان سلطان39930131942089003

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيرقيه باسم غازي ماعون39931241942101045

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء مازن سهام كاظم39932251942108086

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعلي رافد محمودشكر محمدتوفيق39933211941039030

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيرضا سعد محمد هاشم39934251941012055

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك كاظم واصف كاظم39935251942109012

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمروه مهند خضير عباس39936251942084796

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم عباس حسين39937231942109092

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى ظاهر عطيه خضير39938241941076075

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيام البنين علي عبد الجبار حمد39939281942078013

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيرنا عدي طاهر عبود39940251942056049

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين جمال عبد الساده علي39941251941001071

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر رهيف جفات فتيني39942291941003104

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد مؤيد عزيز عبد القادر39943171941186097

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيزينب حسين حمزه رسن39944231942101049

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحيدر حسين جاسم سلمان39945261941005043

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيحيدر كريم عسكر كشتل39946261941014027

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعباس فاضل صالح مهدي39947221941002134

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيعال كاظم ثجيل حسن39948221942422026

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيحيدر رسول عبد الكاظم مسلم39949231941055016

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيجعفر رعد تاج عبداالمير39950211941008016

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسهاد مجيد شوين عذار39951241942220336

كلية العلوم/جامعة الكوفة548.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيغفران كاظم جواد هراط39952241942085076

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيآيات سليم زهير درب39953241942114008

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي كركان صالح حسن39954291941153227

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي عبد الزهره جبار39955251941150317

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيهاجر عبد الحسن موسى حسن39956251942111063

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمصطفى كاظم حمزه جابر39957231941019162

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فاهم كريم عبيد39958241942220230

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيعلي ابراهيم عون خماط39959261941202044

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي سعيد دنيف خليف39960141941018091
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كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيهاني عارف عباس خلف39961251941044423

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائياسراء محمد كاظم احمد39962221942125007

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيبراء كاظم عمران موسى39963241942102034

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب صالح سليمان حسن39964121942086020

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه حسن كاظم جبل39965251942084323

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد خضير دويج طعيمة39966241941005120

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائييونس علي رحيم عبد العباس39967251941207091

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائينبراس فاضل حسين عبد39968231942107093

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى احسان حمودي سعيد39969101941043089

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه ثائر عبد الكاظم ناجي39970241942114219

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين سلمان حسن عبود39971231942090053

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائينبأ محمد حمزه حسن39972251942071042

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي حميد مجيد39973251942101129

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه الزهراء حسن رديف خليل39974241942220415

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحوراء ثعبان هاتف طيفور39975241942169017

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيزينب عامر طالب صاحب39976231942137032

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائياسيل سعد زغير عباس39977261942108006

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي حيدر عبد الزهره حسن39978251941031709

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد كيلو جاسم39979111941008056

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء حيدر هادي عبد الحسين39980251942084237

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء كريم مالك حسين39981251942100189

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم سمير كردي عطش39982251942084814

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي جبار محمد عجمي39983141941018087

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحر حسين حمزه عريبي39984261941027023

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيسجى محمد جاسم عليوي39985231942204005

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيحسين علي حامد علي39986231941178012

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حمودي شكير خضير39987251942062416

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيأمنه علي يعقوب يوسف39988251942059007

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائياشراق عقيل عزيز حمزه39989251942096023

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى احسان كاظم حمد39990251941205354

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين ظاهر حسن عبد الخضر39991251941007079

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيرسل محمد جبار بشاره39992221942190082

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينب ناجح كريم علي39993251942100218

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائييعقوب مكي محمود فجوري39994201941003120

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه نعمان عباس مصطفى39995251942108289

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيخديجه حامد عبد الحسين محسن39996251942055032
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كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقية حسين جعفر جواد39997251942100141

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس فالح مهدي حسون39998251941031373

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيغفران حامد باهض علي39999221942323239

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائياركان فاضل علوه عزيز40000221941307015

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيهبه عايد معال منصور40001221942153346

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينور محمد عبد الحسين موسى40002251942108354

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيمالك فارس عبد هللا فوزي40003201942154066

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائياسراء حسن حميد مجيد40004181942181001

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعباس شمخي جبار ضاحي40005221941031087

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء جاسم مهدي جاسم40006251942084374

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين قاسم كاظم حسن40007251941007091

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيأيمان مسلم بديوي هداد40008221942166004

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين سليم جبر40009251941007190

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيحنين حافظ جبارة وادي40010221942165023

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب تحسين عبد االمير حاتم40011251942096188

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء حيدر عبد الجبار سلمان40012271942058119

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيحيدر جبار صخي كاطع40013221941067037

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائييسر عبد الكريم علي كريم40014251942096445

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمثنى علي هويدي شجر40015221941065039

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد عبد الزهره جوني40016251942071025

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين تركي صحن مجبل40017241942081012

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب كاظم محمد عبد40018251942086043

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.9الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى فاضل مدحي حميد40019111941045040

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينبا كاظم حسوني غصبان40020241942220481

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيهدى نوري محسن حبيب40021251942059652

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس علي جهادي كاظم40022251941007163

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائياخالص حميد كاظم عليوي40023261942250010

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيفاطمه فاضل عبد العباس غليم40024281942190096

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائياسراء عيال سالم جكنم40025281942062003

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائياميره علي حسين علوان40026251942119004

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0ثانوية البشائر للبنينبابلاحيائيحسين اياد عباس كريم40027231941028005

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى جمعة جعفر رخيص40028111942221036

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.7ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيسيف عالء عبد الحسين رضا40029231941021062

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيفاطمه حسين ناجي منسي40030231942144071

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر عباس فاضل محمد40031251941031123

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب مقداد محمد عبد الحمزه40032251942070103
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كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيهدى شاكر سلمان بدر40033251942055107

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه باسل حميد حلوس40034251942056096

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينالنجفاحيائيعلي عباس ناجي عبيد40035251941038007

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيضي حسين رغيد غازي40036251942170298

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمة مهدي هادي حسين40037251942108258

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيعبد هللا محسن حطاب عبد علي40038281941042022

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهبه خالد حمزه عبد علي40039251942192136

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيحنين فرج عطيه شونه40040261942086045

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد نجم عبد حسن40041161941121011

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائياسراء حسين محمد مصطفى40042251942059022

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حيدر سليم محمد40043251942062640

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حمودي سلمان ابراهيم40044251942062724

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيخطاب جمعه فرحان حميد40045101941155012

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيذو الفقار يوسف ابراهيم يوسف40046231941007047

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الزهره ارحيم جبار40047251941008131

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب شاكر وثيج عجيل40048221942207029

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم بليغ حميد حلوس40049251942100343

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد يونس كاظم عليوي40050241941021042

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيايات عبد الحسين داخل عباس40051251942097014

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيدعاء عبد الواحد هادي كشيش40052221942301003

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي فاضل محسن عبد الحسين40053221941002180

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيوليد خالد عبد الزهره عذاب40054251941200213

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيبهاء عبد االمير حمزه عيسى40055251941008029

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعلي محمد يوسف واوي40056231941282067

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب لفته كاظم جبار40057251942084509

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينبأ عباس فخري بريسم40058251942192083

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيصفا مسلم محسن عنون40059251942108228

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي منعم عيدان عامر40060141941029046

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيياسر عمار عيسى زايد40061281941042048

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيبتول مطشر الئم خضر40062241942113005

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيايات فاضل علي راهي40063221942153045

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيسلمى معاذ محمد مرعي40064211942211017

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك علي يوسف سلطان40065151942054040

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيطيبه جبار محيسن عباس40066251942100271

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن40067251942059491

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيعلي اكبر صالح حسن مسلم40068251941014069
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كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيغصون مناف وحيد حسين40069251942084672

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم نجم عبد هللا جبر40070251942100360

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعلياء حميد شوني حمزه40071251942122098

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيياسين هيثم سعيد عناد40072261941048114

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيسجى علي لطيف جاسم40073241942120157

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعباس فاضل حسن علي40074271941005114

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمنتظر طارق كريم دفار40075231941002271

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد العباس عيسى مبارك40076251941011055

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيأمنة محمد عالج عوفي40077251942100005

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيدعاء عبد المهدي عبد هللا عبود40078251942084268

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قاراحيائيسمية منصور كاظم دخيل40079221942171009

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزهراء جالل مدلول عبود40080221942155044

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيدنيا حامد كاظم خضير40081231942154013

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائييقين صالح عزاوي عبود40082251942059665

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيباقر جميل محمد حسن40083251941122015

كلية العلوم/جامعة الكوفة660.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيرضا فاضل عبد طه40084251951205052

كلية العلوم/جامعة الكوفة620.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد علي محمد سحاب40085231951251273

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيبهجت صبيح حميد ظاهر40086271951003009

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيتبارك سالم بخيت منذور40087251952059050

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيبتول عماد شاكر عبد النبي40088251952062005

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيحيدر موسى زبون حسن40089281951044047

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين عبد الخالق علي حسين40090251951044036

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيزينب جميل مرزه حمزه40091241952168007

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقييوسف علي فهد ثجيل40092291951007203

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيمصطفى عبد االمير عويز فرحان40093281951044146

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء عبد الكاظم عيسى هيجل40094251952059099

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيمروة عبد الحسن عظيم برهان40095241952113016

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهت عباس حشف محمد40096251952059088

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيغدير علي شهيد جوده40097241952113012

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0ثانوية الترابة المختلطةالبصرةتطبيقياحمد سمير احمد حميدي40098161951316001

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان علي سلمان40099161951033086

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةتطبيقينبأ ماجد يوسف حسون40100241952077019

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيهيام احمد عبد دويج40101241952093056

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيفاطمه عباس عبد الساده جبار40102251952084110

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي خشان مزبان ناصح40103271951001078

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيمهدي عبد هللا عباس محمد40104161951052050
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كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيكرار رحيم دوخي جبار40105251951007151

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيشهاب احمد عالوي مردان40106231951205014

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيزينب عبد الرضا ابراهيم طعيمه40107251952084068

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقياحمد رشيد سعيد ناجي40108271951010003

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد لفته جبر سلمان40109161951363088

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0الخارجياتالنجفتطبيقيزهراء مشتاق عبدالرسول عباس40110251952401009

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى محمد نور عمران40111251951150269

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيامير رضا عبد الساده خضير40112231951020006

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عبد االمير حسين عباس40113161951043061

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيجاسم محمد قاسم جبر40114161951083020

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد قيس جاسم محمد40115161951139045

كلية العلوم/جامعة الكوفة506.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمثنى عبد الواحد جاسم كريم40116221951310162

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبنين مهدي عبد الحسين رشيد40117251952059045

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيكوثر فالح عبود عبد الرضا40118251952062028

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر عبد الغفار عزيز حاجم40119161951033105

كلية العلوم/جامعة الكوفة500.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا عباس عبادي طاهر40120251951013023

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيفاطمه علي غني ناجي40121251952122024

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي حمزه جابر40122251951012036

كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى جاسم يونس فاضل40123251951044151

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب حسن نعمه كاظم40124251952059111

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيعباس ساهي علي ناصر40125281951033017

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي اياد كاظم علي40126251951012073

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفتطبيقيايالف مجيد صادق جعفر40127251952057002

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلتطبيقيتبارك محمد حسن سلمان40128231952153005

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيباقر محسن ناجي سلمان40129251951122008

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيزينب عواد حسن كاظم40130221952321028

كلية العلوم/جامعة الكوفة491.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيحوراء فارس عبد ياسين40131251952070005

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى محسن حسين لفته40132251951010069

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيايفان ستار صالح جياد40133271952052009

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيليث عبد العالي مويح عبود40134161951121033

كلية العلوم/جامعة الكوفة485.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفتطبيقيهند حيدر عبد جبر40135251952089022

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحيدر نعمه عبد جاسم40136281951018028

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفتطبيقيطفوف علي عبد زينب ابو حسنه40137251952057012

كلية العلوم/جامعة الكوفة483.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيايناس فارس باروخ نعمه40138251952122005

كلية العلوم/جامعة الكوفة483.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيمسلم هاشم محمد حسين40139251851052049

كلية العلوم/جامعة الكوفة482.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيحسين كريم عطيه مالح40140161951307019
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كلية العلوم/جامعة الكوفة482.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقياحمد صالح والي ابراهيم40141161951300004

كلية العلوم/جامعة الكوفة482.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي خماس فلس دنانه40142281951151440

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صباح فرج حاجم40143161951076065

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيحسن رحيم وذاح حسن40144271951046025

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر مهدي صاحب دهام40145251951001195

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيطاهر جاسم محمد حنبوز40146161951363101

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيسجاد عماد نوري مهدي40147251951030019

كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينور فالح مهدي جدوع40148251952059206

كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيمريم بليغ عدنان حامد40149251952084121

كلية العلوم/جامعة الكوفة479.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيعلي طالب قاسم محمد40150161951050062

كلية العلوم/جامعة الكوفة478.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيمريم علي محمد جبار40151251952056033

كلية العلوم/جامعة الكوفة478.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطتطبيقيهنادي عبد هللا كعود سلومي40152261952120019

كلية العلوم/جامعة الكوفة478.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى نبيل عباس علي40153251951012133

كلية العلوم/جامعة الكوفة476.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى اسعد صالح نصيف40154251951044150

كلية العلوم/جامعة الكوفة476.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيجواد عبد الكاظم عبد هللا سلمان40155271951021012

كلية العلوم/جامعة الكوفة476.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقياحمد محمد فاضل خوير40156221951216001

كلية العلوم/جامعة الكوفة476.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نزار خير هللا مظلوم40157161951311048

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيزمن احمد ابراهيم طاهر40158251951044046

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة أحمد غضبان عيدان40159161952338034

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عباس عبد الحسين جابر40160161951002092

كلية العلوم/جامعة الكوفة474.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيفاطمه حسين عيسى ابراهيم40161251952062025

كلية العلوم/جامعة الكوفة473.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الكاظم ناصر جناح40162161951022079

كلية العلوم/جامعة الكوفة473.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمناف مجيد حميد لعيبي40163161951128086

كلية العلوم/جامعة الكوفة471.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسين ناصر يوسف40164161951371005

كلية العلوم/جامعة الكوفة470.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد صادق جمعه مشعان40165241951063029

كلية العلوم/جامعة الكوفة470.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقياكرم حسين كريم عبد الحسن40166281951021007

كلية العلوم/جامعة الكوفة470.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم كويطع محمد40167281951022098

كلية العلوم/جامعة الكوفة469.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الرضا غضبان محمد40168161951371189

كلية العلوم/جامعة الكوفة469.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيبان ستار صالح جياد40169271952052010

كلية العلوم/جامعة الكوفة469.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عماد مولى عبد الرضا40170161951311027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة627.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياحمد علي حميد عبيد40171271941010013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة601.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايات محمد عبد الرضا بدر40172271942056039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة586.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيدعاء باسم كتيب سعدون40173241942168031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة584.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيزينب خيري عبد شمخي40174291942079025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة584.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيمرتضى علي لفته عفون40175251941156055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة581.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد انور عريبي حسين40176251941151099
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة579.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيطيبه ماجد جمعه رضا40177251942108239

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة579.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ علي صالح هادي40178251942108328

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة579.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيحوراء احمد علي محمد40179241942114069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة576.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيظافر اثير ناجح نعوم40180251941012076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة574.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ظاهر اهريد جبار40181241942113015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة572.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيأمير علي منذور جساب40182241941203019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء سلمان حسون عبد40183251942192040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء علي عبد الستار احمد40184251942100184

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيحيدر عباس فاضل كاظم40185251941011015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى عصام عبود محمد40186251942062866

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة559.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيغفران زهير عبد عبد الحسين40187251942110032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة558.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا حسين طاهر جابر40188251941207047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة547.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء نصير احمد طاهر40189251942101139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة546.7اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي ليث عبد علي ناموس40190251941009175

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة543.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيمرتضى رحيم عبد الزهره عبد الحسين40191251941020044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم مصطفى محسن مرتضى40192251942070153

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء كاظم نعمه حسين40193251942062381

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحمزه راسم صبوري ناجي40194251941205090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيحسين حازم ناظم خشان40195251941122032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين قاسم عبد الحسين محمد40196251941007090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيقاسم محمد رضا عبد الحسن40197251941007235

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر عباس فاضل حسون40198251941205096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيماهر رشيد شهيد سلمان40199251941205256

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيسالي عامر ياسين صالح40200251942101168

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحنين فراس قاسم محمد40201231942120048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم حيدر صاحب موسى40202251942084807

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيرؤى نجم عبد أيوب محمد40203251942083028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيوفاء فرحان حسوني ساجت40204251942192186

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء مشتاق علي عيال40205251942059173

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك رحيم مهدي صالح40206221942422007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيهديل محمد حسين حمادي40207251942059654

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن محمود شاكر حنيش40208271941005047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب قطار علي حسين40209251942084508

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد الرضا كليف عزيز40210251942065012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد عدنان كامل سلمان40211251941008190

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيامين سالم كاظم حريمس40212251941205033
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرسل عباس وحيد كاظم40213251942108105

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيسراء باسم حسن علي40214251942056073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيرسل محمد نجيح خضير40215251942083031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر عمار محمد حسين محمد علي40216251941031126

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0الخارجيونالنجفاحيائيحيدر جواد محمد كشوش40217251941400012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائينور كاظم عبد هللا حمد40218251942053099

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيهاني محمود تايه فليفل40219251941014131

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي فاضل حسين جاسم40220251941207056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه احمد عبد الحسن محسن40221251942062274

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائيزهراء سعيد جاسم حسن40222231942152008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة529.0ثانوية االنتصار المختلطهالنجفاحيائيمصطفى شمران نعيم لفته40223251941036009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة528.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسام هاشم احمد40224251941200101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة528.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى زهير عبد العظيم جواد40225251941205361

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة528.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي اسيل مسلم قاسم40226251941007183

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة527.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعباس علي هاتف حسين40227231941024027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة527.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائياحمد شاكر رسن حاشوش40228281941042003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة527.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عباس رزاق صالح40229251941205305

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة527.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرباب عالوي مسلم مطاري40230271942060111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احمد ابراهيم مجيد40231251941031408

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيفاطمه ايوب كاظم صكبان40232271942095075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0الخارجيونكربالءاحيائيمنتظر حميد جثير محمد40233271941400034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة525.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيحنين احمد عارف ناجي40234231942086048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة525.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيالبراق مايح عليوي والي40235241942220029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة525.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا حسين فاضل خضير40236251941001158

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمنتظر احمد عبد العباس سلمان40237271941035092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي رسول موسى ديوان40238251941044215

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن نعيم لبه حسين40239251941207018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد عدنان خشان40240251941151091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن علي فنطيل عطية40241241941207028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيهجران جواد كاظم روضان40242231942109216

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيبيارق عزيز عبد هللا حسين40243251942100059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة523.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيعلياء احمد حسين علي40244251942089070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة523.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيحسين عبد االمير ناهي حمزه40245231941055013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة523.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائياحمد هاشم كريم حيدر40246271941036007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة523.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيعالء كاظم ساجت رزن40247221941302037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة523.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائينايف رعد عبد علي كحيوش40248271941002202
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة522.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد رعد عبد االمير موسى40249251941044153

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة522.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي كاظم حسون40250251941205085

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة522.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيعلي سالم كامل شعالن40251231941069022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة522.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائياسماء عبد  مسلم عيدان حسن40252251942053003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة522.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزهراء مهدي مجيد حسين40253271942064079

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة521.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب جعفر كاظم محمد علي40254231942109104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة521.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمنتظر قاسم احمد عبد40255271941035094

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة521.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيايمن كفاح بدري هادي40256231941043008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة521.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء موسى طه عبد الجبار40257231942087170

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد الرحمن محمد عالج عوفي40258251941031383

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة521.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد حسين حسن40259251941007218

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة521.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيامير شنان صالح مهدي40260251941008023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي عدي شاكر حميد40261231941007096

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيمرتضى يحيى محمد رجب40262231941066045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائيحسن سلمان جريو خضير40263231941063005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيحبيب جعفر حبيب مجبل40264231941061006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيبراء نعمه مهدي هاشم40265231942167006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد احسان علي محسن40266251941031619

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيمحمد رضا عبد الهادي امويرد كمبار40267131941210012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمود شاكر عباس40268251941200122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا ناجي شاكر سعيد40269251941205168

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك سلمان فاضل هاشم40270251942101064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جبر محمد صراوه40271251942111046

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهراء ايوب حمزه محل40272251942122059

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة519.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيصفا سعد عبد هللا جاسم40273271942053030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة519.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائينذير عدنان عبود نذير40274251941207088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة519.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم فرات محمد مسلم40275251942108310

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة519.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه سالم هادي سلمان40276251942059222

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيكوثر عامر حسين عليوي40277231942092183

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ غني محي عباس40278251942108329

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ محسن مهدي جاسم40279251942108330

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل ماجد ميري منديل40280251942062264

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيصادق جواد كطران كاظم40281231941251169

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيمنى كريم مهدي جواد40282231942106069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين ناصر فرهود ناجي40283251941052021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة518.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيفاطمة فاضل كريم حجيل40284231942205024

3590 من 1119صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعزيز علي عزوز حسون40285231941251191

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعبد الرحمن مطلك خلف علي40286201941259155

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عباس عبد هللا شنوف40287251942108148

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد نعيم مالك غازي40288241941216031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة517.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات حسين مدلول جريو40289251942096008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزهراء ستار جابر عبد الحسين40290231942126052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين وثيق جواد كاظم40291271941002066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعبد هللا محمد كريم محمد40292271941008066

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد رشاد عيسى هادي40293251942096241

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه مزاحم كاظم كريم40294251942084350

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة515.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز علي حسين علي40295161841044020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة515.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرباب عامر احمد محمد جواد40296251942100127

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة515.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيحسين عادل جاسم محمد40297211941248006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين صادق كاظم مجدي40298251942101058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيعباس عامر جبر محمد40299231941055026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيعلي خليل صالح مغير40300231941046028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحسن كامل سهيل عبد هللا40301271941007024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة514.0ثانوية حلب للبنينبابلاحيائيمحمد شاكر جواد حسان40302231941056011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة513.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيايسر ماجد حسين عبد العباس40303251941031100

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة513.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائياسراء حسين عناد فهد40304231942164003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة513.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفاحيائيامير علي ابو شنه راوي40305251941033003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة513.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء غازي نعمه نصيف40306261942250117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة513.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيلبنان شمخي جبار حسن40307261942104134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة513.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيزين العابدين حسن عاشور بلوش40308281941010009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة512.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساجدة حيدر جعفر ناجي40309251942084532

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة512.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعلي صالح حسين عجيل40310271941034062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة512.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه يعقوب شامي نعيم40311251942062688

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة512.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيزهراء جبير حسين صادق40312291942083010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيرسل ميثم عبدالجبار محمد40313181942205030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحيدر محمد لفته جاسم40314271941011043

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمسيلم شاكر راضي تايه40315251941001281

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك حسين كاظم عباس40316251942059115

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى هاني مطرود زبار40317121941007226

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياالء محمود جابر محمود40318251942100033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل مهند جواد كاظم40319251941031601

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيانفال حيدر عبد الرسول عبد علي40320251942062087
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائياكرم صالح حسين جعفر40321271941015001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائينورالهدى كاظم فرمان مظلوم40322231942145113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة511.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيكرار قاسم عبيد مجبل40323231941173123

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمريم ظافر محمد علي عبد الرزاق40324231942096131

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي خالد عمران حسين40325231941021095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء رياض سعيد بعير40326251942101119

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيحسن علي هاتف حسين40327231941024008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد المحسن عزيز محمد40328251942096307

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيرحاب محمد علي صغير40329231942092070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيفاطمه صباح ناهي كاظم40330231942127055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه مهدي صاحب عباس40331251942108120

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائياحمد طاهر ساجت عطيه40332251941009012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيغدير حسين سرحان حسن40333251942084656

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيميسره رضا كشاش حسن40334271942071068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيسجاد محسن حمزه عبد هللا40335231941007062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيسند فليح سعيد جبر40336251941151063

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيرانيا محمد تركي جاسم40337271942091044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمنذر بشير عمران موسى40338221941091180

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي خضير عباس شنيع40339251941049020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي مجيد ثجيل مطشر40340221941358028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيصابرين عبد االمير حمد خضر40341251942101182

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.1ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائييوسف صباح حسن علي40342291941020038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيحسن باسم رحيم عبدون40343231941282015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيبتول كاظم مهدي داود40344251942082007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد الرضا محمود احمد40345271941001287

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي جواد كاظم40346251942101127

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيأحمد حتام امليح حسن40347241941216001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيجعفر محمد حسين جاسم40348231941001026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيبنين ستار عبار عبد الرضا40349241942123019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيحسنين عواد امير غالي40350231941060034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيهدى ليث حميد ياسين40351261942102142

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأبتهال عايد كريم مردان40352251942062001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيحسن كاظم جويد صالح40353251941014019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حيدر ماجد حسن40354251941200049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي سعد فليح حسن40355231941033089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيعلي كريم نعمه زاير40356261941205044
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيايات رائد وائل مخيف40357251942097013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزهراء بدر شنيف بلكت40358271942087060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي حسين اسماعيل عبيد40359231941007083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيايالف يعقوب يوسف محمد40360251942064005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507.0ثانوية بغداد األهلية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد قاسم جواد كاظم40361241941044004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيعطر الزهراء حكيم رشك زغير40362281942068058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة507.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمهدي صالح جمعه عصري40363231941020404

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيشهد عبد الحسين ايوب حربي40364251952084085

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى علي سمير محمد40365251951044165

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيضحى حيدر عبود محمد40366251952084090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة522.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيسرور ياسر محمود ياسين40367251952059135

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة493.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقييوسف كاظم عبد الرزاق جاسم40368251951001210

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة493.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد صادق علي محمد حسين عبد الجبار40369251951007181

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة487.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيعال علوان محسن جاسم40370271952065041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة485.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيابراهيم مالك عبد ابراهيم40371261851017001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة483.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمحسن عبد علي صاحب جياد40372251951008134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينبأ رياض جالب جاسم40373251952059192

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيعلي نعيم مسير كاظم40374291951004104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي منتصر فائق حسيب40375251951012087

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة480.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى رياض جاسم محمد40376251951044161

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيسلوان محمد مبدر راضي40377251951001073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن هادي صالح هادي40378251951044030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيمحمد عامر حسن دغيمث40379231951183060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة478.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيوفاء ابراهيم عليوي عمران40380231952113049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفتطبيقيمرتضى سالم عبد الزهره عبد علي40381251951033011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيفاطمه محسن عبد الواحد لفته40382251952084109

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقياحمد رياض عباس درويش40383251951008008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيحنين حيدر جبار ابراهيم40384251952056009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة471.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقيحسن ظاهر حبيب عبد علي40385231951061008

كلية القانون/جامعة الكوفة619.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيعال معين عبد العظيم جواد40386251922053043

كلية القانون/جامعة الكوفة611.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيايات فاضل عبد حميد40387251922080008

كلية القانون/جامعة الكوفة609.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيكوثر عبد الرسول حسن عبادي40388251922079108

كلية القانون/جامعة الكوفة581.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيزينب صالح عبد الحسين باقر40389251922058018

كلية القانون/جامعة الكوفة567.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزينب كريم جواد كاظم40390251922078064

كلية القانون/جامعة الكوفة567.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيمصطفى محمد عبد الرضا سعد40391251921203026

كلية القانون/جامعة الكوفة558.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيهادي جبار عزوز هادي40392251921013037
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كلية القانون/جامعة الكوفة558.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبياحمد قاسم حلبوص خبط40393251921044001

كلية القانون/جامعة الكوفة556.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيآمنه حيدر عباس حسين40394251922071004

كلية القانون/جامعة الكوفة553.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفادبيحوراء داخل عبد هللا شالش40395251922063002

كلية القانون/جامعة الكوفة553.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيغدير رعد حسون مهدي40396251922091062

كلية القانون/جامعة الكوفة550.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيزيد غالب حمزه علوان40397251921207009

كلية القانون/جامعة الكوفة547.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيرؤى ناهي عشان متعب40398251922079036

كلية القانون/جامعة الكوفة547.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبياسراء فليح رحيم طاهر40399251922122006

كلية القانون/جامعة الكوفة544.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيمحمد حسن علي جاسم40400251921116051

كلية القانون/جامعة الكوفة543.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمحمد رزاق كريم حداوي40401251921207018

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيزينب فارس صاحب هادي40402251922080035

كلية القانون/جامعة الكوفة542.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيضحى عقيل جواد حسن40403251922096054

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسن علي رزوقي فرج40404251921024062

كلية القانون/جامعة الكوفة541.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيكرار عدي فاهم كاظم40405251921044022

كلية القانون/جامعة الكوفة540.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيعلي دحام عوده حسين40406251921116040

كلية القانون/جامعة الكوفة538.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمحمد علي جساب شنوت40407251921008199

كلية القانون/جامعة الكوفة536.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيموج جمال عباس نور40408251922068037

كلية القانون/جامعة الكوفة532.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيمحمد تكليف سوادي عجه40409251921121017

كلية القانون/جامعة الكوفة531.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيزيد محمد ناهي سعدون40410251921011031

كلية القانون/جامعة الكوفة527.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمناف عبد علي عبد الجبار جياد40411251921024303

كلية القانون/جامعة الكوفة526.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيسرى عامر عالوي عبد الحسين40412251922085031

كلية القانون/جامعة الكوفة526.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيثابت باسم حمزه هادي40413251921211010

كلية القانون/جامعة الكوفة525.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياحمد ستار جبار عبد40414251921024016

كلية القانون/جامعة الكوفة525.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد حسن علي مراد40415251921024248

كلية القانون/جامعة الكوفة524.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيمحمد عبد الرضا محي وطبان40416251921121019

كلية القانون/جامعة الكوفة524.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيعلي مسلم عبد الزهره ياسر40417251921203016

كلية القانون/جامعة الكوفة523.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبييوسف حاجم محمد سلمان40418251921013040

كلية القانون/جامعة الكوفة523.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينالنجفادبيعباس علي فليح حسن40419251921048007

كلية القانون/جامعة الكوفة522.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيحوراء حيدر هاشم عنكود40420251922089019

كلية القانون/جامعة الكوفة522.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيعلي عباس حسن عباس40421251921011045

كلية القانون/جامعة الكوفة521.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيمنتظر عبد عبد الخضر عبد40422251921023042

كلية القانون/جامعة الكوفة521.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينالنجفادبيحسين معد طعمه سعد40423251921032006

كلية القانون/جامعة الكوفة521.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفادبيتماره مضر عيسى كاظم40424251922109002

كلية القانون/جامعة الكوفة521.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيصابرين يوسف عبد هللا ابراهيم40425251922123007

كلية القانون/جامعة الكوفة520.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيحسن علي عبد الحسين خشان40426251921113012

كلية القانون/جامعة الكوفة520.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيامير حيدر مهدي سعدون40427251921025010

كلية القانون/جامعة الكوفة519.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيمصطفى نجاح زباله عباس40428251921211059
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كلية القانون/جامعة الكوفة519.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيزينب علي عطيه زبون40429251922091048

كلية القانون/جامعة الكوفة519.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيايمان احمد حمزه محمد40430251922081008

كلية القانون/جامعة الكوفة518.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعلي عبد االمير ثامر غافل40431251921122114

كلية القانون/جامعة الكوفة518.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيكرار نجم عبد جبر40432251921207015

كلية القانون/جامعة الكوفة517.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيزينب عمودي محيسن ياسين40433251922190009

كلية القانون/جامعة الكوفة517.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعباس علي عباس مجبل40434251921012100

كلية القانون/جامعة الكوفة516.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيخضر عباس اموري مال هللا40435251921012077

كلية القانون/جامعة الكوفة515.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيفاطمه حسن ياسين علي40436251922190013

كلية القانون/جامعة الكوفة514.0ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبيعباس جاسم محمد عبود40437251921021012

كلية القانون/جامعة الكوفة512.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبينور محمد هاشم رياح40438251921025109

كلية القانون/جامعة الكوفة509.0الخارجيونالنجفادبيزيد فائز مسلم محمد40439251921400020

كلية القانون/جامعة الكوفة508.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيمرتضى عبد الحسين بخيت مارد40440251921116058

كلية القانون/جامعة الكوفة507.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتماره علي كاظم عباس40441251922086047

كلية القانون/جامعة الكوفة507.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيعلي نعمه عطيه حمزه40442251921011052

كلية القانون/جامعة الكوفة506.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمحمد باقر علي احمد عطيه40443251921008186

كلية القانون/جامعة الكوفة506.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيفاطمة الزهراء طه ياسين مشاري40444251922078078

كلية القانون/جامعة الكوفة506.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبينبأ كريم حميد رسن40445251922081031

كلية القانون/جامعة الكوفة505.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمحمد محسن عباس حسين40446251921011061

كلية القانون/جامعة الكوفة505.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمصطفى علي شالكه جابر40447251921008227

كلية القانون/جامعة الكوفة505.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيعلي تحسين نعمه حمزه40448251921011039

كلية القانون/جامعة الكوفة505.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيزهراء عماد جبار حميد40449251922091040

كلية القانون/جامعة الكوفة505.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيعلي زهير شاكر خضير40450251921044017

كلية القانون/جامعة الكوفة504.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيرفاه علي رزاق محمد40451251922056035

كلية القانون/جامعة الكوفة504.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيمرتضى حيدر عبود يوسف40452251921004064

كلية القانون/جامعة الكوفة504.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحامد محمد جمعه موسى40453251921008042

كلية القانون/جامعة الكوفة504.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيغدير عبد العالي عطيه شنور40454251922111030

كلية القانون/جامعة الكوفة504.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيعلي هاشم عبد الزهره راضي40455251921015023

كلية القانون/جامعة الكوفة503.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمرتضى سالم سامي عبد40456251921011063

كلية القانون/جامعة الكوفة502.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبييوسف هادي عبد راضي40457251921011079

كلية القانون/جامعة الكوفة502.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيرسل طالب قادر احمد40458251922089022

كلية القانون/جامعة الكوفة500.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيغيث رزاق رحيم عبد ربه40459251921024209

كلية القانون/جامعة الكوفة500.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيميثم محمد حسن علوان40460251921011076

كلية القانون/جامعة الكوفة499.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيغدير نزار محمد رضا حسين40461251922089046

كلية القانون/جامعة الكوفة497.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبياحمد حسن كاظم محمد علي40462251921204004

كلية القانون/جامعة الكوفة497.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيعلي سليم جاسم محمد40463251921015019

كلية القانون/جامعة الكوفة497.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيرقيه محمد كريم كاظم40464251922122061
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كلية القانون/جامعة الكوفة496.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيحسن سجاد عبد الواحد علوان40465251921047012

كلية القانون/جامعة الكوفة495.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيرباب وسام جاسم ياسر40466251922111015

كلية القانون/جامعة الكوفة495.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسين كاظم حمادي سعد40467251921122050

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفادبيزينب جعفر محمد حسين40468251922057013

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحنين ليث عوده حسين40469251922086053

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين عبد الحسين محمد كاظم40470251921024087

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيفاطمه حميد عبد جبر40471251922097009

كلية القانون/جامعة الكوفة492.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيعذراء احسان عبد الهادي عبد علي40472251922080042

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرباب محمد رضا جواد عكار40473251922086082

كلية القانون/جامعة الكوفة490.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيفاضل سالم عبد الحسين غالي40474251921008164

كلية القانون/جامعة الكوفة489.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيربى ناهض شاكر مالك40475251922068015

كلية القانون/جامعة الكوفة488.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيغفران مدلول كزار عبد الكريم40476251922097008

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيشهناز علي عبد االمير ياسر40477251922096053

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيليث رؤوف عبد الكاظم حسن40478251921025076

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيهاجر عامر عبد األمير عبود40479251922083043

كلية القانون/جامعة الكوفة486.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزهراء فليح رحيم طاهر40480251922122068

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيعدن جاسم محمد سعيد40481251922085033

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيمنذر نسيم عبيد راجي40482251921123025

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيتقى سعد حسين علي40483251922083010

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمريم احمد شاكر عبيد40484251922122125

كلية القانون/جامعة الكوفة484.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيعذراء حمزه شاكر عبد40485251922055018

كلية القانون/جامعة الكوفة484.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحمزة غني فخري عبد زيد40486251921027023

كلية القانون/جامعة الكوفة483.0ثانوية الشهداء للبناتالنجفادبيحنين حسن جبر جالب40487251922090005

كلية القانون/جامعة الكوفة483.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيهند عبد الحسين سلمان عبد الصاحب40488251922111047

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيبنين ميثم شهيد عبد علي40489251922061014

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمهند تركي عزيز متعب40490251921008235

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمناور رفاس هياد زياد40491251921012231

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيياسين طه ياسين مشاري40492251921024321

كلية القانون/جامعة الكوفة481.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبياحمد اياد رشيد جاسم40493251921008009

كلية القانون/جامعة الكوفة481.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيزينب عماد يعقوب نعمة40494251922190008

كلية القانون/جامعة الكوفة481.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبياسامه عماد فليح حسن40495251921022002

كلية القانون/جامعة الكوفة480.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيكوثر فالح عبود غايب40496251922097010

كلية القانون/جامعة الكوفة480.0الخارجيونالنجفادبيغيث مهدي صبر مشهد40497251921400030

كلية القانون/جامعة الكوفة480.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيعمار حسين مراد كاظم40498251921026012

كلية القانون/جامعة الكوفة479.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمصطفى مجيد حميد حبيب40499251921025100

كلية القانون/جامعة الكوفة479.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيزهراء عبد مسلم حسين جحيور40500251922081017

3590 من 1125صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة الكوفة479.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمرتضى راهي جاسم حمد40501251921008212

كلية القانون/جامعة الكوفة479.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيهند حسين علوان عبد الحسن40502251922078113

كلية القانون/جامعة الكوفة478.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزهراء عبد هللا كريم شويع40503251922078052

كلية القانون/جامعة الكوفة478.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيندى كريم محيسن حمود40504251922121011

كلية القانون/جامعة الكوفة477.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيايات سالم عالوي حسن40505251922078014

كلية القانون/جامعة الكوفة477.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيافنان هيثم سعدون كحيط40506251922056010

كلية القانون/جامعة الكوفة477.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيفاضل عباس محمد دلي40507251921013022

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيحيدر سلمان عباس كاظم40508251921207006

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزينب يوسف طاهر محسن40509251922086126

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيسامر مهدي غافل خضير40510251921024123

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيعباس جبار عبد العباس عبد ياسر40511251921047020

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد جبار هاشم حسين40512251921122153

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسين هاني شالكه كريم40513251921008076

كلية القانون/جامعة الكوفة476.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيرضا علي صاحب رسن40514251921121006

كلية القانون/جامعة الكوفة475.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيبالل امير عبد عبود40515251921023008

كلية القانون/جامعة الكوفة474.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيباقر قصي حاكم نور40516251921026003

كلية القانون/جامعة الكوفة474.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيبنين راجي هديلي زغير40517251922093010

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيايات حيدر وحيد بربوتي40518251922056012

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0الخارجيونالنجفادبيعلي حسين هادي كريم40519251921400025

كلية القانون/جامعة الكوفة473.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعبد الهادي محمد هادي حمود40520251921025060

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيدعاء يعقوب يوسف سعيد40521251922073012

كلية القانون/جامعة الكوفة472.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيطالب غالب عبد الزهره عبد الساده40522251921203013

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيمسلم عالء حاكم حسن40523251921045018

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيجاسم محمد صباح عبد40524251921026004

كلية القانون/جامعة الكوفة471.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيحسين محمد حسن موسى نور40525251921150029

كلية القانون/جامعة الكوفة470.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيعلي كريم سعيد عواد40526251921026011

كلية القانون/جامعة الكوفة470.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيكمال ابراهيم كامل جابر40527251921012167

كلية القانون/جامعة الكوفة470.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيخواطر محمد عبد الكاظم محمد40528251922081014

كلية القانون/جامعة الكوفة469.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيذو الفقار غانم كامل شمران40529251921011026

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيغدير سعيد حميد هادي40530251921122127

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبياصيل عماد جليل محيسن40531251921027099

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبياحمد نزار عبد الكريم راضي40532251921004004

كلية القانون/جامعة الكوفة467.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيباقر علي حسين محمد40533251921211009

كلية القانون/جامعة الكوفة466.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيامير جواد جابر زغير40534251921027103

كلية القانون/جامعة الكوفة597.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى نبيل عاد لفته40535251941045145

كلية القانون/جامعة الكوفة590.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمضر محمد بربش عبد40536251941009301
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كلية القانون/جامعة الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيروان عقيل غانم حمزه40537251942062305

كلية القانون/جامعة الكوفة580.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد حسين ناصر عبد40538251942101177

كلية القانون/جامعة الكوفة568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحوراء جاسم محمد جاسم40539251942100101

كلية القانون/جامعة الكوفة561.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعبد هللا فرزدق علي عبد االمير40540251941009142

كلية القانون/جامعة الكوفة560.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك اسعد احمد هاشم40541251942062165

كلية القانون/جامعة الكوفة557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس حازم محمد دهش40542251941031358

كلية القانون/جامعة الكوفة553.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف حيدر غانم رحيم40543251941031888

كلية القانون/جامعة الكوفة552.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسان غطفان حمدي جيجان40544251941205042

كلية القانون/جامعة الكوفة550.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عالء جواد كاظم40545251941031042

كلية القانون/جامعة الكوفة548.0ثانوية المتميزينالنجفاحيائيسجاد علي صويح عباس40546251941035017

كلية القانون/جامعة الكوفة547.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد نوري جمعه محسن40547251941007309

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيزمان عبد الستار ماشي محسن40548251941007122

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حيدر كاظم جودي40549251941034018

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صالح عبد المهدي خضير40550251941044313

كلية القانون/جامعة الكوفة545.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيفاطمه حسين عبد غزال40551251942122105

كلية القانون/جامعة الكوفة544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن اياد حسن شهيد40552251941031133

كلية القانون/جامعة الكوفة539.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن مهند نجم عبد هللا40553251941205051

كلية القانون/جامعة الكوفة538.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمرتضى صاحب عبد نور حميد40554251941008204

كلية القانون/جامعة الكوفة538.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب محمد عبيد كاظم40555251942059358

كلية القانون/جامعة الكوفة536.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيزبيده خالد كاظم سلمان40556251942111031

كلية القانون/جامعة الكوفة536.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيوفاء خالد فاهم محمد40557251942170451

كلية القانون/جامعة الكوفة535.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيزيد ليث شمس الدين حسن40558251941012059

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعلياء عبد الحسين فاضل عبد اليمه40559251942084649

كلية القانون/جامعة الكوفة534.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء سجاد صوفي علوان40560251942059263

كلية القانون/جامعة الكوفة533.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عقيل عزيز فاضل40561251942070077

كلية القانون/جامعة الكوفة533.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى عبد هللا داود محمد40562251942062809

كلية القانون/جامعة الكوفة531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن كريم جبر حسن40563251941031159

كلية القانون/جامعة الكوفة522.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد عظيم عبد محسن40564251851205010

كلية القانون/جامعة الكوفة520.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمة حمزه هادي محمد40565251952086009

كلية القانون/جامعة الكوفة512.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيعصام مالك كريم عبد علي40566251951209015

كلية القانون/جامعة الكوفة509.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيرسل حيدر عبد الحسن صالح40567251952084045

كلية القانون/جامعة الكوفة494.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفتطبيقيبشار احسان محسن عطيه40568251951033002

كلية القانون/جامعة الكوفة493.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيايوب نجاح جبار جاسم40569251951211004

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفتطبيقيحسن عبد اليمه حنظل ثويني40570251951152014

كلية القانون/جامعة الكوفة482.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رزاق حسين غزاي40571251951010063

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة521.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حسن عبد علي مبارك40572141921054013

3590 من 1127صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة489.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيدعاء عبد الحسين كاظم عبد هللا40573251922071024

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة473.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلادبيسمر صفاء رؤوف مجيد40574231922138007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة470.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبياماني عبد االمير شناوة راضي40575241922085003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة465.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبياحمد محمد رجاب كاظم40576251921022001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبينور محمد محل محيسن40577231922127042

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة458.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه غالب ثجيل منصور40578111922100017

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة456.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي ثابت محسن عيسى40579251921012120

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة451.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين هادي حميدي هادي40580251921012065

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة450.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيمحمد الباقر ليث هادي جواد40581231921009107

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة449.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيياسر محمد مجشف محمد40582121921005084

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة448.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيمريم جاسم شهاب حمد40583261922102029

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة447.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيميسم رسول عبد الرضا حسين40584251922064075

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة447.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيمحمد علي نجم عبد هللا40585261921008039

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة446.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيعذراء سالم كلمج عبيد40586271922099046

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة446.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطادبيديانه ناجي مجذاب حمزه40587261922137008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة444.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيعلي حاجم كريش عيدان40588271921003056

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة443.0الخارجيونالنجفادبياحمد  دايخ رفه مصحب40589251921400001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة442.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيهشام مايع هاشم رهيط40590241921019054

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة441.0الخارجياتالبصرةادبيوهاد علي يوسف فارس40591161922401147

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة440.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحيدر حمزه شاكر عبد40592251921012073

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيازل ادريس هادي علوان40593271921045008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيامير علي ادريس جاسم40594241921003006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبياسماء صالح فاهم عبد40595241922124004

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيسالم محسن راضي ابو الجوخ40596291921001085

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيعلي محمد هادي كزكوز40597221921311068

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيعلي واثق صالح جبار40598241921003029

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين حيدر سوادي حسن40599141921030018

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيزهراء رضا علي عبد الحسين40600251822080048

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيباقر جودة مانع زيارة40601161921030019

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسين فاهم عبد الكاظم حسين40602271921031056

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيمهدي زايد مايح كحيط40603231921200043

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيزيد جعفر عبيد كريم40604251921011028

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيانور يوسف كباس سراج40605231921186007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمحمد عازم عداي لفتة40606241921019043

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعمار جميل كنيح ثقاب40607261921035070

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي بشار جبار زغير40608261921035051
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيزهراء عيسى احمد هاشم40609271922160045

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعلي احمد نجم عبود40610291921009086

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة434.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيزينب كاظم قاسم كاظم40611211922125023

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر اياد عبد عبد هللا40612141921037051

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيزينه نوري سرحان زيدان40613261922110021

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيصفا صفاء جاسم محمد40614241922118039

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيزهراء وليد عبد الصاحب سلمان40615101922093013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمنتظر علي حسن رحيم40616271921016189

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيجعفر صادق تركي عطوان40617271921024015

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة432.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيفاطمه فرهود كاظم مهيدي40618231922103019

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة432.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ذي قارادبيسالم ناجي نعمة كون40619221921279008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيعلي حمزه فليح نعمه40620271921020036

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمد باقر حسين عبد االمير حسين40621241921202080

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيسوالف ماجد عباس علي40622211922170018

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبينور الهدى خير هللا كامل ميس40623251922053063

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبياروى مثنى جعفر صادق40624271922108003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمهدي جاسم محمد جبر40625161921052090

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيأحمد صبار جاسم علي40626271921016002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيبارق راضي خلف حسين40627111921057010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياحمد حيدر ابراهيم حسن40628251921024015

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبياركان محمد علوان مجيد40629171921350034

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسين كريم مجهول حسون40630251921027021

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيرقيه ابراهيم حسون حسين40631251922085015

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيحسنين كامل زغير عباس40632241921156009

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيمحمد احمد حسين علي40633271921045046

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيسرى توفيق عباس راضي40634231922271069

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد تقي حسين كاظم محسن40635251921024242

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيانور طارق حمود حسن40636241921011003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيسيف كريم شياع حسين40637261921035036

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيسجاد باسم محمد حمزه40638231921016026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيعلي قاسم حيدر خميس40639261921024023

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيمحمد قحطان علي جواد40640271921011066

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيجعفر سعد حسن عبد الساده40641231921055010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبينوره جواد محمد جعفر40642241922097049

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيعضيد حسين هادي عبدالرضا40643241921200032

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيايمان عبد زيد حسين عبد هللا40644251922079013
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيحسين حسام سلطان كاظم40645251921004016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0ثانوية نابلس المختلطةبابلادبيهدى رشيد معيكيط مطلك40646231922194006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيمحمد كاسب علي كريدي40647271921110027

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسين عماد تكليف خرمان40648251921008072

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد صفاء احمد مطر40649141921205004

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيختام عزيز بجو جياد40650251922082008

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيسعد كاظم مراد عبيد40651231921044031

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيمنار كاظم عمران موسى40652141922085016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيبنين تكليف ناصر حسين40653251922071015

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة424.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيعلي حيدر محمد ناصر40654231921029025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيمحمد قاسم عبد زيد حمزة40655231921050026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا محمد طالب مهدي40656111922102018

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيعلي عبد االمير مهدي علي40657211921206016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيمحمد علي عبد علي حسن عبود40658231921073027

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيحسين جبار منجل شلشال40659261921026007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبينور الهدى ازهر عبد االمير راهي40660251922073042

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيكاظم طالب عبد علي عباس40661271921031147

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيزين العابدين جبار حمزه حسن40662271921003042

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمهدي جالل هادي احمد40663251921012236

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيرواء جاسم خالد حمزة40664211922098018

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة422.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمجتبى علي حسين علوان40665271921016145

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة422.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيعلي محمد كنانه جاسم40666241921030061

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيياسر مشرق شعبان مظلوم40667261921015083

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0ثانوية الروان للبنينالبصرةادبيمجتبى عماد عبد العزيز كباشي40668161921023027

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيحسن محمود حسين محمود40669131921045016

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة421.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر علي نزال علي40670121921034159

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة584.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد علي وصفي داخل عطيه40671261941048083

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة563.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد علي حسوني سلطان40672131941010061

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعذراء قاسم حسن عطيه40673251942062577

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة535.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمريم حسن علي ابراهيم40674231942142237

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة529.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيلبنى سعد كاطع عمران40675131942117211

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة526.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى عبد السالم حسين محمد40676101942094031

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة525.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء ابراهيم صياح عبد المحسن40677251942070042

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة522.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينالنجفاحيائيوارث حسين عبد الجليل جودي40678251941040011

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة518.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائياساور امين علي عويد40679221942143006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة517.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيمروة احمد سعد مرهون40680261942250199
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة516.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسن ابراهيم حاتم ابراهيم40681251941009047

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة516.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيالحسين علي موسى دنفش40682271941008009

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة516.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسين مجيد سعد40683251942062325

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة505.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهدير محمد كاظم سعيد40684251942101303

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة505.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيمحمدعلي قاسم صالح عطية40685241941071068

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة505.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيابتهال اسكندر عوده حسون40686241942096001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة505.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيحوراء حسن امجد هالل40687231942092058

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة503.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر عادل خليف حمد40688291941003108

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة503.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيرسل محمد داخل فرحان40689291942079017

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة502.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء محمد عبداالمير جواد40690231942093067

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة500.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر لطيف كامل عزيز40691221951367026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة468.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيسجاد محمد يوسف عبد الحسين40692231951020031

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة467.0ثانوية الفاروق للبنينديالىتطبيقيمصطفى عدي شريف عليوي40693211951068015

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة464.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيموسى اركان جبر عطشان40694251851122152

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة464.0ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيحيدر علي محمد حسون40695231951022008

كلية التمريض/جامعة الكوفة675.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيامين لؤي علي ساهي40696251941207008

كلية التمريض/جامعة الكوفة673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبأ سند عادل صكبان40697251942062784

كلية التمريض/جامعة الكوفة672.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيسجاد رحمن وحيد عبد نور40698251941122057

كلية التمريض/جامعة الكوفة671.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيضحى مصلح فاضل قاسم40699171942254067

كلية التمريض/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير عادل شمس محمد40700251942062601

كلية التمريض/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عبد المحسن علي عباس40701251941031208

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيليلى عز الدين محمد علي محمد40702251942062708

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيضحى محمد حسن عبد40703251942062566

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين محمد وطن بشاره40704261941003047

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينور نبيل جواد كاظم40705251942101290

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى علي جاسم نعمه40706251942062868

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك محمد مروة حسن40707251942084205

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين عباس عبد نور جبر40708251941044071

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس علي راضي كريم40709251941010075

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حميد عبد الزهره حسب40710251941205284

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين ذيبان عبادي ناهي40711251941031194

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين عبد الجبار حسين محسن40712251942084157

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحسنين عبد الرضا عبد ادريس مدلول40713241941168014

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى تمكين ابراهيم طراد40714251941031802

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد جاسم محمد عبد علي40715251941031635

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق ميري هاشم عباس40716251941151108
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كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيمحمد مهدي هادي حسين40717211941029039

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي رعد جاسم شناتي40718221941358027

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيبشير عبد الزهره كاظم هلول40719251941122019

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين عليوي خليل40720251941044369

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب محمد عبد محسن40721251942062464

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد موسى نعمه مزهر40722251941031060

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جميل كاظم محمد40723251942057066

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء مالك رباط عنيد40724241942168052

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائياحمد عامر حسن علي نقي40725251941009013

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى علي حسن كاظم40726251941045140

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمرتضى سعد نواف وناس40727291941005114

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسرى محمد هاتف حميد40728251942062517

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد علي محمد هاشم40729251941031295

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين علي جوده40730251941042013

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم علي فاضل عبد الرضا40731251942062743

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر عباس هادي40732251941052059

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد جواد كاظم فزع40733251941009222

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي صالح مهدي صالح40734251941200206

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيغيث عادل عبد االمير ناصر40735251941019013

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيعلي حسين صبر علي40736261941160033

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياثار التزام كريم حسين40737251942084005

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعقيل سعيد ياسر حسين40738251941052045

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتالد عماد حبيب عليوي40739251942062202

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي فرقد عبد السالم محسن40740251941031498

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيكرار احمد سندان شرشاب40741221941002199

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيضحى فاخر تفكير مراد40742251942062565

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكفى نجاح داخل محسن40743251942062700

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيايات حيدر ناجح مهدي40744251942101039

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيرقية حيدر بهلول فهد40745221942139063

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى علي عبد االمير عبد الحسين40746251942062869

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيوالء فاضل عباس عبد الرضا40747251942062891

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه عبد المطلب هاشم يعقوب40748251942108115

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيايات علي حسين عواد40749261942126009

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك عايد جابر حمزه40750251942084190

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائياسراء نجاح ملهب جاسم40751251942097005

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيورود مهدي عبد هللا ابراهيم40752251942102046
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كلية التمريض/جامعة الكوفة661.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيميس سعيد جواد كاظم40753251942102036

كلية التمريض/جامعة الكوفة661.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائياالء حيدر حسين عمران40754251942059041

كلية التمريض/جامعة الكوفة661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عقيل غازي كرنفل40755251942062664

كلية التمريض/جامعة الكوفة661.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيرنده ريشان صاحب نعمه40756251942109018

كلية التمريض/جامعة الكوفة660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد صالح رشيد مجيد40757251942062541

كلية التمريض/جامعة الكوفة660.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرؤى مؤيد نور ياسين40758251942108097

كلية التمريض/جامعة الكوفة659.3ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى حيدر محمد علي محمود40759251942108064

كلية التمريض/جامعة الكوفة659.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب ناظم محمد حمود40760251942108191

كلية التمريض/جامعة الكوفة659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمالذ علي عبد الزهره حسين40761251942062755

كلية التمريض/جامعة الكوفة658.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيغدير عمر ابراهيم عبد40762211942145112

كلية التمريض/جامعة الكوفة658.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيفاطمه عدنان صاحب ظاهر40763251942053069

كلية التمريض/جامعة الكوفة658.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيميس خالد راهي عباس40764241942168107

كلية التمريض/جامعة الكوفة658.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب رياض حبيب حسين40765251942084474

كلية التمريض/جامعة الكوفة657.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب مجيد شاكر جعباز40766251942170242

كلية التمريض/جامعة الكوفة657.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهاله محمد لفته كاظم40767251942192132

كلية التمريض/جامعة الكوفة657.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيسجود حيدر حسين عمران40768251942057049

كلية التمريض/جامعة الكوفة656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسماء تكليف تالي عليوي40769251942062059

كلية التمريض/جامعة الكوفة656.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيشهد حسين عبد االمير عبد الحسين40770251942087042

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيثقه سليم موازي حريجه40771241942220093

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةالديوانيةاحيائيزينه حامد كاظم جبير40772241942171010

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عقيل غازي فرحان40773241942107106

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك علي جليل رحيم40774251942062179

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه رسول رحيم هادي40775251942059478

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك فالح صالح هادي40776251942062182

كلية التمريض/جامعة الكوفة655.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيحوراء محمد جخيور مدهوش40777241942095033

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.5ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيدعاء قاسم عبد الساده حسن40778251942055034

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيامنه محمد كاظم جوده40779241942107008

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيايالف احمد غازي محمد40780241942088010

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عالوي شناوه كاظم40781251942059278

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم عباس حمادي عبود40782251942108305

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائينور حاكم عبد حسن40783241942101106

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيسجى علي زويد حسن40784251942111041

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء طالب كريم علوان40785241942168049

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيامانده ريكان رايح مطلك40786241942220035

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عالء منديل حمزاوي40787251942110017

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيدعاء حمزه شمران كاظم40788241942107035
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كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد جواد عبد الكاظم حسين40789251942062536

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزينب كريم راجي شعالن40790241942111055

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائينور ظافر محسن سعيد40791251942087071

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيامل هاشم نافل عرمان40792221942321016

كلية التمريض/جامعة الكوفة653.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيسهام سالم جياد كاظم40793241942113020

كلية التمريض/جامعة الكوفة652.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيساره نايف مسير دليهم40794241942153009

كلية التمريض/جامعة الكوفة652.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كريم خليف محمد40795251942101222

كلية التمريض/جامعة الكوفة652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره رضا رسول عبد40796251942062484

كلية التمريض/جامعة الكوفة652.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرغد عقيل علي صويح40797241942114095

كلية التمريض/جامعة الكوفة651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسفانه حامد كاظم عبد الرضا40798251942100243

كلية التمريض/جامعة الكوفة651.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب حميد جواد محيسن40799251942108175

كلية التمريض/جامعة الكوفة651.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيزهراء رحيم كاظم مظلوم40800251942104030

كلية التمريض/جامعة الكوفة651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء رزاق صاحب جاسم40801251942062342

كلية التمريض/جامعة الكوفة651.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهبه علي جابر عبد40802251942101296

كلية التمريض/جامعة الكوفة651.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيفرقان جالل حمزه محمد40803241942168099

كلية التمريض/جامعة الكوفة651.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه رسول عبد الحسن حسين40804241942096126

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه عقيل صالح مهنه40805251942096134

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حمزه عيدان خنيفس40806241942121257

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد هللا رايح مطلك40807241942220404

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيزهراء عمار حامد مهدي40808251942076020

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيأيات موسى جاسم أبراهيم40809251942101009

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عبد زيد حسون عباس40810251942095049

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكوثر صباح فاهم كاظم40811251942084775

كلية التمريض/جامعة الكوفة650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينذيره مسعود عذال عبود40812251942062793

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.3ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيتبارك علي صالح مصيخ40813241942081018

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب جبر عبيد بجاي40814251942084466

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيدعاء شمران تكليف حسين40815241942124045

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب محسن طارش عبد علي40816251942096213

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيرنا مهدي حميد جهاد40817251942102016

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيايمان عيسى عبد الحسين ياسين40818241942146011

كلية التمريض/جامعة الكوفة649.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيساره عبد االمير عبد هللا عبود40819251942108196

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيايمان عبد الكاظم بريسم ياسين40820261942163005

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيحوراء هيثم علي فاضل40821241942119045

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيسهام حازم محمد كاظم40822241942102139

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياالء فاضل عباس حسن40823231942271034

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك عبد هللا جبار عبد الزهره40824251942057013
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كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0ث ايليا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين عمار محمد جبر40825251942099004

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرسل ماجد حسين دهش40826241942220169

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيبنين كريم جساب شبيب40827241942124027

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور جواد كاظم طراد40828251942084881

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه باسم كاظم سعيد40829251942062629

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب فليح موسى ودار40830241942114165

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد حبيب محسن40831251942066028

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيانوار داوي مرزه حمزه40832251942111010

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزينب قاسم هاتف عبد الحسين40833251942097072

كلية التمريض/جامعة الكوفة647.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائينوره ناجح هنين كاظم40834251942122127

كلية التمريض/جامعة الكوفة646.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب محمد غني شنشول40835251942170243

كلية التمريض/جامعة الكوفة646.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبراء عالء مهنا نغماش40836241942120025

كلية التمريض/جامعة الكوفة645.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيغسق عقيل حمزه جالب40837241942141064

كلية التمريض/جامعة الكوفة645.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرهام مهر محمد دهام40838241942114110

كلية التمريض/جامعة الكوفة645.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيحنين سالم عبد علي فضالة40839241942113007

كلية التمريض/جامعة الكوفة645.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيبيرق رحيم عبد الحسين جبار40840241942146019

كلية التمريض/جامعة الكوفة645.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسجى فاضل عبد الحسين سماري40841251942084553

كلية التمريض/جامعة الكوفة645.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيشفق ضياء قاسم هادي40842241942130076

كلية التمريض/جامعة الكوفة645.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيصابرين هادي عوده رغيد40843241942168085

كلية التمريض/جامعة الكوفة644.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين علي رديف جابر40844141942076125

كلية التمريض/جامعة الكوفة644.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء اياد موازي عبد هللا40845241942134063

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حسن جواد احمد40846251941031184

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة651.7اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيه جمال نوري احمد40847101942115059

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة631.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيفيصل فواز علي يونس40848171941007181

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة624.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيانوار حسن هادي عبد الحسين40849251942084073

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة609.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيابو ذر عبير صاحب محمد حسن40850251941031008

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة593.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول شوقي علي عبد40851251942101047

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة587.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيبنين عبدالحسين عزيز منسي40852231942144015

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة586.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي كريم حساني محمد علي40853251941008137

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة583.0ثانوية الرحمة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه الزهراء نعمه جاسم عباس40854241942099006

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة582.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمصطفى طارق صالح هويدي40855251941011068

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة576.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء حسين نجم عبود40856251942102008

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة571.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الهادي نجم عبد40857251941052047

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة570.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيزينب كرار خضير علي40858251942055056

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف نبيل حسن نعمه40859251941044428

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة562.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبتول فارس عبد زيد حسن40860251942084130
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة557.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحمزه عدنان كاظم عباس40861111941018048

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة557.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه منهل منصور عطيه40862251942108285

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد سعود عباس لهمود40863251941031287

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة555.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد نعمان عبادي محمد40864251941031061

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة541.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيميس اكرم علي عبد40865271942081087

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة539.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمرتجى ناجح عباس جودي40866251941009272

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة539.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب محمد رضا عباس علي40867251942084513

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة538.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيايات حسن محسن يوسف40868251942101036

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة535.0الخارجياتالنجفاحيائيشيماء مجيد كامل عبدالحسين40869251942401045

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة534.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآمنه خالد حاكم حسين40870251942101002

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة534.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىاحيائيكرار احمد صاحب شولي40871131941213003

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة532.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيصابرين حسين عباس عبد40872231942136021

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة531.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيايوب وهاب فهد يوسف40873251941150057

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة531.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيعلي عبد الجبار حسين محمد40874261941049028

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدير حيدر كريم حمزه40875251942062876

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة529.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيفاطمه كريم جواد هادي40876251942053071

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة527.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمزاحم سعيد كاظم عبود40877241941016118

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة526.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي قاسم فلفل جادر40878251941007209

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة524.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا عدنان طاهر محمد40879251941205289

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة524.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيصفا تكليف نافع مكي40880251942108225

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة524.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيميس جاسم محمد نصيف40881231942101081

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة524.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيسجى محمد علي جواد حنحون40882251942086047

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة524.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى محمد عبد االمير شنشول40883251941031615

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة523.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهبه نعيم عويز زغنون40884251942192143

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة523.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيزهراء عيسى صيهود عباس40885251942094028

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة523.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيحسين صالح مهدي ميرزا40886211941011034

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة522.9ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمود هاني جاسم40887251942108166

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة522.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائياسراء احمد شاكر عبد المحمد40888251942064002

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة522.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمروه باقر كاظم عبد الزهره40889251942108300

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة521.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيياسر حسين عامر مسير40890271941011138

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة520.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين محمد جاسم محمد40891251941044072

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيبنين بشير محسن نجم40892251942100048

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة518.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر فاروق سبتي40893221941084014

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة517.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى حيدر خضير عباس40894251942096084

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة516.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيمحمد ثامر وثيق عبد الحسين40895251941020033

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة514.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد زيدان مرزه محسن40896251941009232
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة514.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجواد غسان عباس حسين40897121941031042

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة513.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمنى احمد محمود حسين40898251942096379

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة512.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب رعد سعدون عبد السادة40899251942101150

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة512.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك محسد كاظم مناتي40900131942117051

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة511.0الخارجياتالنجفاحيائيهدى عبداالمير جاسم بليش40901251942401068

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة510.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك هادي صاحب خليف40902221942141061

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة510.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيمحمد عالوي جبار عبد40903251941050059

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة510.0اعدادية المشرح للبنينميساناحيائيمحمد علي نعمه محمد40904281941018017

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة510.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيسميه محسن ياسر حسين40905251942095060

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة509.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار صامت الياس قاسم40906251941031569

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة509.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحنين ليث ضاري فهد40907251942096095

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة507.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين نصير حسن نوري40908251941200061

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة507.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي عادل حسين حسن40909251941022038

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة507.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمالك اسعد حيدر حسين40910251942062756

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة507.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسالم طل عبد هللا وبل40911251942084042

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة506.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتصالح الديناحيائيهبه بالل كاظم عباس40912181942392037

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة506.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد فارس فالح حسن40913251941031047

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة505.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عدنان مقصد ابو الهيل40914251941205311

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة505.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نصير راضي عليوي40915251941044256

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشمس لؤي صادق محمد علي40916251942062530

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة504.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسجى كاظم نعمه جبار40917251942084556

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة503.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين علي شاكر حسين40918251941157057

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة503.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي نزار عبد عباس40919251941008142

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة502.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيتأميم عقيل حسب هللا دنان40920261942092023

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة502.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى سعد ناجي عبد الزهره40921251941031607

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة502.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عدنان عبد الحسين شامي40922121941026182

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة502.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعباس عبيد جاسم حسين40923271941034047

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الرحمن كاظم عبد الرزاق40924251941031482

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد المهدي عامر عبد المهدي جبار40925251941205170

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا محمد جاسم عبد40926251941151080

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب علي كاظم محمد40927251942084501

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين نعمة جاسم40928251941020037

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيازهار علي جوده كاظم40929251942084016

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة500.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حازم حسن صاحب40930251941200100

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة500.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد المنعم ريسان مكي40931221941310154

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة499.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد غانم يوسف حسين40932271941014216
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كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة499.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه عادل حمزه حاير40933111942079028

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة499.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيياسر صفاء محمد جواد راضي40934251941009320

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة499.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيدنيا رضا راهي عبيد40935251942096113

كلية الزراعة/جامعة الكوفة537.0ثانوية االماني للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا قاسم قادر ذياب40936181941102013

كلية الزراعة/جامعة الكوفة522.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى رعد تكليف عبد الحسن40937251941044349

كلية الزراعة/جامعة الكوفة500.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد ناجح عبد زيد تومان40938251941001018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة488.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين صادق هادي جواد40939251941151041

كلية الزراعة/جامعة الكوفة485.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيشهد محمد نصار حسن40940231942142184

كلية الزراعة/جامعة الكوفة484.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسما تكليف نافع مكي40941251942108210

كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عماد فليح عبد هللا40942161941047017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة472.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار ابراهيم هاشم شبر40943251941200130

كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حامد حمد محسن40944251941044365

كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيهبه حسن عبد الهادي حميد40945251942087074

كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيذو الفقار عباس هادي صالح40946231941025016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيافراح عدي حمزه عيدان40947251942084048

كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير اياد مهدي عباس40948251942062598

كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد حيدر هادي عيدان40949251941001011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيحسن رضا مجيد عبود40950251941116009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عامر عبد الحسن محمد حسين40951251941034031

كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيجيهان حيدر شاكر عبيد40952251942192011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمود عباس سعد40953251941007324

كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيصادق محمد محمد ابراهيم حسن40954251941009330

كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيحوراء حسن كاظم جواد40955251942053022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيجعفر موفق جعفر حسن40956251941009044

كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسون عليوي كاطع40957251941205276

كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء احمد حيدر حميد40958251942101108

كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيغفران عماد عبود مجيد40959251942055073

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيشفاء علي راهي فاضل40960251942170279

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حرجان حسين عليوي40961251942108130

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبان طاهر مسلم مهدي40962251942108033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء حازم تركي فهد40963251942070069

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيبراق نجم عبود عطيه40964251842053007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائينريمان حسين متعب ياسين40965251942061034

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء سالم جاسم سلطان40966251942170181

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيرسول فاضل جبار عبد40967251941014042

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائياحمد فاضل عباس عيسى40968231941038003
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي جواد كاظم سماري40969251941031429

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم هادي مسلم هادي40970251942084831

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيبنين عبد المهدي صالح مرتضى40971251942053014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد العال يوسف كعيد40972251941001253

كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا نجاح عبد كاظم40973251941205169

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيخضر حميد جابر جيثوم40974251941014040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيزيد عبطان عبد زيد درويش40975251941001120

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد سلمان كريم خليل40976251941009235

كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائياسماعيل ياسين عجيل حسين40977221941310020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحيدر عزت عبد الرسول عبد الكريم40978251941150128

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسراء جاسم محمد حسن40979251942084022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حازم عبد االمير عزيز40980251842108086

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر مجيد حميد كاظم40981251941205101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيفاطمه نافع سعد حسين40982251942089082

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسن داخل محسن40983251942101114

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسبأ عبد الهادي محمد حسين عالوي40984251942108201

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيامجد شهيد كامل كريم40985251941207003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمنتظر عبد هللا عادي علي40986261941054067

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيزهراء نجاح جبر عبود40987251942104034

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسن عبد الحمزة حسين40988251942108132

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينبا ضياء محسن سلمان40989251942192088

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عباس محمد عباس40990251942058037

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك امين عبد الحمزه شريف40991251942057011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عالء رزاق سعيد40992251942055078

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيليث رائد عاشور علي40993251941150265

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيخضر عباس ضهد خشان40994251941207029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقية سماح حسن غالي40995251942108108

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيديانا عقيل سالم عزيز40996251942059197

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين نجاح هادي شمران40997251942062157

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائياميره حسن هادي عبد الرضا40998251942071007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزينب عادل لطيف عواد40999251942066032

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد عطيه ورد41000251942059308

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0الخارجيونبابلاحيائيعلي محمد حسين هادي41001231941400056

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي عقيل عبادي عيسى41002251941156041

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد شهاب احمد بشير41003251941031031

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيسيف حسام هاشم احمد41004251941012069
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائياديان هيثم عبد العالي كاظم41005251942086002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيزيد حسين جبار جاسم41006251941012057

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيامير عباس طاهر عليوي41007251941014007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الرحيم سلطان باتول41008221942190108

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحيدر ثائر عبد هللا شري41009251941150121

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن اركان هادي عطشان41010251941207015

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيطالل ناصر عبد الحسين مهدي41011251941152033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساره مكي جاسم محمد41012251942084545

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الرضا زاير عباس41013251942170188

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب سالم موسى فاضل41014251942101151

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهبه وليد جعفر خلف41015251942192144

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين جبر حناج عوفي41016251942084146

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر احمد غني محمد41017251941205091

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء نعمه حسين طاهر41018251942170203

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى حيدر شريف عبد االمير41019251942062193

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيفالح حسن مري صحن41020221941076100

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء علي عباس عبد41021251942084425

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمها توفيق عبد الرضا عكموشى41022251942170380

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيهدير شهاب احمد سعد41023251942170436

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات هادي عبد زيد ياسين41024251942057001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشهد نصير ستار قبطان41025251942084589

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه محمد جواد جبار41026131942284003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيرجاء شعالن عيدان خرباط41027251942119016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد توفيق يونس41028251941200118

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى فائق عبد هللا عبد نور41029251941045142

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي خالد شاكر جبر41030251941205186

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيآيات سعد والي صياح41031251942089012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيرضوان حازم محمد سلمان41032251941205111

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيغسق رياض عبد االمير كاظم41033251942056092

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عدي حسن ديكان41034251941205076

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر خالد محسن فرج41035251941205383

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيفاضل صالح هادي عبد41036251941156066

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيعلي محمد عبد الكاظم عبد41037251941016029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي قاسم خبط بلبل41038241941006082

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزينب حامد صالح عبد مسلم41039251942122070

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد فاضل عبد العال محمد سعيد41040251941007297
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهناء محمد رضا حسن41041251942192174

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيطيبه احمد حمزه زويد41042231942130033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين رزاق كردي حسين41043251941200045

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيمريم حيدر يحيى ابو طينه41044251942055090

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيباقر احمد سهر سعد41045121941031033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حازم محمد حسين علي41046121941201067

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعلياء علي كاظم حسن41047251942084651

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيهدى علي اسعد جابر41048231942086171

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ مجهول كامل جلهام41049251942096394

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء حيدر عباس آعبيد41050251942084236

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور الزهراء حسين علي هاشم41051251942170399

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيعهد احمد دوحان عبد41052241942101085

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيآيات ناهل محمد سدران41053281942083001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه قاسم هادي سعيد41054251942084740

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمؤمل حسين محسن حبيب41055111941049122

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور حامد عبد الحسن ناجي41056251942192116

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول كريم عباس جار هللا41057251942096051

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيتبارك نبيل شهيد محمد41058241942077011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي نجم عبيد41059251942095050

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيزهره سمير سعد عبد الرزاق41060251942086037

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيآيات حيدر صالح مهدي41061251942056005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد الرزاق فيصل عبود41062251942053068

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي الهادي طالب عبيد جاسم41063251941001169

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيبنين علي حسين مخيف41064241842119036

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيآمنه ابراهيم عبودي حسن41065251942059005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيصفا مصعب كاظم محمد علي41066251942108229

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيزينب ستار جبار عبد الحسين41067241942102110

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي كاظم ظاهر زغير41068241941203184

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب صالح مهدي جبار41069251942170223

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسنين فالح حسن حمزه41070271941001075

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبد الوهاب غازي حمودي41071141942085010

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين سعيد عاجل جياد41072251941150097

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيحميدة علي نعمه محيسن41073251942075017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيزهراء عبد الكريم ياسين عبد الرسول41074281842066013

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء اياد عبد الرضا ثويني41075251942100161

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر كاظم حمود41076251941012116
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ياسين حسن كاظم41077241841015066

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميالد محمد كاظم هالل41078141942086232

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيساره عالء باسل محمد41079241942110056

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيكفاح عبد الحسين حسن زغير41080241942100096

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائياسماعيل نبيل موسى محمد41081211941011018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيأطياف رحيم خماط كاظم41082251942085001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك حسين رزاق حسين41083251942096067

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساره عبد الشهيد جواد حنون41084251942084541

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية الوحدة للبنينالنجفاحيائيغيث محمد حمزه سالم41085251941005005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق ليث رزاق غني41086251941011053

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيحسن ولي صالح شنان41087241941015022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه حيدر عبد الرضا عباده41088251942059219

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نجم جبار سكر41089251941044254

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي ميري حمود ثجيل41090251941007222

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيرضا رحمان هادي سلمان41091251941012054

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينبأ فراس جواد رضا41092251942100375

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينه عبد الحسين توفيق محمد41093251942100221

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيامير احمد عبد بردان41094241941016004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيحسن هادي عاصي علوان41095251941157014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيمجتبى حسين هادي جوده41096251941116053

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عيسى محمد امين عبد الحسين41097251941031821

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن هادي سالم عبد41098251941044068

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيناديه فراس تركي عطيه41099291942065079

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةاحيائيحسن محمد محي عبد الرضا41100241941007007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيسجاد جواد عبد هللا جميل41101251841009109

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب فاضل صالح ياسين41102251842059274

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد جبار عباس41103251941205347

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب محمد حنون موسى41104251942084511

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن لطيف جبار غالي41105251941045115

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور ناصر صبيح نوري41106251942084890

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيهدى هادي كاظم عبد الزهره41107251942059653

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيهبه محمد عوده عبيد41108231942080132

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي اسماعيل عمران موسى41109251941026003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيسجاد عقيل محمد جاسم41110251941014052

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيصابرين فارس حسين حمود41111231942087230

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيانوار علي محيسن جاسم41112231942121013
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيامير غانم حسين علي41113251941207005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد الخالق محسن مهدي خنياب41114251941205157

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر فؤاد هادي41115251942062337

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيعلي قاسم كاظم عنجور41116241941167019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي موسى جابر هاشم41117241941168040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه امجد عبد الحمزه حساني41118251942086030

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حمزه فاهم عباس41119241941036125

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيغيث جاسم عبيد مجهول41120251941150241

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيحسين طالب عبدالرزاق عبدهللا41121211941273016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين خالد علي حسين41122111941016040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار محمد بريس مهدي41123251941007114

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن شندل عبيس41124251941205274

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حقي عبد العباس عيسى41125251941205183

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم سعيد محمد رضا سعيد41126251942101245

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائينور احمد زبيل علوان41127241942139145

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه محمد صبار مطلب41128251942084745

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه عدي عبد هللا صبري41129121942112026

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء حميد خالد ثجيل41130251942055029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الحسين عبد الهادي نجم41131251941007203

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء موسى مطر عباس41132251942056061

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرسول عبد زيد شاكر عوان41133111941049049

كلية الزراعة/جامعة الكوفة496.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا حيدر عبد هللا هادي41134251951007109

كلية الزراعة/جامعة الكوفة487.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي هاشم ابراهيم علي41135251951205090

كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيياسر كاظم مخيف فضولي41136251951122074

كلية الزراعة/جامعة الكوفة461.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيعلي ليث فخري عبد المنعم41137251951008112

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيدينا حسن جواد كاظم41138231952271034

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيسجى حسين علي ناجي41139251952084080

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد صاحب دهيم صاحب41140251951157142

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيمقداد فاضل عباس علوان41141251951153141

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسن عبد النبي كريم41142251951150148

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي حيدر محمد علي حسين41143251951205128

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقياناغيم حامد جواد كاظم41144251952059020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيضياء عبد الحسين خليل مروح41145251951001081

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمنتظر كاظم محمد خلف41146251951008186

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب حيدر سلمان علوان41147251952059112

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيمصطفى سعد محمد سعد41148231951012040
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقينبراس منير خيري مزيد41149161951074080

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد الحسين عبد الزهرة محمد41150251951016011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيمختار ياسين جبار عطيه41151251951052036

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيحنين كاظم جبار علوان41152251952066007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيسجاد علي امير صحن41153251851044086

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقينورس كريم راهي محيسن41154251952104028

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقيامير حسن عبد الهادي ياسين41155251951156007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب حمزه عبد الساده عبعوب41156251952095009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة439.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيرسل عباس سلمان جبر41157251952084047

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي فالح عبد الحسن عبود41158251951015012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفتطبيقيمريم علي مرتب عبد الساده41159251952097008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيرقيه نعمه كحيط منذور41160251952059084

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيآيات كامل ناظم محمد41161231952113001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيعلي نزار عبد الكريم محمد41162271951020025

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفتطبيقيبنين صبار حمد حسين41163251952102003

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفتطبيقيفاطمة مرتضى علي عباس41164251952087004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة436.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيتبارك سليم محمد صالح مهدي41165251952059053

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقينور عمار جبار جبر41166251952084134

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء عامر عبد االمام ورد41167241852142007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيعهود علي عبيد راضي41168271952069033

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيايات ازهر جواد كاظم41169231952103005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيفرقان عبد الحسين سالم جلود41170251851008112

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب نعمه كحيط منذور41171251952059126

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيامير محمد كاظم سعيد41172251951012014

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين قاسم حمزه عوفي41173251951010020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد صادق عبد الحسن علي عبيد41174221951300175

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيامير حسين محمد ظاهر41175251951008016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0ثانوية الشهيد عز الدين سليم المختلطةالنجفتطبيقياثير ماجد سكر سلطان41176251951124001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة433.0ثانوية العدالة للبناتالنجفتطبيقيزينب جالل حسن جابر41177251952054011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي عبد الحسين محمد حسين41178251951001116

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0ثانوية العراق االهلية للبنينبابلتطبيقيصادق علي حسين مانع41179231951062008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى ناظم صاحب كاظم41180251951007199

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةتطبيقيحسين جبار حميد عبد الحسن41181241951029009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيبنين رضا سلمان حسين41182271952068011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقينور الهدى سعود ناهي عاجل41183231952098044

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي فاضل الزم حسين41184121951007057
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيفاضل حيدر جياد حسناوي41185251951001129

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد خزعل طاهر غالم41186151951071223

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيامجد سالم عامر كزار41187271851002019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيعباس ياسر ثجيل بجاي41188221851019038

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه الزهراء سالم جبار عبد الرضا41189101952114021

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيطيبة قاسم عبد الحسين دخيل41190241952100049

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفتطبيقيحامد رشيد حميد محمد41191251951113002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقياسماء محسن كاظم حسين41192251952066002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد رعد عودة حسن41193291951007154

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيضي احمد يحيى يوسف41194251952059152

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيجوالن حاكم صالح مباشر41195241952100022

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد عدنان كاظم علي41196251951044005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر خالد فرحان زغير41197221951028067

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيحوراء محمد غالب عبد المنعم41198251952070006

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد فاضل مكطاف جحيل41199241951201043

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي حسين محمد علي41200251851044061

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن احمد هاتف عبد علي41201111951002007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد علي جبار زامل41202281951006150

كلية اللغات/جامعة الكوفة633.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيسكينه احمد سعيد ابراهيم41203251922096051

كلية اللغات/جامعة الكوفة578.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيزهراء حيدر عبد الجواد راهي41204251922089029

كلية اللغات/جامعة الكوفة561.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيرقيه سمير سعيد هادي41205251922083018

كلية اللغات/جامعة الكوفة560.0الخارجياتالكرخ االولىادبيزينب كمال كريم عبدهللا41206101922401029

كلية اللغات/جامعة الكوفة557.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيمصطفى مهدي حماد وهين41207291921106033

كلية اللغات/جامعة الكوفة551.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيرقيه مسلم صبيح عبد41208231922108011

كلية اللغات/جامعة الكوفة548.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيفاطمة عبد الرزاق مهدي حسن41209251922080049

كلية اللغات/جامعة الكوفة547.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيرقية أكرم لفتة عالج41210251922115014

كلية اللغات/جامعة الكوفة547.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيغدير مظفر بالسم بجاي41211251922073031

كلية اللغات/جامعة الكوفة537.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيحسين عباس ناصر حسين41212271921011021

كلية اللغات/جامعة الكوفة537.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزينب حسين عبد الحميد عبد الهادي41213251922096038

كلية اللغات/جامعة الكوفة535.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيساره صباح عطيه ذويب41214251922096046

كلية اللغات/جامعة الكوفة534.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيرؤى صائب محمد عبد الحسين41215251922085012

كلية اللغات/جامعة الكوفة530.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيتبارك جندي عيدان زغير41216241922116015

كلية اللغات/جامعة الكوفة528.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيباقر حسين عوفي احمد41217251921008037

كلية اللغات/جامعة الكوفة524.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيجمانه شمخي فيصل ياسر41218251922096017

كلية اللغات/جامعة الكوفة522.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيتبارك يحيى محمد عبد موسى41219251922094013

كلية اللغات/جامعة الكوفة519.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمنتظر علي حسن عبد الحسين41220251921122194
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كلية اللغات/جامعة الكوفة519.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيرسل علي عارف جاسم41221251922083016

كلية اللغات/جامعة الكوفة518.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيحوراء محمد هادي مطرود41222251922078030

كلية اللغات/جامعة الكوفة518.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيشهد حسن عجيل سرهيد41223251922056057

كلية اللغات/جامعة الكوفة518.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبييسرى حسن حمود عبد الحسين41224251922170096

كلية اللغات/جامعة الكوفة517.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيايات رائد راضي عبد41225251922078013

كلية اللغات/جامعة الكوفة515.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيمريم احمد كمين برهان41226251922073038

كلية اللغات/جامعة الكوفة511.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيفاطمه محمد غازي جاهل41227251922114006

كلية اللغات/جامعة الكوفة511.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبياخالص محمد حمزه عبد41228251922080002

كلية اللغات/جامعة الكوفة509.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزهراء حيدر محمد ابو حليل41229251922078047

كلية اللغات/جامعة الكوفة505.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيحامد وحيد جبر محمد41230291921110010

كلية اللغات/جامعة الكوفة502.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيسيناء سليم علوان كاظم41231251922073026

كلية اللغات/جامعة الكوفة499.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي باسم مهدي عالوي41232261921013101

كلية اللغات/جامعة الكوفة498.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه عايد كاظم محمد41233251922086166

كلية اللغات/جامعة الكوفة497.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيدانيا خالد راضي جاهل41234251922114002

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيمنار محمود حمزه وريور41235251922078095

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبييوسف محمد مخيف سلمان41236271921110032

كلية اللغات/جامعة الكوفة491.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي فارس جابر ذياب41237271921049092

كلية اللغات/جامعة الكوفة490.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيمجتبى حيدر عبد علي حسين41238161921307025

كلية اللغات/جامعة الكوفة486.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيحوراء حيدر ناجي عبد كاظم41239251922091017

كلية اللغات/جامعة الكوفة486.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيأالء عالء حاكم هاشم41240251922071002

كلية اللغات/جامعة الكوفة485.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيرسل احمد هاشم نوري41241251922096024

كلية اللغات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيمنصور مرسال جابر حمد41242291921021093

كلية اللغات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيحنين نعيم دخيل وداعه41243251922107007

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيعلي صالح حسن محمد41244251921004041

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيعباس خليل نوري هزاع41245161921311020

كلية اللغات/جامعة الكوفة476.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه علي عبد هللا احمد41246251922096064

كلية اللغات/جامعة الكوفة475.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيصفا خالد علي خضير41247231922114028

كلية اللغات/جامعة الكوفة474.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفادبيآيه امجد جليل حافظ41248251922057003

كلية اللغات/جامعة الكوفة473.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيعال محمود مهدي كاظم41249251922056066

كلية اللغات/جامعة الكوفة473.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيسرى ضياء مردان علي41250251922075042

كلية اللغات/جامعة الكوفة472.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعلي مجيد محسن جواد41251251921008154

كلية اللغات/جامعة الكوفة471.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيعال محمد كطان رهمه41252241922106046

كلية اللغات/جامعة الكوفة470.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمناف كاظم حميدي حمزة41253251921012230

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيسجاد جاسم شرهان اعنيسي41254161921033031

كلية اللغات/جامعة الكوفة468.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيفاطمه قاسم احمد هادي41255251922055022

كلية اللغات/جامعة الكوفة467.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيجاسم محمد سوادي عبد41256241921020002
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كلية اللغات/جامعة الكوفة467.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيحوراء عدنان هادي حسن41257251922053018

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيزهراء فضيل جخامه نقاط41258251922091041

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيزينب محمد دارم عطيه41259251922064044

كلية اللغات/جامعة الكوفة466.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيحيدر عدنان عبد الحسين لفته41260241921022021

كلية اللغات/جامعة الكوفة464.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيفاطمه محسن شاكر جواد41261251922073036

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيصادق غاوي محسن عبد41262251921122083

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيمريم فاضل جواد علي41263241922122038

كلية اللغات/جامعة الكوفة462.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيطيف محمد حسين منعم هادي41264251922078075

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسن احمد جبار نصيف41265251921024053

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيزهراء حسن عبد زيد جبار41266271922141025

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبييقين عدنان نعيم صبر41267241922140060

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيطارق عباس عبد الحسين جبار41268251921023021

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيتبارك صالح مايح عبد41269251922073008

كلية اللغات/جامعة الكوفة460.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمحمد حسين جاهل عوده41270241921017082

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيأيات طه عبد محي سعيدان41271241922116002

كلية اللغات/جامعة الكوفة458.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيمها عباس جهاد حنويت41272251922083038

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمسلم رشيد عداي عويد41273251921011066

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيعلي عدنان عريبي محسن41274271921011052

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيأبرار حيدر حسين ناجي41275231922088001

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعباس محسن ناصر طعمه41276251921008128

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمؤمل ماهر صبحي عبد الرزاق41277251921012171

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزهراء عادل عبود مجهول41278251922078051

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه رحيم علي عبيد41279251922056075

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيزيد حافظ خليل جواد41280271921006022

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيبيداء عبد زيد واوي دحام41281251922081010

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيحيدر مدلول بجاي حيدر41282291921108006

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسين طه قاسم محمد41283271921016040

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيتبارك سعد مهدي خضر41284251922078026

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبياسماء سعيد منعم حسين41285251922086008

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبياسراء اياد صخر عبد الحمزه41286241922116003

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينور الهدى حسين علي ابراهيم41287251922086196

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيآيه أمير معز يحيى41288251922071006

كلية اللغات/جامعة الكوفة453.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيمحمد نايف علي عبود41289291921016073

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيعذراء عدنان رحيم حمود41290251922096057

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيبتول ناظم عناد حسون41291241922116008

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيمريم كاظم كاطع حسين41292251922083034
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كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيمحمد حسون جابر جاسم41293251921027066

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيأيه محمد دوهان عبد41294251922083001

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ذي قارادبياحمد عادل جبار لفتة41295221921279001

كلية اللغات/جامعة الكوفة448.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفادبيهبه خالد حسن نور41296251922063013

كلية اللغات/جامعة الكوفة448.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيصبا حيدر زهير عبود41297251922107019

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبينور الهدى حسين هادي كاظم41298241922116052

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةادبيوالء جاسم سرهيد جام41299241922092010

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيعباس زهير يوسف عبد السادة41300251921011035

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينرجس محمد مناخ لفته41301251922086194

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيجعفر كاظم حبيب عيدان41302251921026005

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيعبد هللا زاهر مجيد علي41303241921008032

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيظاهر خليل حسن شياع41304271921110014

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء علي يونس محمد41305251922086108

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيبراء كاظم فرحان غزاي41306251922096006

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيخالد ياسين خضير مظلوم41307101921010007

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيحسين حامد راضي مبارك41308281921018016

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيابرار صادق درويش منشد41309291922079005

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيكوثر عباس جاهل خضير41310251922066030

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيضحى عبد هللا يدال سايخان41311251922080041

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيارشد عامر شمران شاطي41312231921043003

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرفقه محمد جميل سهم41313251922086088

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيساره ناصر عربي نايف41314291922079048

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيحسين علي حسين بناي41315161921307006

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيحسين كاظم حسن مصاول41316161921307007

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيزينب عزيز صكبان حمد41317251922053034

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيانسام علي كاظم وهام41318271922107015

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيمها سامي رحيم عطيه41319241922105031

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبياحمد هاتف حسن بوالن41320241921021003

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمصطفى عبد العالي هادي محمد41321291921010133

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيامير محمد محسن عبد الحسين41322251921044002

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينالنجفادبيمصطفى احمد عبد حميزه41323251921028019

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيابتهال عباس حسين راهي41324251922075002

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعلي ناهض فنداوي حسون41325251921122124

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيعبد الخالق كامل كاطع كاظم41326291921105020

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيطارق محمد مكي كاظم41327251921024146

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيرتاج حامد هادي علي41328251922079037
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كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسين علي عبد الحسين عبد زيد41329251921122046

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبياسراء عبد اللطيف حميد منفي41330251922086004

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0ثانوية الكرار المختلطةبابلادبيزهراء اسماعيل صاحب مهدي41331231922175006

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيزينب عارف عبد الحسن محمد41332271922052029

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعبد هللا رائد نواف عبيد41333271921044079

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيزهراء محمد طالب شاني 41334231922091018

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيفاطمه حسين علي دويج41335231922107031

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبينوره غيدان عبد الزهره شالكه41336251922075067

كلية اللغات/جامعة الكوفة438.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمقتدى هادي عباس موسى41337251921024302

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيزهراء علي مال هللا كاظم41338251922071034

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيسجا ناجح عبد المحمد حسون41339251922071037

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي جمعه حسين لفتة41340281921004090

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيسرى عدنان خلف ناصر41341241922121038

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي شاكر شهيد ساجت41342251921024184

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبينرجس علي حميد زباله41343251922061053

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيحسنين اياد ديلي منذور41344231921063011

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيعبد الرضا عبد المنعم عثمان ذرب41345221921219007

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيسجاد رحيم فليح حسن41346251921024126

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيضرغام مكي سلمان نفاط41347291921017117

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيعمار ضياء كشاش جاسم41348231921043036

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيمحمد صبحي كاظم جاسم41349291921153199

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيعروبه هادي عبيد فارس41350251922114005

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيمحمد قاسم عبد جلعوط41351231921065036

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيضحى محسن يونس سموم41352221922134022

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيبراء حيدر كريم جودة41353251922085007

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيقاسم محمد ظاهر خشان41354251921122135

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيابا الفضل سالم جابر صالح41355291921014001

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةادبيحسين طاهر حمد طهماز41356241921202017

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيحسن كريم جعاطه موسى41357241921015014

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيعلياء مجبل معضد عيدان41358241922105025

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزهراء علي شنان شدود41359291922056025

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيجعفر ثامر هاشم علوان41360251921008039

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينور عقيل عبد الكريم صالح41361251922086202

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيطيبه حسن عبيد وحيد41362241922124034

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيحوراء أحمد عبد الحسين حميد41363251922083011

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبياحمد مجيد يوسف كزار41364251921012019
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كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب احمد محمد عبود41365271922140042

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفادبيطيبه محمد حمزه ساجت41366251922069005

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيغصون سالم مطر جبير41367251922075048

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمحمد حسن موسى عطا هللا41368251921207017

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيعلي محمد خوام بيده41369251921023029

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيياسر فاضل عباس مهدي41370251921024320

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيعلي سعيد شناوه حسن41371231921186026

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيبراء عبد الحسين هاني موسى41372251922055003

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعلي زهير علي كاظم41373251921025067

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيآية يوسف حبيب سلمان41374251922056004

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيسجاد جمال جبر موسى41375261921046019

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيزهراء رسول يونس نومان41376251922091036

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحسين ناظم خضير فياض41377221921047041

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين جبار حسين حامي41378251921024075

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارادبيعلي شاكر هاشم كطافه41379221921381015

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيطيبه سعد فاضل عمران41380251922066019

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمهيمن ليث صاحب ناجي41381111921156124

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء خضير عباس مجيد41382251922086100

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيطيبه صاحب شريف عداي41383221922156029

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعلي حيدر نعمه كاني41384291921010083

كلية اللغات/جامعة الكوفة432.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيساره سالم محمد حسناوي41385251922170059

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين زاهي مدلول مجهول41386251921024082

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبياحمد مسلم عبيس شنون41387231921040003

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيحيدر احمد عبد االمير حسين41388231921016020

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيغدير عباس هادي عطيه41389251922086227

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيوضاح صالح سعيد علي41390201921055066

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيعلي باسم مالك مرهج41391231921002018

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيبشير نعمه جليل حسين41392251921013003

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيضامد عدنان ميسر عباس41393241921150011

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيتبارك باسم عبد فلحي سلمان41394241922186013

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعقيل صالح جبار بدن41395281921004082

كلية اللغات/جامعة الكوفة431.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيفاطمه هادي صبر زياره41396271922053052

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيسيف حسين دوح طه41397251921045009

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيمحمد منصور خضير يعقوب41398251921023038

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزهراء فيصل غازي عبيد41399251922079057

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيفاطمه حامد كريم كاظم41400251922079095
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كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه حسين حمود عبد الحسين41401251922056073

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارادبيصباح علي كريم حمود41402221921019015

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيمصطفى موسى صاحب حسين41403251921120018

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيغدير صبار شمران كمر41404231922076020

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعلي احمد جاسم محمد حسين41405231921016039

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيمقتدى احمد عبد الحسين مجدي41406271921048071

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيفارس متعب راشد حامد41407261921035073

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيسجاد صاحب ياسر علك41408241921022024

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمنتظر محيسن فرحان جاسم41409241921019052

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيتمارا علي جبار خدام41410231922086013

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيهبه عامر عبد مخيف41411251922056111

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعلي عدنان مهدي صالح41412271921044096

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيياسر طارق جبار عبود41413231921063063

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيكرار مسلم حميد جوده41414231921002026

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيسحر فاضل ناصر حسين41415241922116039

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبياحمد راجح مغير دحام41416251921203002

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارادبيحسين هادي حميد ماهود41417221921307034

كلية اللغات/جامعة الكوفة429.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيأديان هاشم حميد هادي41418251922081001

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي خليل احمد منخي41419251921012127

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيسالم كاظم عبد هللا سوادي41420291921105017

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيمصطفى عبيد حسين غافل41421231921003077

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيسجاد كاظم بهو مويل41422231921185007

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ثانوية حلب للبنينبابلادبيمحمد باقر عالء حسين كاظم41423231921056016

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيشهد عقيل حسن سرحان41424251922110014

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيايهم علي نعيم جاسم41425291921017027

كلية اللغات/جامعة الكوفة428.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيتبارك محمود علي عبد الحسين41426231922090013

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيمهند لفته علي عبد المحسن41427231921029039

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيزين العابدين محمد جاسم محمد41428111921180067

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبياكرم حاتم كريم حاجم41429221921363004

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيعلياء عاصم جواد كاظم41430251922089044

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيبنين باسم علوان غافل41431251922086026

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهاجر قاسم ابراهيم حسين41432251922086209

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيزينب احمد عبد الرضا شتيوي41433251922066010

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيزينب سعود مطرود غضب41434271922051021

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيزهراء سعيد كاظم عبود41435251922093031

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيكرار طالب هاشم صالح41436221921059027

3590 من 1151صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيفؤاد قاسم كمر عبد هللا41437221921082018

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيسجاد حيدر محمد حسين41438241921015022

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياحمد باقر عزيز مجيد41439251921024011

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعلي سمير عبد هللا عبد41440251821122096

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيحوراء عاد حسن هالل41441251922091018

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيسجاد ناصر عباس كاظم41442271921011034

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسين ماجد جفات حسين41443241921003015

كلية اللغات/جامعة الكوفة427.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيعباس حسن طعيمة جوعان41444221821018024

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبيعلي احمد محسن عبود41445251921151037

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيبنين حكمت حسين نعمه41446251822083003

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبيعيسى عارف علي عبد41447261821159022

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعباس عذاب حسن عبود41448251921008122

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيحوراء مهدي حمزه مهدي41449231922109021

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيعلي عامر رويضي ظاهر41450291921018028

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيفاطمه ناظم عبد الحسين عطيه41451271922109062

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيرحاب جايش عبود محيل41452241922116022

كلية اللغات/جامعة الكوفة426.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبيحسين فالح حسن علي41453281921104012

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبياسراء حيدر محي هجهوج41454231922124007

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيفاطمة رحيم عباس صالح41455221922155029

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعالء قاسم عباس ابراهيم41456251821024331

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيمحمد عبد الحمزه عبيد جواد41457231821012069

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيمختار حسن حميد حسن41458251921019008

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيعلي نجاح عباس كاظم41459251921027056

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيانعام كاظم حسن حمزه41460251922093004

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيعلياء محمد شاكر رشيد41461251922079088

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيمحمد سعدون خير هللا عطية41462231921061027

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيامير صالح محمد سلمان41463231921055005

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيعلياء خضير جاسم ساجت41464241922139028

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيوليد خالد مسافر لفته41465251921012256

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيحنين محمد سلمان جوده41466261922094006

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيعلي يونس جواد عبد النبي41467161921311025

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيعبد الحسن عزيز موحان فليح41468261921018030

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل رائد نوفي حسان41469141922149008

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيعلي احمد حنتوش حمزه41470231921054019

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0ثانوية العامل للبنينبابلادبيسجاد حمزه شهيد عبد علي41471231921026011

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعبد الحسين عبد هللا عباس علوان41472271921049074
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كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمصطفى سليم خلف فري41473281921010091

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيفاطمه سالم عبد زيد عبد علي41474251922055021

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمحمد حمزه حياوي هادي41475251921008190

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيصفا عيسى عبد محمد41476271922053045

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ثانوية الغدير المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيسامر هادي سلمان محمد41477141921207008

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد رضا حسين عباس عليوي41478251921122158

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيبهاء الدين جبار طاهر عويز41479271921016015

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيدعاء علي حسين عبد41480231922136013

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيزيد احمد هادي عبود41481251921012081

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيايه محمد مهدي يوسف41482251922086022

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعباس نعمه عبد جاسم41483251921024156

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيحيدر محمد كاظم حسين41484231921032028

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحيدر عبد الهادي أمهنه صخي41485261921047069

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيسلمان كريم جياد حمود41486291921106015

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0الخارجياتالديوانيةادبيبنين ناظم نجم ناصر41487241922401004

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيعباس سعد عبد الكاظم عبد علي41488241921015027

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيعبد الكاظم فاضل عبادي عطيوي41489251921027040

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمحمد إحسان وحيد محمد41490221921047124

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيبنين حسين منسي يونس41491251922068008

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيميالد حامد لفته كاظم41492251922114008

كلية اللغات/جامعة الكوفة423.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمحمد نجيب ابراهيم سليم41493201921078117

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيتقى صالح حسن محسن41494271922102037

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيزينب عباس طه ضايع41495231922093034

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ثانوية الجوادين للبنينذي قارادبيعباس علي مشاوش وهب41496221921012008

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه مؤيد نوري جالل41497251922096065

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيفاطمة ثائر ناجح لفتة41498251922080046

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيفاطمه رزاق حسن عنيزان41499251922089047

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيسجاد عالوي طاهر عوض41500221921020020

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيعبد هللا شاكر عواد سلمان41501271821017041

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفادبينبأ محمد عبد الزهره حسن41502251922063012

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيساره احمد كاطع عباس41503241922118033

كلية اللغات/جامعة الكوفة422.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيمرتضى عبد الكريم محمود محمد41504251921044031

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيمالك صالح عبد الكاظم حنش41505271922102170

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد حسين هادي وداع41506271921044116

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيغدير سالم عبد زيد حمد41507251921012156

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيبتول مظلوم محمد سنيد41508231922108005
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كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيغيث عبد الرسول عبد الرحيم علوان41509251821012225

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيالقعقاع احمد شاكر محمود41510111921181016

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيمحمد عبد الحمزة فالح مهدي41511231921010082

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيمريم احمد محمد احمد41512251922056085

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء نجاح نعمه ياسر41513251922086116

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيزهراء حسنين عبد الهادي دحام41514251922089028

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبيحسين عبد المحسن علي عبد هللا41515271821035006

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبينبأ رائد جهادي بشان41516251922190018

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيزهراء تركي عيدان زغير41517241922116026

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيهاجر جبار ناصر حسين41518241922116055

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيرقيه قاسم محمد جاسم41519281922050017

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيحسين كريم محسن والي41520221921311022

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبياراء محمد جبر عباس41521251822115005

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيزينب محمد حمزة لفته41522241922186032

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيأحمد عامر هادي جبار41523241921022002

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيغيث حسني نعمه عريعر41524241921015043

كلية اللغات/جامعة الكوفة421.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيوفاء جاسم محمد صالح41525241922023009

كلية اللغات/جامعة الكوفة420.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيرحمه غالب حميد كاطع41526151922050033

كلية اللغات/جامعة الكوفة649.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه صالح حيدر خضير41527251942062282

كلية اللغات/جامعة الكوفة626.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي عزيز فاضل41528251941031220

كلية اللغات/جامعة الكوفة624.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمهيمن محمود غني محمد41529251941010178

كلية اللغات/جامعة الكوفة621.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا كاظم عزيز موسى41530251941205166

كلية اللغات/جامعة الكوفة621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي صالح مهدي رضا41531251941031857

كلية اللغات/جامعة الكوفة620.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد علي محمد41532241941015098

كلية اللغات/جامعة الكوفة617.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيافنان باسم محمد علي جاسم41533251942062065

كلية اللغات/جامعة الكوفة615.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيهاجر شعالن عباس مخيف41534251942108356

كلية اللغات/جامعة الكوفة615.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيامير فارس عطيه عوده41535251941200026

كلية اللغات/جامعة الكوفة610.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك مجيد عبد الرزاق مجيد41536251942100078

كلية اللغات/جامعة الكوفة608.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء علي جابر زغير41537271942068072

كلية اللغات/جامعة الكوفة608.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائييعقوب يوسف عبد االمير عبد الرضا41538251941009322

كلية اللغات/جامعة الكوفة606.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين سالم عبد االمير تايه41539251941049007

كلية اللغات/جامعة الكوفة606.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عامر ماجد حاتم41540251941205201

كلية اللغات/جامعة الكوفة603.2اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعبد هللا باسم جاسم محمد41541251941009139

كلية اللغات/جامعة الكوفة603.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعقيل خضير عبد الحسين عبد الساده41542271941002101

كلية اللغات/جامعة الكوفة602.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائياسراء رسول حسين دموع41543251942170022

كلية اللغات/جامعة الكوفة601.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمرام حياد ذياب مرزوك41544251942084788
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كلية اللغات/جامعة الكوفة598.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي فريد جبار عبد41545251941009171

كلية اللغات/جامعة الكوفة597.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيفاطمه محسن محمد علي41546251942066053

كلية اللغات/جامعة الكوفة597.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيفاضل عباس زغير جياد41547251941150244

كلية اللغات/جامعة الكوفة596.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي اكبر حسين جبر وهاب41548251941035022

كلية اللغات/جامعة الكوفة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء احمد عباس عبد41549251942062313

كلية اللغات/جامعة الكوفة595.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيهبه عبد هللا عبد الحسين كاظم41550251942096436

كلية اللغات/جامعة الكوفة594.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء واثق صالح حسن41551271942056171

كلية اللغات/جامعة الكوفة593.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيايمان ناصر مكطوف خلف41552251942096045

كلية اللغات/جامعة الكوفة592.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد عمار عبد الهادي هاني41553251942108222

كلية اللغات/جامعة الكوفة592.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس نصير جاسم صادق41554251942057078

كلية اللغات/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء محمد علي عباس41555251942062233

كلية اللغات/جامعة الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عيسى حسين محمد41556251941044100

كلية اللغات/جامعة الكوفة591.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيايات مشير علي محمد41557251942086007

كلية اللغات/جامعة الكوفة590.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى مازن حسوني خشان41558251941205369

كلية اللغات/جامعة الكوفة590.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين مؤيد حسين41559141941064024

كلية اللغات/جامعة الكوفة590.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي دخيل عراك41560251942101156

كلية اللغات/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك مثنى عبد المهدي صالح41561251942062185

كلية اللغات/جامعة الكوفة589.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمود حسين علي يوسف41562251941001264

كلية اللغات/جامعة الكوفة588.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيساجدة راتب جبير عبد41563271942055152

كلية اللغات/جامعة الكوفة588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين محمد هادي علي41564251941044073

كلية اللغات/جامعة الكوفة587.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمجتبى رحيم عزيز داخل41565221941372032

كلية اللغات/جامعة الكوفة533.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحمد علي شالكة رعد41566291851004173

كلية اللغات/جامعة الكوفة528.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيمنار مشتاق جاسم عبد 41567251952084126

كلية اللغات/جامعة الكوفة528.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيابا الحسن حيدر كاظم مجدي41568251951200001

كلية اللغات/جامعة الكوفة523.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيأيالف عامر جواد كاظم41569251952108002

كلية اللغات/جامعة الكوفة509.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقيسكينه حميد كمال الدين جواد41570251952082016

كلية اللغات/جامعة الكوفة501.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين نسيم قاسم عزوز41571251951012039

كلية اللغات/جامعة الكوفة498.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيتبارك حسين محمد مهدي41572251952085006

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيضحى عبد اليمه عبد الكاظم عباس41573251952096028

كلية اللغات/جامعة الكوفة488.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمالك سمير عدنان عباس41574161951128078

كلية اللغات/جامعة الكوفة488.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيحسين عبد جاسم دليمي41575251951008046

كلية اللغات/جامعة الكوفة487.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيزهراء سمير عبد النبي عبد علي41576251952062017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة574.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزينب مهدي صالح سلمان41577251922078065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة572.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمرتضى علي طعمة حسون41578251921122178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة559.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيوالء زمان عظيم عبد41579251922080076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة558.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيشهد سعد جابر خليل41580251922064056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة554.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي مهدي صادق جاسم41581251921024201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة549.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبياحمد فالح ماضي ناصر41582251921211004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة545.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيحوراء ثجيل عاجل مشعل41583241922140010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة544.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيفاطمه مهدي صالح سلمان41584251922078083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة539.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيسجى بدر عبد هللا كاظم41585251922111025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة539.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمحمد باقر مهدي كشيش لويت41586251921025081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة538.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيزينه عباس علوان صالح41587251922064046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة535.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيعلياء ابراهيم اسماعيل عاشور41588251922078076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة534.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيكاظم نافع محمد عبيد41589251921013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيحنين سالم عبد الحسين غالي41590251922094016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة526.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيأمير عبد المهدي محمد عبد المهدي41591251921008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة525.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيسجاد محمد يحيى عبد علي41592251921008102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة520.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيعذراء هاتف عبد زيد حسن41593251922081023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة517.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيرافع احمد نصيف جاسم41594211921248009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمحمد علي كامل عبيدش41595251921008200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة516.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبياحمد عدنان عارف جدح41596251921012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيمؤمل عبد االمير رزاق تركي41597231921061023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيسجاد جبار عبد حسون41598251921115008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيناظم باسم حسن رحيل41599221921376126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيهيثم حسين سوادي هادي41600251921025110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيصفاء رياض نوماس حسين41601251922053041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيرسل جمال داخل طالب41602251922056033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيزين العابدين كاظم ياسر الزم41603221921079016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيعلي عادل محمد حسين يوسف41604281921045019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسين جهاد باقر زغير41605251921008061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيسهى محمود مهدي كاظم41606251922056056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيسجود ناهض عكموش مسير41607251922117009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيبنين فاهم كريم عطية41608251922080016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيفاطمه حسن صكبان غضيب41609251922075050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمنتظر قصي ابو الهيل سعيد41610161921030118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيراجين جبار شاكر كريم41611251922096022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيسيف علي ظاهر مهدي41612251921207012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيظافر عدنان مليح منشد41613221921020026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيفاطمة حسين غالب حسن41614251922082031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينالنجفادبيكرار رعد كريم حبيب41615251921028015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيعباس محسن محي وطبان41616251921121011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبياحمد زهير علي جاسم41617251921012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحيدر صالح جواد كاظم41618251921008082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزهراء قيس كاظم شهباز41619211922090020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيزهراء قاسم عباس عبد الرضا41620251922053029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيسجاد جاسم خنجر عذير41621281921045013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيرقية هادي عودة محمد41622251922079043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبياحمد قاسم حسن محمد علي41623251921204005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيمجتبى عقيل جابر نعيم41624251921044024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيحسين رحيم جخيور صالح41625281921019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه محمد جواد كاظم41626251922109012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيعبد هللا قائد عباس عبادي41627251921115012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمصطفى يحيى مظلوم خويشي41628251921122191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيبراء عالوي صاحب كاظم41629251922080013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيسعيد محمد سعيد مهدي41630211921248014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمؤمل ناصر حسين جبر41631251921025079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيبنت الهدى حسن هادي عباس41632251922058006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبينور نصر نعمه عبود41633251922078106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيسرى فائق عباس واوي41634231922124051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيمرزوك حمود مطاري محيسن41635291921110057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيزينب جمعة كامل بجاي41636251922190007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيزهراء حيدر حميد عبد هللا41637251922081016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبياحمد عبد الهادي عبد الحسن حبيب41638251921115001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيفاطمه داخل غياض حريجه41639251922121008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمقتدى احمد جميل حيدر41640251921011070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيزينب نعيم هبي مطير41641251922064045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيسجاد زهير منجي كاظم41642251921012091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيعلي فيصل كنيدح سلمان41643221921376064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيسيف سعد فهد سلمان41644251921045010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفادبيزينب علي ابو شنه موسى41645251922109006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزينب كريم عيدان فياض41646251922122081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبياحمد علي عبد جواد41647211921079005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيكرار قاسم مطرود كاطي41648251921115014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيزيد سعيد حماده عباس41649251921008095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي صادق كامل احمد41650141921032035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيغدير صبحي عبد صكر41651251922079089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينرجس كعد ظاهر حبيب41652251922086193
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيحسن علي كاظم حسون41653251921211014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد جعفر محمد مزعل41654251921012179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعلي خضير شريف عزوز41655251921122111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمنتظر كريم محمد حسن علوان41656271921031209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيمحسن جبار خضير ياسين41657261921018047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيزهراء اياد حسين سلمان41658251922071029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيمحمد حيدر ثامر عبد الساده41659251921013028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي عمار عبد زيد عيدان41660251921012138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيكاظم باسم عبد االمير جابر41661271921037026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلادبيامير حيدر هاتف هالل41662231921164003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيابراهيم قيس محمد عيدان41663211921083001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيافراح صالح نعمة موسى41664251922079003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيعلي فائز حسن عباس41665241921029037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيسجاد علي مهدي فيروز41666251921025040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيمهدي كاظم محمد مصحب41667231921173072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيامير علي حياوي مسير41668251921122017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيفاطمه طالب جاهل شبوط41669251922053045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةادبيكرار مسلم كحيط جاسم41670161921340024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي قاسم حسين برهان41671251921024195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيقاسم علي حاكم حسن41672251921027060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيمرتضى حسين سالم مردان41673231921205024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيعلي سجاد حسين حمود41674251921211041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمسلم معن رشيد عبد الجاسم41675251921024286

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبيسيف صبار نجم عبد41676251921151031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي نصيف عبد فليح41677251921024204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيسجاد نصيف جاسم شندي41678281921004072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبياالء فالح تركي فحل41679251922117003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيحسين علي ميس صالح41680221921020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعباس جواد محمد جواد41681211921004041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0ثانوية ميسان للبنينميسانادبيعلي حسن محمد فنجان41682281921027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيزين العابدين علي ضيول حايف41683221921021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيمحسن حامد كاظم عبد41684211921230016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيايات أحمد عبد الرضا محمد41685251922120002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس جبار حسن امنيخي41686141921028099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيمهند حميد محيميد ايدام41687261921056088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسن حسين عالوي جعفر41688251921122028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيمريم محمد جهاد مسعر41689251922066031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمنهل ستار رحيمه مطيلج41690281921004158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيماهر رحيم هالل حمود41691261921056072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحيدر حبيب كطان كواك41692251921008079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيمنتظر احمد جواد مهوس41693261921026066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيحسن حيدر حسين عبد41694221921018007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيفاطمه عواد حاتم جواد41695251922121010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي حسين جاسم شندي41696281921004091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينالنجفادبيياسر عباس رزاق صاحب41697251921048015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبيثامر فداع فرهود عطوان41698251921204009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيعلي يوسف مجيد علوان41699211921030042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرند جاسم حمودي داخل41700251922086093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيمحمد كامل موسى جابر41701281921046093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيزينب جودت كاظم محسن41702251922058015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيحسن احمد عطيه حسان41703161921030024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزهراء حمزه كاظم حمد41704231922109036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسن رهك ذياب طراد41705251921024059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيعلي سالم عنيد عباس41706251921027050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيمياده عاصم محمد علي جواد41707251922056094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمؤمل فالح حسن عبد الحسين41708251921008181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيفيصل ماجد كاظم سالم41709111921053072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحسن طلفاح حسن خلف41710131921034019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيرقيه حيدر حماده حسن41711251922080022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبياحمد صباح عبد الزهرة ابراهيم41712251921012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسام احمد حجير عبد هللا41713251921122027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيياسمين نجم عبد هللا عبود41714251922053074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي عبد االمير محمد معين41715281921004104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيمريم محسن مجدي عبد هللا41716251922056089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيمالك علي عبد الحسين سلمان41717251922093054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين جاسم محمد رستم41718251921012052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيحسين طالب محمد جياد41719271921037006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيمحمد عبد الحسين فرحان شاكر41720271921153105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيهبه هشام حسن كاظم41721251922081033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيكرار حيدر فرحان شعالن41722251921008169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيحمزه احمد هادي عبد الزهره41723251921045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيسجود لطيف عبد الزهره هادي41724251922117008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبياحمد مرتضى حاجم سلطان41725211921260004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيموسى كاظم حميد هاشم41726271921022049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0اعدادية حلب للبنينواسطادبييوسف نصر علي حسين41727261921013214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيمصطفى محمد جاسم سعود41728261921015077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيكرار حيدر عبد الحسين مداوي41729251921004047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيحسن علي جواد كاظم41730251921152008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسين عبد الخالق حسين والي41731251921008069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيايمان مطر سعدون حسن41732251922075011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيحسين محسن علي عطيه41733241921039010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبيابراهيم طارق راضي محمد41734251921204002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيامجد جاسم حميد حرجان41735251921024031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيسيف احمد حسين كاظم41736251921008105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0ثانوية الواحة المختلطةديالىادبيمحمد كامل عبد الحسن سعيد41737211921215010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيفاطمه كريم حسين شبيب41738251922091069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي الدين قاسم حمزة محل41739251921012118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيأحمد حسون عليوي دهش41740221921258001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبينورا عباس مهدي صالح41741251922078107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيحنين صاحب عبد الحسين جعفر41742251922085010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيجالل محمد عزيز عبد هللا41743251921122024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبييعقوب عبد هللا جبار تاغي41744251921211067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانادبيجمعه ستار جبر حيدر41745281921033006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيفاطمه عبد الحسين منشد خلف41746251922093048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيمحمد مهدي طاهر ناصر41747211921254017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس رحيم سلمان الزم41748141921028103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى علي حنتوش عسل41749141921032056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعقيل مهدي سعدون عباس41750251921024170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيزهراء ايهاب محمد رضا جلوب41751231922091012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعباس شلتاغ عبد الرضا هاشم41752251921025053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي ستار جبار علي41753251921012131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيمحمد جبار علي عويد41754221921018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيكرار خالد ناصر مهوس41755261921026051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيحسين عباس حسين علوان41756251921117006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارادبيحسين ثامر كاظم كاطع41757221921019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيهدى صباح صكطري مشير 41758231922076035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيمحمد علي حبيب جاسم41759251921113032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينالنجفادبيمصطفى سالم نعيم بخيت41760251921028021
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيعلي حسين عبد زيد عبد الساده41761251921121014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي سالم جاسم حسين41762281921004098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزينب فاضل محسن ياسر41763251922086123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيعباس نصير جبار هادي41764251921047021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمرتضى حسن كاظم جواد41765251921008210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعبد هللا علي داخل حسن41766251921122092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبيهدى صاحب عبد الزهرة سويدان41767251922191023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيمرتضى غانم عبيس بدر41768241921014064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيعبد هللا سجاد نوري هادي41769251921027041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0ثانوية المناذرة للبنينالنجفادبيمرتضى موسى سالم جاسم41770251921017029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيمريم سالم كشاش حاجم41771241922124040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعالء خالد جبار حسين41772251921122098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيتقي محمد حسين سرحان41773251921027106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبيمحمد صادق ميثم جواد جابر41774251921022016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيامين غانم جريو كاظم41775251921012037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيعباس عبد الزهرة فرحان خلف41776281921013028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيعلي محمد دعدوش جباره41777261921037029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحبيب حميد محمد عواد41778291921009021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمصطفى جواد حسين جويعد41779251921008223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيكرار عبد الزهره عطيه جالب41780241921020011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيعلي جالل علي حسين41781251921203014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيعباس طارق حبيب عباس41782251921121010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزينب غالب كريم عبد الحسين41783251922079070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيحسين جميل علي حسن41784171921083016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيحسين علي فالح جبر41785251921004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيتبارك علي سلمان جياد41786251922073009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين ثعبان مجهول بارود41787251921024074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيحيدر رائد عبد طالب عبد الكاظم41788241921018028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيآيات ابراهيم قاسم رحمه41789251822086014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جابر محمد عباس41790141921031016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفادبيجاسم حمودي كامل عبد41791251921157009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيوطن هادي رفه مصحب41792251922080074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالنجفادبيحسين رزاق حسين فرهود41793251921154016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيفاطمه يحيى مجيد عباس41794251922094037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبييقين علي كاظم جاسم41795241922145042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةادبيزينب رضا حسن رشك41796241922098006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيمريم قاسم جبار عجيل41797251922080060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيمريم عامر جبار عباس41798251922110019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيمسلم عقيل كاظم حمل41799221921238037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيمحمد عبد العظيم عبد الواحد كاظم41800231921040027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيحسين غانم كاظم إسيمر41801221921056006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيفاطمه صباح صكطري مشير41802231922076024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيفاطمه الزهراء عالء محمد حمزه41803241922121049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيزيد عايد عبد الزهره داود41804251921025038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيحسن سلطان عطيه حميدي41805221921376015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيسجى حسين جاسم محمد41806251922089037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيمحمد مطر عكله جادر41807281921013059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد جليل حسين فرهود41808251921012180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسن سالم عيسى عباس41809251921027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ثانوية االفاق للبناتبابلادبيزينب كريم جواد كاظم41810231922144012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمصطفى خوام دهش دهيمان41811231921001070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيمحمد علي حبيب جاسم41812161921044047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي محمد مهدي طعمه41813251921012142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحسين جواد كاظم مزعل41814241921030017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيعباس سعد علي عباس41815241921029029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد باقر عبد الكريم عليوي41816141921027100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيعلي حاكم عبد الكريم كاظم41817241921029035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيمحسن باقر مطشر جاسم41818211921230015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي عبد الحسن علوان حسين41819251921012137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمنذر حازم عبد الزهره عسكر41820251921025102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبيكاظم يونس كاظم عليوي41821241921021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبياحمد جميل كايم مشعان41822241821017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيحسين محمد بردان حميدي41823241921025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيعباس معين عبد الزهره حميدي41824251921152013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبيغدير قاسم محمد صيهود41825251922088021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيمرتضى مهدي هاتف ناصر41826271921020057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيتبارك رشيد كريم مظلوم41827251922122036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزهراء حسين وهاب كاظم41828271922071024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيسجاد نعيم كاظم سعد41829281921017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيحسين هيثم صادق ابو القاسم41830251921044009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيحسن رزاق محسن حسين41831251921117004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيحسين عذاب علي طالس41832251921011018

3590 من 1162صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيضرغام لطيف خضر حمزه41833251921120006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيمنتظر حسن حسين جاسم41834231921019033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيذوالفقار سعد وهاب عبد الحسن41835251921012080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيعبد هللا حسين عبد الخضر مرزه41836231921160010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيعبد هللا حمزه كامل عزيز41837251921004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمحمد سعد عبد درويش41838211921038109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمرتضى مهدي جاسم هادي41839251921122181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيزينب خالد عبد علي عبد الرضا41840251922053033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحسين كاظم حبيب ريكان41841241921030024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيايفان محسن باشه غالي41842251922097003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيدعاء احمد عبد زيد حسان41843261922087021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيحسان عذاره مواش حميدي41844241921014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبينور فالح حسن محمد علي41845261922082022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيخالد محمود علي كاظم41846211921079018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيرضا علي حسين علي41847211921083014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيباقر قصي كحط رحيم41848231921063007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي قاسم عزيز كاطع41849141921030059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيوسام غالب محمد طليح41850251921123027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيفاطمة ماجد صادق جعفر41851251922056071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينالنجفادبيمحمد عالء محمد حسن41852251921048011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفادبيزيد علي عبيس فليح41853251921022007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبيحسنين حسن خضير عمران41854251921151020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيتبارك زهير عليوي عبود41855251922091012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيكرار حيدر عبد مسلم عبيد41856251921011055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيضرغام خالد دواي يسر41857131921002045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيسيف كاظم خليل عبد الرضا41858251921025043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيميثاق احسان عبد االمير عبد النبي41859251922080064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعيسى نعيم كريم ملوح41860261921035071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيمصطفى رحيم حسين سلمان41861261921037040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبينور عبد السجاد بعيوي عباس41862251922066034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيبنين محمد عواد عبودي41863241922220012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسن غالب كاظم عليوي41864251921122032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيليث عادل عبد اليمه وحيد41865251921008177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمرتضى محمد نور عمران41866251921024280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيضحى نبيل صاحب صالح41867251922078074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحوراء رائد عبد الحسين ياسر41868251922122045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبيتبارك عباس يوسف ادريس41869251922171007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيموسى طالب غني شالكة41870141921030094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرحمن جبار ابراهيم زوبع41871141921015044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيحسين قحطان عبد جواد41872241921015018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيهدير صالح مهدي حسين41873241922124050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيارشد حسين محمد عبد الزهرة41874161921307003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيسجاد راضي عبيد شالهي41875261921037018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيمسلم نجاح عطيه هادي41876251921117018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيحوراء حسين عبد االمير جار هللا41877241922140012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة626.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيامير علي محمد شريف41878251941044036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة580.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حامد صاحب مالك41879251942108129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة579.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيميثم فاضل حسن علي41880251941050077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة558.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين عبد الحسين شنشول مجيد41881251942059093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة553.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب غافل غايب حناوي41882241942114163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة546.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعذراء هاشم عبد الرضا كوس41883251942084641

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة545.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور حيدر حمزه كاظم41884251942192120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة545.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين كريم خضير حسن41885251941012048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة545.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه حيدر عبد محمد41886251942101099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة544.0اعدادية الوحدة للبنينالنجفاحيائيمحسن ضياء حسون مهدي41887251941005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة530.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي قاسم عبد اليمه سعيد41888251941044237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمود واقع شمخي جبير41889251941049033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة523.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيرسل عماد حامد ياسين41890251942056043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا حسين عبد االمير عبيد41891251941200088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيبنين فاضل عبد العباس عبد هللا41892251942085006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن صالح عبد الحسن جبر41893251941031141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس هادي عبد زيد محسن41894251941031378

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمنى عبد االمير كاظم اسد41895251942100367

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة518.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحنين نبيل عبد السيد يوسف41896251942059155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة514.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينوره محمد علي عبد41897251942084893

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيودق عباس مجيد جبر41898251942053101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد قاسم كاظم سلمان41899251941001260

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين علي عبد الحسين طاهر41900251941012043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمروان قاسم عزيز عبد الرحمن41901251941031789

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيسيف معن حسن عبد اللطيف41902251941049015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر مرتضى عبد االمير عبد الحسين41903251941007112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة506.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم علي عبود عباس41904251942084820
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيكوثر واثق نجم عبود41905251942086080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين محمد رشيد عبود41906251941031231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيميثم شاكر حمود كريم41907251941200208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة501.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر علي هاشم جابر41908251941044407

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيامير جبار عيدان لفته41909251941049001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيدنيا سعد حمزه فحل41910251942084276

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحيدر ابراهيم حسن حسين41911251941009089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيزيد محسن غازي سلمان41912251941119011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائينور منتظر عبد الكاظم حسين41913251942087073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسن فنجان صكبان41914251942096298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينوره مطارد مهوال كماش41915251942059638

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى ميري حسوني لفته41916251941007349

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر علي مهدي عباس41917251941031629

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجوادين غني علي محمد علي41918251941031129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء يوسف جواد كاظم41919251942070087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيسجاد فالح حسن طهلي41920241941169031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي غالب علوان محمد41921251941031490

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيشهالء حيدر محسن خشان41922251942101181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيسماح جاسم محمد علي عبد الحسن41923251942056075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي جبار جاسم محمد41924251941031424

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيأمين نبيل غالي جالب41925251941050004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي غسان هاشم حسين41926251941031492

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيزيد هاني محمد مهدي41927251941020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه احمد عباس ابراهيم41928251942084316

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيام البنين علي كاظم صكبان41929251942084058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر ترتيب مطشر حمود41930251941044041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيرضا علي حسين عبد علي41931251941044139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيياسر عامر كاظم حسن41932251941020054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيمحمد غسان سعدون عبد الحسين41933251941014106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمود مشير عبد علي تفال41934251941007311

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيزهراء قاسم حسين يوسف41935251942089049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمسلم صاحب كاظم احمد41936251941011064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيبنين هادي نشمي جياد41937251942083010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيمصطفى باسم فرحان نعمه41938251941004065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيآيات خضير عباس حميد41939251942094002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيجاسب شنباره عيسى جبار41940251941205034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد نعمه محمد حبيب41941251941151119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيكرار ضرغام عبد الساده سلمان41942251941010114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد غافل رحيم منشد41943251941010142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين علي عبود يعقوب41944251942059098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى عادل علي كاظم41945251942058068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيكرار حمزه رشيد مسرهد41946251941009193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حيدر جابر غني41947251941044372

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه صباح جبر ناصر41948251942084728

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد رياض نصيف جاسم41949251941150014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيباقر سعد علي سوادي41950251941122016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي حيدر رشيد يحيى41951251941150211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب سعد محمد ابراهيم41952251942059336

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين قيس جاسب عبود41953251941031174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء ياسر مجيد هاشم41954251942059319

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد عبد الزهره محمد41955251941031512

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبراء سلمان جهيد ساجت41956251942084135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيساره ماجد عون كاظم41957251942056071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيغفران علي كاظم هليل41958251942170309

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات علي جبار عبد هللا41959251942084098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء حسن محمد جاسم41960231942153073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد علي عبد الهادي صالح41961251942058045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عقيل حسن عبد علي41962251941151077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيعبير نعمه هالل مطلك41963251942119036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيجعفر محمد حميد عباس41964251941001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيميثم محمد ظاهر طراد41965251941010180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب سامي اسماعيل نعمه41966251942086039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحنين فارس محمد مهدي41967251942100098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيبنين عبد الهادي جاسم محمد41968251942068012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيشاكر محمود شاكر خضير41969251841200042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كاظم عبد مرهج41970251942111053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيفاطمه فالح عبد الحر شاطي41971251942076043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيعمار نسيم صبيح جبار41972251941209022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهدى ظاهر عبد العظيم حسين41973251942192158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه شاكر عبد االمير عباس41974271942057154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد علي فتح هللا41975251942057039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى عالء فليح حسن41976251942096253
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد فيصل محمد عبيد41977251941150325

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيعلي عقيل محمد كاظم41978251941050041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد رياض رجب علي نعمه41979251941007283

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد ثامر جبوري حسن41980251941044290

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيضرغام كاظم حسين ياسر41981251941044172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسن رزاق عبد الحسين41982251942056052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد لؤي كامل عبد الوهاب41983101941026256

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا ابراهيم مسيلم جبار41984251941045064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيحسين رشيد عبد احمد41985251941011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور الهدى وجيه فاخر عبد هللا41986251942170405

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكريمه كريم حسان عبد العباس41987251942084765

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيورود ناظم عبد الحسين غازي41988251942192180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيفضل غايب نجيب جابر41989251941031550

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيضحى زمان عبد الزهره محمد41990251942056084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين بدران صادق عبود41991251941007069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحوراء قاسم ميري خطار41992251942100110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينبأ نصير حسين مريهج41993251942170390

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيشيرين صادق عبد هللا عبد العباس41994251942070116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعمار حسين عليوي كاظم41995271941154085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيحنين محسن كريم حمود41996251942056034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد سالم عذاب جاسم41997251941031319

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائينسرين باسل حسين موسى41998251942095087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحنين كاظم يوسف هويدي41999251942084227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيهدى عالء الدين محمد علي مهدي42000251942087075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محسن عباس محمد42001251941031828

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي مهدي عباس علي42002251941205219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد زهير كاظم جبار42003251941045121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كامل بديوي عبادي42004251942108278

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيصبا صالح جودي خضير42005251942170291

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب كاظم سالم جواد42006251942086042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين مكي كاظم محمد42007251942084175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد علي موسى محمد هالل42008221941058080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائييوسف ستار ذرب جبر42009251941156065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب كريم عليوي حسن42010251942170239

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء بسيم ماجد جودي42011251942096096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيابتسام حسن مرداس حسين42012251942170005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عماد محمد عراك42013251941044329

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك حسون مدلول عبود42014251942086021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيروان عدي عباس عبد الحسين42015251942100158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائياسراء بديوي عبادي دحام42016251942108014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحوراء صالح حازم صالح42017251942100106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء سالم خضير عباس42018251942084397

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه سجودي محمد يوسف42019251942096286

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيعلي إحسان علي حسين42020251941011031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيسجاد طالب سالم كاظم42021251941009115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيعلياء شاكر ناصر حسين42022241942114210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب محمد جاسم عبد علي42023251942070102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه رشاد عبد حسن42024251942084332

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائياسيا علي عبد زيد عبيد42025251942070006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسحر عامر جواد كاظم42026251942100240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور حميد عزيز شريده42027251942192118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران رياض رحيم محمود42028141942196031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار حافظ حسن عبد االمير42029251941044131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينبأ فاضل خضير راضي42030251942084849

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب جواد عبيد ياسين42031251942192046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيحنين فاضل عباس متعب42032251942122040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي فريق ظاهر42033251942097061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر مرتضى عباس مرتضى42034251942108295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمنير قاسم مجيد حسين42035121941030230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد غانم كريم جياد42036251941150322

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيامل سالم صاحب عباده42037251942101031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرؤى حيدر زهير عبد هللا42038251942059200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي جاسم حسين علوان42039251941007184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء حسان مهدي عوده42040251942084231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيواثق حاتم محمد عواد42041151941011189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيكريم جالل حمزه كيطان42042261941208040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيدعاء أحمد عباس محسن42043251942057023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيعلي نشوان شكري حمد هللا42044191941060019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي يوسف زامل حربي42045251941150238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائينرجس صالح جعفر ابراهيم42046251942070158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمنتظر ساعد فاضل عبيد42047271941011129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينهى مسلم كاظم كزار42048251942192101
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيغيث رعد كتاب شعالن42049251941007230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيوفاء مسلم رزاق راضي42050251942192188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار محمد عبد الساده حمود42051251941031577

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ثانوية كل العراق االهلية للبنينبابلاحيائيعلي طالب جظعان حمزه42052231941075014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائينمارق قيس كريم حسون42053251942066056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائياحمد اياد جبار شكر42054211941081002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء احمد محمد علي كاظم42055251942100160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0الخارجيونالرصافة االولىاحيائيمحمد امين ثائر هادي ابراهيم42056131941400030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عماد عبد االمير هاشم42057251942070141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينور الهدى علي طاهر مسلم42058231942089153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعمار غسان كريم سلمان42059251941007227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيعيسى غائب مصطفى امين42060251941046022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حيدر مسيلم حمود42061251941031191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيمنار حيدر جبير حسوني42062251942075072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه سالم عيدان عبد الزهره42063251942084695

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيساره اسماعيل مسلم علوان42064251942102023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيعذراء رشيد جعفر محسن42065251942096258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيبتول حيدر غانم صكبان42066231942183003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي حبيب علوان42067251942059281

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيحسين يوسف سالم عبود42068251941122040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيصفاء كاظم مجلي شحيل42069251942084608

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقيه رعد فضل كاظم42070251942100151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم عادل عباس سلمان42071251942096360

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيامير عادل يحيى محسن42072231941002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيرويده احمد محسن عليوي42073251942075030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيحوراء مسلم طاهر محسن42074251942089026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0الخارجياتالنجفاحيائيتقى عمار ياسر شريف42075251942401014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائينور الزهراء علي كاظم مانع42076251942083074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب حسين صكبان عبود42077251942084470

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيعال عباس محمد باقر عبد الحسين42078251942059451

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.1ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائياسامة محمدنصير فالح محمد42079241941041003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرانيا نبيل مسلم حسين42080251942100122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور احمد تكليف زاير42081251942192102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء محمد مرتضى محسن42082251942084443

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيبتول احمد عباس علي42083231942134005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسماره احمد عبد مسلم علي42084241942077028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الكريم عباس حمادي42085251942083040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينبا حيدر عداي حمادي42086251942192086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياسعد حميد عبد الرزاق عبد الكريم42087251941044028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيتبارك جابر هاشم دواس42088241942082013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيشهاب احمد عوده عكروك42089251941151067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيدعاء عصام خلف جابر42090231942144027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيعذراء مهدي يوسف مهدي42091251942094050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حميد كاظم عبد الزهره42092251942170317

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيامير عالء كامل فاضل42093251941151019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعبد العزيز طالب حمزه عجه42094241941202041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيايات جوالن حسن جيثوم42095291942071013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينب فالح صاحب رزيج42096251942100212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيوسيم بشار فاضل عبد هللا42097231941041040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيطيبه رزاق حمد هللا زغير42098241942114201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمينا عبدالسالم عمران حمد42099231942142252

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيرسول احمد عيسى عباس42100121941030087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر يونس علي42101251941200135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمصطفى احمد حمزه راضي42102251941009283

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي محمد حسون42103251942059285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عقيل علي حسين42104251941019012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيهبه غازي عبد لفته42105251942170427

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسن نصير ماجد حسن42106251941007062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي نعمه جعفر42107251942055082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيحوراء فاضل عباس خضير42108251942170106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيساره حسين خضير عبد الكاظم42109251942083047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيخلود سالم حمزه بعيوي42110251942084260

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيرقيه فاضل جمعه طارش42111251942082016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيبيداء عبد الحسين جبار محمد42112241942111027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعباس علوان حسين علي42113241941015069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس جواد شعالن فرحان42114141941003053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علوان اسماعيل شاكر42115241942114135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائياالء راجح علي محمد42116251942053005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمصطفى عماد صاحب جياد42117251941009292

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين صباح عبود جعفر42118251941157028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب محمد هادي عبد الساده42119251942170245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين عبد الكريم ظاهر حبيب42120251941205280
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايالف كريم حميدي جاسم42121231942271058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهبه اياد جميل جبر42122251942100427

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة531.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصعب جبار عناد كاظم42123251951012134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة529.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيروان علي حسن عباس42124231952092021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة515.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسن جميل حسن رمضان42125251951007029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيحيدر جواد كاظم محسن42126251951001049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفتطبيقيياسر عبار جغيم عبود42127251951045020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيحسين حامد حيذور عبدالحسن42128231951205007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد داخل حسن رمضان42129251951007172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيياسين كاظم شريف محمد42130251951012147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيغفران رائد كاظم محمد جواد42131251952084099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيفاتن طارق رزاق عباس42132251952085016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين عماد هاشم ياسين42133251951034008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي محمد عبد جواد42134251951044095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة481.0اعدادية سبأ المختلطةبابلتطبيقيمصطفى محمد تركي عبد42135231951191011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيلطيف محمد حسن حسين42136251951122051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين محمد كاظم علوان42137251951012038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقينور امير محمد كاظم صادق42138251952170123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمحمد عامر عبد صالح42139251951009102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيفهد عدنان حسين عطيه42140251951009082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيفاطمة كريم هادي حسين42141251952084108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0الخارجيونميسانتطبيقيكرار عوده لوتي خلف42142281951400030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعالء محمد عبد علي نشمي42143251951001092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كاظم جواد عبد الساده42144161951033090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيحسن هاشم حسين فتين42145241951014018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحيدر عامر محمد مسلم42146251951007069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيفاطمه هليل سرحان غانم42147281952077071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة465.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء حمود سرحان عذافه42148141952145016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقييوسف سمير عبد هللا بدر42149161951355243

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء ياسر جاسم محمد42150251952059108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي يوسف سالم عبود42151251951209021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد زاهر كامل مرزه42152251951044132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيزيد احمد جاسم جبار42153251951030015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيغسق كاظم رجب حجيل42154251852059221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيقاسم حسن سعود داغر42155161951364144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمنتظر علي حسين جابر42156281951151735
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيحسين جامل يدام مسير42157281851011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقياسماعيل سالم اسماعيل جواد42158241951002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ثانوية ميسان للبنينميسانتطبيقيمحمد علي حمود مغامس42159281951027024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيذو الفقار خليل ناهي عاصي42160161951064012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعباس جودة ناصر رسن42161161851002126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيحسين فارس بدر ماجد42162161951039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفتطبيقيسجاد رياض محمد حسين42163251951020008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيعباس علي خلف عوده42164281951018046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيضحى فليح حسان موسى42165251952059150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيمحمد ابا ذر حمدي صالح42166251951030043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيزين العابدين مهند غازي كلو42167251951007089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيمرتضى حميد دايخ زياد42168221951022083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبتول علي عبد الواحد موسى42169251952059028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حسن هادي عوده42170251951007165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيكرار تحسين عبيس حميدي42171251851007173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيعبد الكريم جاسم محمد سلطان42172251951200013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى خالد داود عبد الرزاق42173161851085136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيشهد حسن ابراهيم علي42174281952083015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيأحمد هاشم عيسى موسى42175251951052001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسعد ناصر سعد حسن42176161951355089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعالء سعد طعمه عبود42177161951355139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيامير علي تكليف كريم42178251951009021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى كاظم مالك حمود42179161951358136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد موفق علي سبهان42180221951302084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيمحمد هادي علوان فرحان42181221851010108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيحسن محمد عبد خضير42182271951035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقينور الحسين سعد محمد علي محمود42183251951012142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمسلم زغير حسين حسن42184161951135045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةتطبيقيعلي راضي خلف كاطع42185161951068027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عمار صالح صاحب42186251951007212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيفراس عادل حاكم مطر42187221951051029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيحسام فارس باروخ نعمه42188251951122012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي عصام محمود محمد42189251951153087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عالء عبد الحسين مريعي42190161951358042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد باقر كاظم مهدي جاسم42191251951001147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيمحمد حسين بازع عبد42192261951037016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيعلي فاخر علي حريب42193251951008110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيامل حميد مطر كسار42194251852059023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيزينب حسن بني علي42195281952055026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي احمد جواد كاظم42196251951010042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيدعاء عبد االمير حلموت كاظم42197281952190024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حبيب كريم سعيد42198241951017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانتطبيقيعلي غازي صندل سروال42199281951043022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيياسر حسين كريم عواد42200251951010081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى مزعل صبر محيي42201161951358137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار مهدي زبالة جدوع42202161851083086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الرضا حسن سوادي42203161951363062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد عالء حبيب عبد42204251951044049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيزين العابدين علي عباس صدام42205241951069006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد عادل وهاب علوان42206251951044004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيهادي احسان عبد علي عطيه42207251951200043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكمال الدين نصير نور محمد42208111951058109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيسجاد احمد هاشم عبد االمير42209271951014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيميثم مجيد عبد الحسين عبد علي42210251951027062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمعين صباح حسين مطلك42211161951053138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمجتبى ماجد محمد جواد42212251951044121

كلية التربية/جامعة الكوفة674.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيمريم فالح سعدون احمد42213251922064073

كلية التربية/جامعة الكوفة669.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيزينب جبار يحيى عبيد42214251922080030

كلية التربية/جامعة الكوفة646.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيخديجه رحيم عبد زيد مدلول42215251922086067

كلية التربية/جامعة الكوفة634.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبينبأ شاكر محمود محمد42216251922053061

كلية التربية/جامعة الكوفة630.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيجمانه حسين علي عوده42217251922096016

كلية التربية/جامعة الكوفة629.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيحوراء محمد عبد الرضا حتلوز42218251922079033

كلية التربية/جامعة الكوفة629.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيأديان عالء عبد النبي عبود42219251922071001

كلية التربية/جامعة الكوفة625.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيبنين احمد مسير عسر42220251922085008

كلية التربية/جامعة الكوفة625.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيحسين انس حاكم مسير42221251921044005

كلية التربية/جامعة الكوفة624.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيسجاد محمد عبد الحسين فرمان42222251921207011

كلية التربية/جامعة الكوفة623.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيساره رياض محسن ناصر42223251922082025

كلية التربية/جامعة الكوفة623.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيزينب فرحان حسين عبيس42224251922075036

كلية التربية/جامعة الكوفة618.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسين رياض مهدي حسون42225251921008067

كلية التربية/جامعة الكوفة618.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيفاطمة جواد جساب كاظم42226251922079094

كلية التربية/جامعة الكوفة615.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيفاطمه ناصر محمد حسين42227251922122118

كلية التربية/جامعة الكوفة613.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحمزه حسين صالح عيدان42228251921008077
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كلية التربية/جامعة الكوفة601.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيرمله ناجي عدنان طالب42229251922064034

كلية التربية/جامعة الكوفة599.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيوقار صاحب كاظم فليح42230251922079133

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيانوار حيدر ناجي حبيب42231251922075008

كلية التربية/جامعة الكوفة594.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيمحمد عايد عبد العال عبد السادة42232251921120013

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيحميد حسين طالب فضل42233251921121004

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيساره داخل نعمه جبر42234251922122085

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيمروه زهير خميس كاظم42235251922086228

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبينوره محمد علوان مرزوك42236251922082038

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيمصطفى طارق مكي محمد42237251921004074

كلية التربية/جامعة الكوفة590.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيعلي كاظم مجهول سواد42238241921015039

كلية التربية/جامعة الكوفة590.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيايه عقيل كاظم نصيف42239251922086020

كلية التربية/جامعة الكوفة590.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيسندس محسن موسى محمد علي42240251922089039

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهدى حيدر حسن رمضان42241251922086214

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيزينب حيدر موسى عبد42242251922055010

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيبنين حسين عبد العباس زباله42243251922079020

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبينور عباس حسون حنوش42244251922053066

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيسجاد عامر ناظم جاسم42245251921044014

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيحوراء عبد الكاظم حميدي جهلول42246251922110003

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيكوثر علي عبد االمير شريف42247251922096069

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمحمد مؤمل صباح علي محمد صالح42248251921011060

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيهبه محمد خضير سلوم42249251922053071

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبينور سجاد يوسف مهدي42250251922053065

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى كاظم مشجل جاسم42251251921012222

كلية التربية/جامعة الكوفة571.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبياحمد سعيد كاظم عبد الرضا42252251921015002

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيسناء ياسر عبيد خشان42253251922056055

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيرند رحيم علي محمد42254231922099019

كلية التربية/جامعة الكوفة569.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيزينه كريم عبد الحسين محسن42255241922145023

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعبد هللا حسن نعمان عيسى42256251921122088

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيغدير عباس فاضل عبد الساده42257251922081024

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيزينب عبد الحسين سلمان عبد الصاحب42258251922111021

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيزهراء عبد الحمزه مطشر محمد42259251922093032

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيغدير كاظم عبيد كاظم42260251922086155

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفادبيكرار احسان جودي احمد42261251921209010

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبينهى ماجد جابر محمد42262251922064080

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيرغد طاهر كريم عوض42263251922083017

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيسحر نعمان سلنطان كريمط42264251922075041
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كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزينب كاظم عباس مهدي42265251922096043

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيرغد مالك عبد هللا كاظم42266251922078040

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى ليث كريم جويد42267251921012224

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسديم فضاء مجبل محسن42268251922122090

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيحوراء حيدر كاظم حمود42269251922071023

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيزهراء حسن نجم عبد هللا42270251922073015

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي جواد كاظم لفته42271251921024176

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيساجده رعد عبود عبد الكاظم42272251922110012

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيزينب احمد شاكر طاهر42273251922075032

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد عبد الزهره منعم احمد42274251921122164

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيهدى فاضل حبيب عباس42275251922061059

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيفرات علي محيسن جواد42276251922093050

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيمحمد فاضل لفته زغير42277251921203022

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبينبأ صادق ناجي شعالن42278251922075062

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحوراء عباس عبود كريم42279251922122046

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيايمان غانم صاحب حسين42280241922116007

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيفاطمه هاتف عبد زيد حسن42281251922081028

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمرتضى فاضل عباس احمد42282251921012204

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين كريم محمد ابو اللوخ42283251921012062

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبياستبرق احمد محمد كاظم42284271922078001

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيرسل اياد كاظم عبود42285251922085013

كلية التربية/جامعة الكوفة540.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيبنين هادي جاسم حمادي42286251922110002

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيفاطمه احمد خضير جبار42287251922064063

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين فارس جواد كاظم42288251921012059

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيمحمد علي مهدي حسن42289251921026014

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيسيف جواد كاظم عبد هللا42290251921019005

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0الخارجياتالنجفادبيسعاد رياض حمزه زغير42291251922401042

كلية التربية/جامعة الكوفة535.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيدعاء هاني شالكه كريم42292251922093023

كلية التربية/جامعة الكوفة534.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيآيه محمود جويد تومان42293251922081005

كلية التربية/جامعة الكوفة534.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبياية علي عبد الرضا عطيه42294251922078016

كلية التربية/جامعة الكوفة533.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبياسراء صالح محمد شاكر42295251922056007

كلية التربية/جامعة الكوفة533.0الخارجياتالنجفادبيبراء صالح عزيز عداي42296251922401010

كلية التربية/جامعة الكوفة532.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيحيدر حسين عطيه عكيلي42297221921090021

كلية التربية/جامعة الكوفة532.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيزينب حسين كامل محمد42298251922064039

كلية التربية/جامعة الكوفة532.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيعلي مجيد كريم زاهي42299221921078015

كلية التربية/جامعة الكوفة530.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتبارك سماح فضاله خضير42300251922086040
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كلية التربية/جامعة الكوفة529.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيفاطمه احمد حسن عباس42301251922053044

كلية التربية/جامعة الكوفة529.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيحوراء طه نوري باقر42302251922083012

كلية التربية/جامعة الكوفة529.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبييحيى عبد الزهرة مسير عبيد42303251921204022

كلية التربية/جامعة الكوفة529.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيزهراء عبد هللا خضر عطيه42304251922056043

كلية التربية/جامعة الكوفة528.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسين حميد رمضان حسن42305251921008066

كلية التربية/جامعة الكوفة528.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيغفران معين مسلم فاضل42306251922122107

كلية التربية/جامعة الكوفة528.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمهند ستار جبار زويد42307221921086097

كلية التربية/جامعة الكوفة527.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيزهراء حامي زياد شناوه42308231922113024

كلية التربية/جامعة الكوفة527.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبياسماء صالح حسن عبود42309251922089005

كلية التربية/جامعة الكوفة526.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيكاظم ريسان صويح حسون42310251921122137

كلية التربية/جامعة الكوفة526.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبياحمد باسم محمد عبد42311251921012004

كلية التربية/جامعة الكوفة652.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه نزار محمد علي علي42312251942108288

كلية التربية/جامعة الكوفة644.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائينور الزهراء فاضل جعفر باقر42313251942087067

كلية التربية/جامعة الكوفة632.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهاجر راضي سوادي عبيد42314251942101291

كلية التربية/جامعة الكوفة628.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه غانم حسين كاظم42315251942096311

كلية التربية/جامعة الكوفة624.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائينور الزهراء عقيل عزيز جاسم42316251942068053

كلية التربية/جامعة الكوفة623.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عماد نعمه محمد رضا42317251942062450

كلية التربية/جامعة الكوفة623.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى منتظر جهاد عبد االمير42318251941031833

كلية التربية/جامعة الكوفة622.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب رزاق حميد موسى42319251942062420

كلية التربية/جامعة الكوفة618.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيحيدر جبار عجمي امين42320231941001044

كلية التربية/جامعة الكوفة617.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر رحيم محمد جواد42321251941044117

كلية التربية/جامعة الكوفة615.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينبأ يحيى داخل عطيه42322251942097127

كلية التربية/جامعة الكوفة615.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيمحمد شاكر نعيم دحام42323251941119019

كلية التربية/جامعة الكوفة615.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيسجاد ماهر عجيل لفتة42324241941035061

كلية التربية/جامعة الكوفة615.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عباس علي حسين42325251941031815

كلية التربية/جامعة الكوفة613.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمؤمل ابراهيم ياسر محمد42326251941151096

كلية التربية/جامعة الكوفة612.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس عبد االمير عباس شاوردي42327251941031366

كلية التربية/جامعة الكوفة611.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى نصير عبد جبار42328251941049038

كلية التربية/جامعة الكوفة610.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمؤمل حيدر عطا سلمان42329251941011048

كلية التربية/جامعة الكوفة610.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول حيدر صالح مهدي42330251942108036

كلية التربية/جامعة الكوفة610.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيحمزه سهل عون جاسب42331251941152023

كلية التربية/جامعة الكوفة609.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيرقيه عباس حسن صبيح42332231942144033

كلية التربية/جامعة الكوفة608.6ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمهدي توفيق يوسف اسماعيل42333251941035064

كلية التربية/جامعة الكوفة608.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ياس حسن داهي42334251941045094

كلية التربية/جامعة الكوفة607.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي هادي مطير42335221941100022

كلية التربية/جامعة الكوفة606.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين هاني جوده42336251941010132
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كلية التربية/جامعة الكوفة605.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمنتظر حسن سوادي مايح42337251941122127

كلية التربية/جامعة الكوفة605.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر ابراهيم خادم معله42338251941001227

كلية التربية/جامعة الكوفة605.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد محمد كشاش عبد42339251941012009

كلية التربية/جامعة الكوفة604.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمهند محمد مهدي ناصر42340251941007366

كلية التربية/جامعة الكوفة604.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عقيل نعمه يوسف42341251941205010

كلية التربية/جامعة الكوفة604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقيه جواد يوسف احمد42342251942100147

كلية التربية/جامعة الكوفة604.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر صادق عبد حسين42343251941052008

كلية التربية/جامعة الكوفة603.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرقية حميد فليح حسن42344251942059215

كلية التربية/جامعة الكوفة602.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمرتضى عدنان عبد االمير دحام42345221941036272

كلية التربية/جامعة الكوفة602.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين قاسم خشان بعيوي42346251941049010

كلية التربية/جامعة الكوفة601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور جبار عبادي محمد42347251942062819

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤتمن عدنان يوسف عبد42348251941049025

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائينور محسن هالل مهدي42349251942066057

كلية التربية/جامعة الكوفة600.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء وسام عزيز محمد42350251942056064

كلية التربية/جامعة الكوفة599.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيهيثم لطيف كامل هليل42351251941007375

كلية التربية/جامعة الكوفة599.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسن علي صبري حسن42352251941007057

كلية التربية/جامعة الكوفة599.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد جبر كريم42353251942059304

كلية التربية/جامعة الكوفة598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا ميثم علي هادي42354251941031398

كلية التربية/جامعة الكوفة598.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي حسين يحيى عبد الساده42355241941169043

كلية التربية/جامعة الكوفة597.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب عيدان كريم جواد42356251942170236

كلية التربية/جامعة الكوفة597.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيمحمد عبدالساده عذاب نايف42357291941016047

كلية التربية/جامعة الكوفة597.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيغدير عيسى حسين عيسى42358231942091063

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيسجود عقيل داخل نوام42359251942059377

كلية التربية/جامعة الكوفة596.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيدعاء كاظم جاسم حسن42360251942084271

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشروق حميد فليح حساني42361251942108213

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين عباس صاحب عبد الزهره42362251942059091

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيفاضل عباس شعالن عبد الرزاق42363251941010107

كلية التربية/جامعة الكوفة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عبد االمير شالكه عصواد42364251941044183

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي حيدر هادي صالح42365251941010140

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى كريم جهاد شرقي42366241941069057

كلية التربية/جامعة الكوفة593.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد باسم قاسم مشعل42367251941012127

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل رائد كامل كتاب42368251941031588

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب صالح باقر صادق42369251942096199

كلية التربية/جامعة الكوفة591.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيوفاء عباس عبد الحسين خسباك42370251942122137

كلية التربية/جامعة الكوفة590.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيهيثم وسام حسن عبد الهادي42371251941031874

كلية التربية/جامعة الكوفة590.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عزيز حسن ناصر42372251942192043

3590 من 1177صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد قاسم نعمه راضي42373251941007018

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبتول عقيل ناجي مطلق42374251942084129

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيامنه محمد طه عباس42375251942095010

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسحر حسين محمد سلمان42376251942084558

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب محمد عباس عبد هللا42377251942084512

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عقيل حسون علي42378251941207016

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيساره حسين هادي جاسم42379251942089060

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيمؤمل حيدر كاظم علي42380251941003026

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيسرى مرزوك جوده كاظم42381251942059390

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي عجيل مزهر صيوان42382221941002176

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائينوره جعفر كاظم خلف42383251942098020

كلية التربية/جامعة الكوفة587.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيانتهاء منعم جبار عطيه42384251942111009

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء حسن كاظم كزار42385251942084233

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيامير عصام رسول جاسم42386251941008024

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد بدر عبد الحمزه42387251941044248

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور احمد عبد الزهره جبار42388251942192103

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيايناس كاظم وحيد زباله42389241942088014

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي صالح شاكر مجلي42390251941008127

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيغيث محمد هادي عطشان42391251941209023

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيحنين جواد مالك نايف42392251942070039

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأنفال مسلم محمد جوده42393251942062012

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا وضاح ضياء محمد جواد42394251941031401

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عبد هللا جبر ناصر42395251941031144

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد الرضا حسين عبد42396251941150024

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيرياض عطيه بصيو راهي42397251941156025

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيكرار محمد حسين علي42398251941122089

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيثامر حسين هادي عاشور42399251941001035

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيتبارك صباح حسين عبيد42400251942170077

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيزينب قاسم كاظم تومان42401251942094041

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبتول سعيد محمد علي عزيز42402251942059069

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيازل خيري نعمه شنشول42403251942084013

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيبنين حاتم هالل حسن42404241942117019

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعقيل حسين عبد هللا مسلم42405251941031404

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا حسن علي هادي42406251941031386

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسين خضير عبد الكاظم42407251942083057

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيكلثوم علي عزيز ابراهيم42408241942117136
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كلية التربية/جامعة الكوفة579.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء احمد كريم ذرب42409251942108080

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه زهير نجم عبد الرضا42410251942084334

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيزينب تيمول راهي عباس42411241942117091

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياديان عالء عبد االمير موسى42412271942060018

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين هادي حساني42413251941044210

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينبأ عبد االمير جابر مجارح42414251942084848

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم مصطفى جواد كاظم42415251942101253

كلية التربية/جامعة الكوفة576.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عظيم عبيد حسن42416251941001186

كلية التربية/جامعة الكوفة576.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيساره عبد اللطيف رزاق عبد الحسين42417251942101164

كلية التربية/جامعة الكوفة576.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياسامة محمد مجيد رسولي42418251941001019

كلية التربية/جامعة الكوفة576.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيدعاء عبد االمير عبد نور جبر42419251942075023

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر منتظر هادي محمود42420251942096345

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيتماضر اسعد علي رويخ42421241942081019

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينور ناظم محمد حسن42422251942059632

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيسجى ناجي عباس شريف42423251942095056

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيدعاء حسن جبار عجيل42424271942079037

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيابا الحسن علي عبد الصاحب حسن42425251941008005

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيحيدر مهند حسن جبر42426251941003012

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيسجاد جواد يوسف عبد الحسين42427251941122056

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور حبيب هادي كاظم42428251942192117

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه سليم تركي سلمان42429251942170323

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيابتهال خضير عبد العباس كاظم42430251942068001

كلية التربية/جامعة الكوفة574.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيفهد ليث كاظم عباس42431251941150248

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعبد الهادي عبد هللا كاظم يونس42432221941036149

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيوالء كاظم محمد عبد42433251942170455

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى عدنان عبد الكاظم حميدي42434251942062502

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمحمد رياض يوسف عبد الحسين42435251941122105

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنير مجيد نجف زوار علي42436251941031854

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد رسول كامل عبود42437251941044152

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي محمد خضير عباس42438251942101218

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0ثانوية المفيد االهلية للبنينالمثنىاحيائيعلي داخل بهلول حميد42439291941022012

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حازم جبار خطار42440241941063040

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين شده عطيه42441241941156014

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر محمد مهدي عزيز42442241942114264

كلية التربية/جامعة الكوفة572.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيمرتضى محمد كامل جاسم42443271941150114

كلية التربية/جامعة الكوفة571.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء حسن درويش بنوان42444251942084376
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كلية التربية/جامعة الكوفة571.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي كريم كاظم نصار42445291941100086

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيابراهيم احمد جاسم محمد42446271941013001

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيازهار كاظم خليفه عريان42447221942138002

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى حامد محمد عبد الساده42448251942084870

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد مضر عباس محمد42449251941009264

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيفضل هللا رحيم وذاح حسن42450271941046081

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد جواد عطيه عبد الزهره42451251941044292

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه عبيد جديع عبيد42452231942109170

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين فاروق عبد الحسين بعيوي42453251942062149

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب ابراهيم حربي صاحب42454271942059063

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد راضي رحيم عصواد42455251941044306

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء فاضل علي ناصر42456251942062373

كلية التربية/جامعة الكوفة567.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رسول جبار جساب42457251941045119

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائييقين حيدر جبر كاظم42458251942097141

كلية التربية/جامعة الكوفة566.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر ايوب حسين42459231942105027

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد امين صالح مهدي42460251941150005

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى فليح حسن هادي42461251941044352

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار عنايه هاشم عيسى42462251941150137

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيبنين ماجد حريز غالي42463251942100055

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيالحوراء زينب حسين صاحب راشد42464251942101027

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيزينب صالح مهدي حسن42465251942075040

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه زهير ابراهيم لعيبي42466271942161048

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد حسين فائز عكرب42467251941001123

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسن ميثاق ياسين عباس42468251941001066

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي مكصد مجبل كاظم42469271941010109

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي واثق محسن محمد42470251941008147

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمنى كاظم فرهود حسين42471251942059567

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي عقيل عبد العالي هادي42472271941014141

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب فاضل عباس فليح42473251942070101

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيامير محمد جابر جيثوم42474251941014008

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين مردان عبد زيد مزهر42475251941205088

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب صفاء ذياب عكاب42476251942096198

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيبشرى ميري عبد زيد رومان42477251942119008

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي باقر حسن شالل42478251941001254

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيصفاء قصي فريق عبد42479251942097087

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيوالء هادي غافل جحات42480251942111067
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كلية التربية/جامعة الكوفة560.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرغد حيدر حمزه محسن42481251942084309

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيمرتضى حميد كاظم محمد42482251941119021

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل الدين فاضل عباس ناصر42483251941205250

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاديه كريم عبد علي حسين42484251942059465

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيايات علي عبد الحسين خنجر42485251942096037

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين محمد كامل محسن42486251942108050

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء حمزه عبد االمير شهيد42487251942059159

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينور عباس جاسم عبد المحمد42488251942059625

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيمحمد قاسم جدوع محمد42489251941016044

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمهدي عبد هللا طالس مخيلف42490251941011074

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه غني زغير عطيه42491251942084703

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيكاظم صادق كاظم عبد علي42492251941122086

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حسين عليوي خليل42493251941044397

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائينور بشير علوان صاحب42494231942147076

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي فاضل حسن42495251941200057

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيميثم صالح صيهود مهوس42496251941004072

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد مالك كاظم42497251941031785

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر عبد االمير حسن42498251941207065

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب عادل هاشم نوري42499251942059343

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيشيماء جاسم عبد داخل42500251942100263

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيدعاء محمد غافل عبيد42501251942111025

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاتن ياسر عزوز عباس42502251942100286

كلية التربية/جامعة الكوفة555.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيهبه حيدر حسن شمخي42503291942057269

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيفاطمه حميد عبد فرعون42504251942104045

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مسلم كاظم حدر42505251942170337

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد رافع عبد نور شمران42506251941012133

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جواد محمد عبد االمير42507251942109039

كلية التربية/جامعة الكوفة553.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيهبه حمزه عالوي ناصر42508251942070177

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيضياء علي محمد حسن ضياء42509251941031350

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهراء حمزه كاظم حسين42510251942122060

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين فارس عبد مسلم نصيف42511251942086016

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء عادل مهدي عباس42512251942100177

كلية التربية/جامعة الكوفة552.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائياالء عبد العظيم عبد الحسين صادق42513251942101021

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيزينب عبدالجبار محمد علي42514231942191015

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائييمامه طالب عباس عبد42515231942080140

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عالء هاشم احمد42516251942108182
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كلية التربية/جامعة الكوفة551.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيايمان كريم جوده عيسى42517251942119007

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء ناصر جاسم جبار42518251942062234

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائياالء كريم عبد الحسن عبد42519251942101024

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين محمد كريم طارش42520251941031233

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيضحى شمس الدين جاسم صالح42521251942071029

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي محمد عبادي42522251942109023

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل محمد جبار هاشم42523251941031599

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيسيف كريم كاظم نصار42524291941153144

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محمود داود سلمان42525251942062682

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيجعفر منصور رسول عبد مسلم42526251941007050

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحميد داود غانم حسن42527251941044113

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيجعفر محمد شامل محمد42528231941042015

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه حسين علوان عبود42529251942108110

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيلمى احمد حسن هاشم42530251942108296

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهديل عامر رزاق اسماعيل42531251942100433

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيهمسه مشتاق كاظم صاحب42532241942110107

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةالديوانيةاحيائيحوراء وسام علي مهدي42533241942171004

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيغفران عبد مسلم نهر حسون42534251942089071

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيزينب فالح عبد المنعم ياسين42535251942085014

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عماد عبد الساده عبد42536251942084428

كلية التربية/جامعة الكوفة548.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائيعامر ظاهر محسن علي42537251941113009

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسين لطيف خضير ايدام42538221941031038

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائينور الهدى عزيز حسين غولي42539221942172102

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه بشير ساجت طرخان42540231942153128

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعال علي عبد الشهيد محمود42541251942084644

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيهاله عماد كاظم حسون42542231942271434

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسجى جاسم زغير محي42543251942100233

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمنتظر محمد علوي عبد42544231941173169

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيود جاسب جباره علوان42545221942158086

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيزهراء جواد عبيد حمزه42546231942111043

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد حسين حسن عبيد42547251941150009

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيزيد غالب مهدي سوادي42548241941211015

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيهاني حسان عبد االمير منسي42549251941016055

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر عبد الرحيم لفته عبيد42550251941045022

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس علي خيون عبيد42551221941040090

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيحيدر منصور غانم عطية42552231941191019
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كلية التربية/جامعة الكوفة545.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين حسن شهيد عباس42553251941009068

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمؤمل فيصل شمران محسن42554251941122098

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيحسن راتب جبار لفته42555241941016021

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى صادق عبد محمد42556251942062807

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائينمير سالم عيسى عبد42557251941008241

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عزيز سلمان خنيزير42558241942095027

كلية التربية/جامعة الكوفة545.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء ظافر كريم حسين42559241942171007

كلية التربية/جامعة الكوفة544.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر علي عبد المطلب حمود42560251941200151

كلية التربية/جامعة الكوفة637.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفتطبيقيحوراء رعد كامل عبد زيد42561251952057004

كلية التربية/جامعة الكوفة636.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيزيد فالح هادي جريمط42562251951122027

كلية التربية/جامعة الكوفة610.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عبد نور داود عمران42563251951044164

كلية التربية/جامعة الكوفة598.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيكرار حافظ عجريش صياح42564221951017043

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمنتظر علي عبد الحسين عبد الزهرة42565251951016017

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبتول ماجد نوري عبد هللا42566251952059030

كلية التربية/جامعة الكوفة589.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيجعفر علي ماجد عبادي42567251951012020

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقيعالء حسين خصاف زغير42568251951024015

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيآسيا كريم كاظم عويز42569241952117001

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيسجاد عبد الزهره حامد شياع42570251951001070

كلية التربية/جامعة الكوفة580.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمؤمل علي داخل ضاحي42571251951008128

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيزينب عبد السيد عيدان عبود42572251952084069

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقياسماء كاظم كريم بادي42573251952059010

كلية التربية/جامعة الكوفة573.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيضحى ابراهيم كاطع كنهور42574221952138038

كلية التربية/جامعة الكوفة571.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيهاجر دريس رواك محمد42575251952059211

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفتطبيقيرغد جاسم هادي عبد الساده42576251952069001

كلية التربية/جامعة الكوفة563.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيجعفر حميد تالي بشون42577251951008029

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفتطبيقيزينب قاسم كاظم سلمان42578251952075013

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيهدى كاظم مهدي ديوان42579221952397021

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيسجاد كاظم علي جامل42580211951007033

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيزينب محمد حسن عبد الرضا42581251952084074

كلية التربية/جامعة الكوفة558.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى شاكر راضي خشان42582251951207029

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيدعاء كريم محمد عبد42583251952122008

كلية التربية/جامعة الكوفة556.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيفاطمه منقذ عدنان احمد42584271952083034

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حيدر حسن محمد42585251951007168

كلية التربية/جامعة الكوفة551.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيمريم خليل ابراهيم موحان42586251952084122

كلية التربية/جامعة الكوفة550.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيسجى انور عريبي حسين42587251952084079

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد صادق جواد كاظم42588251951012104
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كلية التربية/جامعة الكوفة548.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيكرار عماد محسن قيس42589221951035077

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيجاسم محمد شاكر عزيز42590251951209003

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيسعد رحيم مفتاح فيصل42591161951302010

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد نجم عبد العالي هاشم42592251951044051

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيحسن ناجح عداي محمد42593251951122014

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيامير صالح حمزه محمد42594251951153009

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي سهل عبيد كاطع42595221951363033

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه رزاق عبد الحسن عطيش42596251952086012

كلية التربية/جامعة الكوفة533.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيعلياء سمير عبد هللا كرمط42597251952084098

كلية التربية/جامعة الكوفة530.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى شاكر عباس عبادي42598251951001211

كلية التربية/جامعة الكوفة528.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيفاطمة محمد علي محمد رضا باقر42599271952083033

كلية التربية/جامعة الكوفة528.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين عبد المرتفع مزيد خلف42600251951007048

كلية التربية/جامعة الكوفة524.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيعبد الصاحب عقيل كاظم عبد الحسين42601251951008091

كلية التربية/جامعة الكوفة523.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفتطبيقيساره محمد شويني عيسى42602251952095010

كلية التربية/جامعة الكوفة523.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيكاظم عبد الرسول عبد الزهره عاشور42603251951153105

كلية التربية/جامعة الكوفة523.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيكرار رحمن عيسى حسين42604241951014053

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةتطبيقيحوراء احمد كاظم جعفر42605241952166003

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيايات شاكر مهاري ردام42606221952138010

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيميثم خليل محسن فرهود42607251951209036

كلية التربية/جامعة الكوفة518.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيرقيه حيدر موسى عبد42608251952170045

كلية التربية/جامعة الكوفة517.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيصفاء محسن حسين لطيف42609241951016053

كلية التربية/جامعة الكوفة517.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيفرح هليل فضاله كنيدح42610221952169024

كلية التربية/جامعة الكوفة515.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيميثم رشيد رزاق حسون42611251951011056

كلية التربية/جامعة الكوفة515.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفتطبيقيعليه كاظم هادي شويني42612251952095012

كلية التربية/جامعة الكوفة514.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين مجيد عواد رسن42613251851012044

كلية التربية/جامعة الكوفة509.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعباس فاضل عبد علي عبد االمير42614251951007105

كلية التربية/جامعة الكوفة508.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيسراء مصطفى محمد جواد محسن42615251952101010

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيسارة عبد الحسين جاسب عساف42616161952198018

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين عبد الرسول جبر42617221951055012

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقياثير كاظم جبار عبد المهدي42618251951207001

كلية التربية/جامعة الكوفة505.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي مهند عبود بريهي42619251951044097

كلية التربية/جامعة الكوفة503.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي راتب عبيس طالب42620251951001108

كلية التربية/جامعة الكوفة502.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيابراهيم عبد المحمد عبد الرضا عبد الحسن42621251951008003

كلية التربية/جامعة الكوفة501.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقياحمد عباس غازي كريم42622231951016005

كلية التربية/جامعة الكوفة499.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيحبيب ظاهر حبيب غيدان42623251951012022

كلية التربية/جامعة الكوفة499.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمجتبى كريم هاشم نعمه42624251951044120
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كلية التربية/جامعة الكوفة498.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفتطبيقيصادق محمد جعفر محمد جواد جعفر42625251851113022

كلية التربية/جامعة الكوفة498.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفتطبيقيزيد علي جاسم محمد42626251951015007

كلية التربية/جامعة الكوفة497.0ثانوية الهدى للبناتذي قارتطبيقياسيا محمد وانس مشكور42627221952146001

كلية التربية/جامعة الكوفة496.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر ناضر شبر جواد42628161951085097

كلية التربية/جامعة الكوفة495.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفتطبيقينور عامر عبد الزهره محمد علي42629251952095013

كلية التربية/جامعة الكوفة495.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيضحى احسان ظاهر عباس42630251952056025

كلية التربية/جامعة الكوفة495.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيمهتدين علي عبيد صالح42631271952072056

كلية التربية/جامعة الكوفة495.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيحنين رزاق اعناد جبر42632221952204007

كلية التربية/جامعة الكوفة494.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيحسين صيهود عذال عبود42633251951157038

كلية التربية/جامعة الكوفة493.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقينبأ عبد الحمزه فليح حسن42634271952072057

كلية التربية/جامعة الكوفة492.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيسرى سعيد عبد دهش42635251952104020

كلية التربية/جامعة الكوفة492.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا جبار كاظم دنيف42636251951044067

كلية التربية/جامعة الكوفة491.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد جياد يازع جمعة42637161951083010

كلية التربية/جامعة الكوفة490.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيرسول عبد الكريم دعير عبد هللا42638281951044051

كلية التربية/جامعة الكوفة488.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيكاظم اياد داود عبود42639251951209023

كلية التربية/جامعة الكوفة487.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد غافل حسن جابر42640251951044145

كلية التربية/جامعة الكوفة487.0ثانوية العدالة للبناتالنجفتطبيقيحوراء راضي ناجي عناد42641251952054005

كلية التربية/جامعة الكوفة486.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسنين خالد فالح حميد42642251951044032

كلية التربية/جامعة الكوفة486.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفتطبيقيطيبه عقيد حسين علوان42643251952068015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة638.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيتقى جبار زغير عالوي42644251922093017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة633.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبينبأ عبد الحسين عبد زيد عبد هللا42645251922078098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة624.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيورد الزهراء رياض مظفر مهدي42646251922079131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيرقية طالب محمد عمران42647251922068017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة620.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفادبيغدير حسن عطيه عباس42648251922109009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة612.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيبتول باسم سلطان دايخ42649251922078018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة609.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبياسماء صباح جبار عباس42650251922071010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة607.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفادبيزهراء علي احمد رزاق42651251922057010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة605.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيقدس هادي جرود صبيح42652251922091073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة600.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيفرح عقيل مهدي علي42653251922053050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة595.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزهراء كاظم رزاق منشد42654251922122069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيزينب حيدر كاظم عبد زيد42655251922110010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبينوره علي مرزوك اكطيوي42656251922096079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيبتول راقب حسن وهام42657251922122014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة592.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيرقيه سمير عبد الحسين عبادي42658251922053026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة585.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيزينب حيدر مهدي عبيد42659231922113029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة582.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيمنار احمد كاظم عبد42660251922080063
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيشهد رسول صائب سعيد42661251922091057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيايناس محمد عبد العباس شطنان42662251922068006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيغدير عماد صباح عباس42663251922066022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0الخارجياتالنجفادبيرقيه حسين جبر محمد42664251922401026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيفاطمه مطشر شالكه مكوار42665241922115053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيرونق جودت عبد الكاظم غزال42666251922089025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيحوراء جميل عزيز عبد الزهرة42667251922115009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيزينب حسين علي حسين42668251922053032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبيمريم كاظم عبد الرضا لوكي42669251922088024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيبنين علي مرزوك اكطيوي42670251922096008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبيآمنه عبد الزهره محيسن حنون42671241922162001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيفاطمه مجيد عبد زيد عريبي42672251922064069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيزهراء سهيل ابو الهيل حوير42673251922061034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبينرجس احمد بخيت صابر42674161922231044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسراء محمد ظاهر عفتان42675251922122091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيفاطمة رحيم حاكم جبار42676251922122112

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيفاطمه محمد ياسر عبد الرضا42677251922075055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيمريم أحمد عباس ناصر42678251922085037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيايات بايب صليبي حسن42679251922078012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيتبارك فاضل ابراهيم عطيه42680251922061016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة554.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبياالء رزاق فنجان مجلي42681251922068002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة554.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيمريم ميثم محمد حسين كاظم42682251922073039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0الخارجياتالنجفادبيلمى جودي كاظم حسون42683251922401061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبينبأ رائد هاشم جابر42684251922091081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبينور مهدي صالح عبد الرزاق42685251922096078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيحنين رحمان محمد فرحان42686251922053015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيزهراء عزال حمود عجه42687251922093033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيانتضار رضا علي جبار42688251922064006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيبنين روضان كولي عطيه42689251922190002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزينب صباح محمد علي جاسم42690251922096041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيهجران راهي فرحان عبد الحسن42691251922080072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيريام ماجد فليح كاظم42692241922113011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيدعاء سامي عبد االمير عبد الزهره42693251922095003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيزينب عبد االمير محمد علي42694251922083023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيزهراء رحمن حميد مجبل42695251922068019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيطيبه حسين علوان حنتوت42696251922110015
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيافياء محمد علي حسين راضي42697251922085002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيغسق محمد رغيد غازي42698251922073032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيحوراء خير هللا خنجر ناجي42699241922115016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيفاطمه صالح جوده عبيد42700251922122113

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيدنيا حاكم عبد محمد42701251922089021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيهاله كاظم علوان محمد42702251922079123

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيرسل قاسم نعمه محمد42703251922053025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبيحنين محمد عبيد علي42704251922191009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفادبيطيبه فؤاد عادل عبد الحسين42705251922063008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيبنين محمد عبد السادة جاسم42706251922115007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيدعاء علي عبد تومايه42707251922086072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيزهراء نافع عباس فارس42708251922094026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيهبة ثامر فاضل عبد االمير42709251922085044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرجاء محمد عبد هللا جاجان42710251922086084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيزينب ستار جبار خيون42711251922114003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبيبتول جبار جادر حسون42712241922162002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيختام ميران جبار شرهان42713251922114001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيايات ثابت حمزة عطيه42714241922105006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيليلى جميل مالح حسون42715251922053054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبينور فالح حسن علوان42716251922079118

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيتبارك حيدر عبد الجليل حسين42717241922116016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيتبارك علي حسين عبد42718251922079028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيكوثر جاسم صبري عباس42719251922078087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيايات علي حسين عاشور42720251922123002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبينورهان فاضل عباس علي محمد علي42721251922068040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيفاطمه عباس عبيد عبود42722251922075053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبياصيل محمد هاتف ناهي42723251922117002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيريام جعفر نعمه سعد42724251922086226

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيحوراء فاضل حسين عبد هللا42725241922140014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيزهراء ماجد ياسين طه42726251922095009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيكوثر عباس جابر محمد42727251922122120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيوفاء نجاح تركي فحل42728251922117011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيآيات نعيم شري زغير42729251922086016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيبدور حامد عبد الوهاب هندي42730251922085006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيفاطمة عقيل عبد الكاظم عبد الزهرة42731251922115020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيبنين تحسين عبد العظيم حويش42732251922115006
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيزينب علي ياسر مهدي42733251922085024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيحوراء خلف عبد االله هيدي42734251922115010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيرقية عبد الكاظم عبد الزهرة بروش42735251922115015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيبنين علي عبد الزهره عبود42736251922122023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيساره عبد الحسين عبد زيد جساس42737251922122087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيبتول سعد محمد رضا42738251922073006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيصفا فاضل طالب عبد علي42739251922089041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبياالء عدي هادي جبر42740251922075007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيرسل حامد عبد زيد عباس42741251922061025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيزهراء احمد حمزه عطيه42742251922095007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيبنين علي احمد جوهر42743251922080015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيحوراء حسين صالح خرس42744251922064023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيايات علي هادي جفات42745251922097002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيسجى سجاد يوسف مهدي42746251922053037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيغدير حسن ميري حسين42747241922097040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبينور الهدى قصي سامي كريم42748251922122141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيغدير رضا عبد الهادي سعد42749251922110017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء خالد كاظم شالش42750251922086099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيكوثر خضوري حمود علي42751251922114007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيشدن عالء حسن الطيف42752251922089040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرسل علي محمد كاظم42753251922086086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيشهد علي حسين سلمان42754251922056059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيتقى حيدر جياد كاظم42755251922096015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيطيبه راتب داخل مشكور42756251922111028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفادبيبنين سالم محمد حسين علي42757251922057005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبياسماء عبد السجاد فاضل كاظم42758251922056008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيرقيه حميد كريم عبود42759251922085016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيساره ثائر سعد جابر42760251922089034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيتبارك تركي عطيه حمزه42761271922052015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيغازيه عطيه ميثم محمد42762241922023006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيبنين محمد عباس عاشور42763251922122027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0ثانوية الشهداء للبناتالنجفادبيزهراء احمد عبد االمير حسن42764251922090007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيشكران فالح كاظم مطلب42765251922053039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرقيه نجم عبد هللا محمد42766251922086092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيمنار عامر حمزه عبد الزهره42767251922096072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيغدير حسين حسن وداي42768251922110016
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيسناء جاسم حسين اسماعيل42769251922114004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزينب جابر كاظم مهدي42770251922078057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيزهراء حسين عدنان عبد42771251922093029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيشهد احمد جواد عبد42772251922053040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيمريم هادي طعمه هندوز42773251922120006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيسحر أسعد عيدان عبادي42774251922115017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0الخارجياتالنجفادبيرسل غني غفار محمد42775251922401024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيبنين أحمد جاسم حسن42776251922115005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيحوراء فرحان عبيس عبد الزهرة42777251922078029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيسرى عباس علي يحيى42778251922079078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيفاطمه سالم صاحب بستان42779251922078080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيبنين محمد حسن بريو42780251922086033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه تكليف عبيد عبدالسادة42781251922086162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهبه عقيل مجيد حميد42782251922086211

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيغدير كريم عبد الزهرة بروش42783251922115018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبينور الهدى حسين حمادي طرخان42784251922122140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيفاطمه قاسم كاظم عباس42785241922145034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيمريم محمد تقي مهدي جودي42786251922056090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيبتول صالح قاسم حسن42787251922190001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبياسماء توفيق عيدان حميد42788251922053004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيعذراء عبد الحسن كاظم طاهر42789251922056065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيدعاء محمد ابراهيم عبد الرضا42790251922078036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينور زمن رحيم ناصر42791251922086200

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيغدير كريم مطر عليوي42792291922078087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيحوراء سعد فوزي جاسم42793241922145012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارادبيفاطمة واثق صكبان نايف42794221822397017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيرقيه نوري ناصر حسين42795251922080023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيبشرى عزيز عتيوي خريم42796251922078020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيزمن ناصر علي رضا42797251922093026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزينب حيدر حسن كاظم42798251922086119

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيزينب انور عزيز عبد هللا42799251922073019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيفاطمه حيدر وثيق عباس42800251922111034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيفضيله علي كاظم هاني42801251922122119

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبينور ربيع هالل كاظم42802251922082037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيغفران علي عباس احمد42803251922073033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيزهراء مهند عبد النبي عبيد42804251922089032
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيحوراء جواد كاظم مشكور42805251922111012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه عقيل محمود شاكر42806251922056077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبياسراء كاظم خشف مناصر42807241922105002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيبنين سعد جواد غالم علي42808251922056018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبينور الهدى كاظم مهدي حميد42809251922093055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيغدير عبد الزهره عريبي يوسف42810251922096059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيتبارك حسين جميل عبيد42811251922079026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيزينب حمودي عواد جدوع42812251922073020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيزهراء رزاق عبد زيد حسن42813251922095008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيهبه غسان عباس ديلي42814231922140021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيزينب كاظم هادي بعيوي42815251922081021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0الخارجياتالنجفادبيمنار مجيد عبد الزهره حسب42816251922401072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيفاطمه سالم عباس سالم42817251922190014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيزهراء حسن هادي شعالن42818251922110007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيسبأ حمزه منشد حسون42819241922145024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيهبه رحيم عبد كايم42820251922122144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيصفا محمد حسين جواد42821251922083026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيزهراء حسن طعمه جاسم42822261922085013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبياسراء مرتضى رعد جاسم42823251922064003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبينبراس خضير عباس حسين42824231922113043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبياالء حسن صكبان سلمان42825221922138003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيهدى جاسم كريم عباس42826251922078109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزهراء عبد الرسول مسلم حسين42827251922096031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيغفران ضرغام محمد عبد الرزاق42828251922056069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتبارك داخل فاضل لفته42829251922086039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيأيات نجاح جهاد عبد االئمه42830251922079011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيغفران حسن عباس حاجم42831251922091064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبينور الهدى علي عبد الجبار عبد الكريم42832251922078100

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيسرور حيدر رسول حميد42833251922073025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبينور الهدى علي محمد رضا شبيب42834251922080069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبينبأ ناجح عكش عبد زيد42835251922122135

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه سعد نعمه مزهر42836251922095015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيروان فاضل مطشر عباس42837251922111017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتقى عادل عباس ردام42838251922086044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيساره كاظم جواد عبيد42839251922064048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزهراء عصام مهدي كزار42840251922079055
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه فاضل جواد كاظم42841251922056078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينبأ صفاء لطيف شعالن42842251922086190

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيشهالء احمد صافي موسى42843251922095013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيتمارة علي حسين عبد42844251922079030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيبنين حمزه عبد الواحد عبد الساده42845271922071003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه جعفوري عبد علي لهمود42846251922086164

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزينب وسام سعد حسين42847251922086125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيعذراء صالح جبار عبد الرضا42848251922082029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيبنين محمد عبد العظيم كاظم42849251922115008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينرجس ناصر حلو راجي42850121922134168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبينور الهدى كاظم عرب جعبول42851251922122142

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيتبارك حميد عبد عبد علي42852251922055005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبينبأ حربي جازع علي42853251922061052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيمالك حسين ناجي ناصر42854251922053057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبياسراء ماجد كاظم زغير42855251922055001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيفاطمة حافظ حسين عبد الحسن42856251922122111

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرسل جبار عبد عطشان42857251922086085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيزهراء حسن رزاق فليح42858251922071030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيهدى هادي برهان حميد42859241922105038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيضحى جبار عبد جاسم42860251922117010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيمروه وليد حسن ناجي42861231922105028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيساره عبد العالي عبيس مرزوك42862251922082027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزينب محمد شلتاغ عجم42863251922122082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيزينب عالء جواد كاظم42864251922085023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيتبارك محمد ذياب سرحان42865251922096013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء جاسب عبد الساده عبد علي42866251922086095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيايات باسم هادي عبد هللا42867251922091004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيافراح محمد راضي عبد الجليل42868251922080005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبياسراء زيد عزيز شاكر42869251922089003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء جاسم سعدون حمزه42870251922086096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيفاطمه سعيد علي مسلم42871251922091066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيزهراء عدنان حسن علي42872251922080026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيعتاب جعفر شعالن ساجت42873231922197007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0ثانوية االفاق للبناتبابلادبيحوراء حيدر محمد حسين عبد42874231922144005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0ثانوية النبوة للبناتذي قارادبيرماح عزيز هاشم لفته42875221922205002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيايات احمد عبد الهادي عبد42876231922112004
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيايه فالح عبد الحسن عبد42877251922061012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيزينب مراد غبين سعود42878251922091050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبيأيات كريم محمد نجف42879251922191005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةادبياديان حسين عبد هللا مهدي42880241922168001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيسجى فراس عدنان عبد زيد42881251922096050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيبتول عبد الحسن عبد زيد عريبي42882251922064010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيميس سالم عبد الحسن هادي42883271922109067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيبنين عبد هللا جويد علوان42884241922097006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيايات جبار لهمود اجديع42885271922051005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزهراء مسلم صاحب حسن42886251922122073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيغدير حسين علي عبيد42887231922082026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيسجى خالد علي ابراهيم42888241922140031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيبنين كريم جاسب عبد السادة42889251922094009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيبنين حيدر هادي نجم42890251922096007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيبنين علي حسين ساجت42891251922122022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيفاطمة علي عبد اليمة نصيف42892231922113038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيشهد رافد جابر محمد42893251922073027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيهناء نجاح عبد الرضا حسن42894241922140058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيتبارك جبار رحمان جاسم42895251922078025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيبنين جميل عزيز حمزه42896241922116010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيشهد قاسم مدلول كشاش42897271922102116

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيسماح جمال كريم بردان42898251922091055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيزهراء علي حسين محمد علي42899251922083021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه حيدر شاكر ابولول42900251922056074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيفاطمه حبيب رزاق سعيد42901231922109050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيشروق عادل شالكه غازي42902241922097031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبياالء الدين كاظم حسن علي42903251922079005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزينه زهير مفتن عبيد42904251922079074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيعال صالح مهدي كاظم42905251922190012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيساره حسين محسن حمزه42906241922134027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيفاطمه شهيد هادي غازي42907251922078081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيفاطمه عقيل عبد مسلم مرزوق42908251922071048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزينب عباس نجم عبد42909251922122079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيحنين مؤيد سرحان علوان42910251922089017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيشهد غازي عبد الحسن عليوي42911241922150001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيحوراء هادي كاظم وزير42912251922053019
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبياالء حليم عبد النبي عبد هللا42913251922086010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيبنين جعفر حمود شعالن42914241922023003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0الخارجياتالنجفادبيضي علي طالب محمدحسن42915251922401054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيكوثر خالد ياسر عبد الرضا42916251922075057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيتبارك حيدر طه حسين42917251922096011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيزهراء عزاوي جابر كزار42918251922061036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيطيبه صالح عبد الهادي عبيد42919241922080026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيانتظار سلمان شنشول عبد42920241922105005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيهاجر هادي محمد سرحان42921241922123035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ث ايليا االهلية للبناتالنجفادبيكوثر يوسف عبد علي عبد42922251922099003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيتبارك عباس عبد الزهره حبيب42923251922083008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبيزهراء فارس حنتي كريم42924241922162006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيسحر عزيز كاظم عناد42925251922061042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيتقى وسام كامل ليلو42926241922105012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيدينة سوادي كريم جخيم42927251922079035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسجى قائد عيسى ظاهر42928251922122088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيرقية باجي جودة عبد42929251922078041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيدعاء مكي صاحب رحمان42930251922086074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيمروه بدر صالح ظاهر42931241922116049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيزينب عبد الجبار حبيب حسين42932251922073022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيفاطمة علي عتيق عطيه42933251922080051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحنين عادل حبيب محمد42934251922122044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيكوثر كريم ناجي ياسين42935251922079109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيدعاء وفيق زعالن ايوب42936251922078037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيرقيه جبار حنظل ثويني42937251922079044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيهبه جاسم محمد شندل42938251922073047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبياسراء عبد هللا عبد الحسن حسون42939251922111001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيحوراء رزاق حسين سكر42940251922068012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه فاضل صاحب عبد العباس42941251922086170

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزهراء ناطق حسون دنيف42942251922079059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبيعلياء عقيل مالك خدام42943251922088020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبينور زهير عبد الرضا فاضل42944211922131025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيزهراء حيدر جمعه رومي42945251922066007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيزينب حسين محمد اليذ42946241922115034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيزهراء صالح عبد الحسن كاطع42947251922082016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيسجى عامر علوان كاظم42948251922064053
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيفاطمه عامر كامل خضير42949251922170077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيايه محمود عبد الستار داود42950251922080010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه محمد علي محمد42951251922110018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيآالء كاظم حسن محمد42952251922071003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيتقى عبد الولي حمود غزاي42953251922073010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيفاطمه عزيز رحيم عزوز42954251922122116

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيفاطمه سعد محمد علي مغيض42955251922079098

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيغفران مالك حتوت سلمان42956251922111031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيبشائر علي مهدي حسن42957251922086023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيحوراء كريم عبد الحمزه كاظم42958231922090019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزهراء محمد شاكر محمود42959251922096035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتبارك حيدر علي حسين42960251922086037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيبتول حيدر كاظم محمد42961251922089008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيزهراء عبد الحسن كاظم طاهر42962251922056041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحوراء صاحب علي ناصر42963251922086060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةادبيعلياء فاضل كاظم مخيف42964241922168006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبياسراء حمزه عبد وكوع42965271922070002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه جواد كاظم جبر42966251922096063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه عبد هللا فاضل طاهر42967251922056076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيايمان كاظم محمد يحيى42968251922091005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيتبارك معد شكري اسماعيل42969251922079029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيهدى سالم كريم جبار42970251922089056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيحوراء صالح هادي صياح42971241922116019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحوراء حيدر عبد عون ابراهيم42972251922086057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيبنين شعالن كاظم علي42973251922122020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيفاطمه فؤاد يوسف محمد علي42974251922091068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيأمل عباس جواد شاكر42975251922093001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيايات فالح داود سلمان42976231922160002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيعبير عليوي جبار عليوي42977251922094033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيظالل اركان ساجت شلتاغ42978271922102125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيبنين محسن عبيد شهد42979251922083007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيوهب عبد العظيم جواد ناصر42980251922093059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيزهراء حيدر فاضل هاني42981251922094022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيأسراء فارس شهيب شياع42982251922122004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيشهد حسن هادي مخيف42983251922071038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيهاله مؤيد رشيد حسن42984251922075068
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيبنين حمزه حسين عويد42985251922091011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيرقيه كاظم محمد يحيى42986251922091031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيتبارك سامي درج جاسم42987231922115011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبياالء حسن عباس رضا42988251922122008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيبتول عبد العزيز غلوم علي عبد الحسين42989251922056015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيفاطمه حامد نور حسين42990231922076023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيزينب مسلم كاظم ثعبان42991251922111024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيزهراء مهدي هاتف عبد42992241922124025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبيرانيا عماد كاظم يوسف42993251922171010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبيهيام كريم عذاب معتوك42994231922104035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيمروه رشاد عباس حمزه42995251922053055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيدعاء لطيف عبد علي ظاهر42996251922091025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيمنار عوده عبد زيد طريطر42997251922091078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيبنين صالح حسين حمزه42998251922056021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحوراء قاسم محمد هادي42999251922086063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبييمامه مجيد صالح هادي43000251922191024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيساره هادي جاسم حسين43001251922053036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيزهراء فاضل عباس شهيب43002251922056046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيمريم ماجد ارحيم كاظم43003241922186054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزهراء احمد عبد النبي عبد الرضا43004251922078044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0ثانوية الشهداء للبناتالنجفادبيآيه عصام رزوقي عبد هللا43005251922090002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيفاطمه رشيد هادي بعيوي43006251922066028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيانفال احمد كريم عبد الزهره43007231922145006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبينور الهدى حسين علوان نعمه43008251922088027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيتبارك صباح رحمان صالح43009231922197002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبينورس محمد عبد سلطان43010241922115065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيرحاب ثامر عيدان محمد43011251922096023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيرقيه سعد كاظم عبد الزهره43012251922055007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة671.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينور سالم ابراهيم شريف43013241942124153

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمروه احمد حسن صالح43014251942062712

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرؤى علي عبد الحسين عباس43015251942062249

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة652.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات عبد الكاظم حمزه جبار43016251942084095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة650.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حيدر رحيم عبود43017251942055076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة648.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيضحى عبد هللا رجب علي ابراهيم43018251942170295

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة637.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزينب محمد نعمه داود43019231942113052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة629.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء علي عبد الباري عزيز43020251942062225

3590 من 1195صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة626.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه علي كريم حمزه43021251942055042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة626.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيوسن حسن هادي عباس43022251942062887

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة617.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهبه عباس علي حسين43023251942062854

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة614.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء صفاء قاسم محمد43024251942101121

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة613.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائينوره احمد صبار خويط43025251942102043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عبد الحمزه سلمان لفته43026251942062659

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة609.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء جواد عبد الرضا صريع43027251942097054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة605.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرسل هاشم خضر كاطع43028251942192021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة603.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عصام عبد الرحيم حسين43029251942062364

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة603.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين جليل مجيد جابر43030251942070022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة595.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيدنيا ماجد عبد عبيس43031251942084277

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيعلياء خضر عجيل خضر43032241942117120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيبتول صباح حمود موسى43033251942061005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائياسالم جبار محسن محمد43034251942070004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة593.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيعذراء حسين عبود شريمخ43035251942095067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة592.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم جميل صابر نزال43036251942059538

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة591.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائياسراء مهدي عبد الحسين حسين43037251942087006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغاده حيدر فالح حسن43038251942062594

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه أحمد طاهر محسن43039251942062619

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه محسن اسماعيل حسن43040251942095078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة587.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائياستبرق علي حمزه ناجي43041241942114021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة587.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الكريم عبود غريدل43042221942105072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة586.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء محمد حسين سكطري43043251942059172

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة586.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيزهراء كاظم عواد كاطع43044251942064021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم علي جابر علي43045251942100356

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة583.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيفاطمه محمد جاسم شافي43046251942089079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة581.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيكوثر يوسف عبيد جبر43047231942077116

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيايالف ضرغام كامل هاشم43048251942097018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرانيا سعد كاظم عبد الحسين43049251942062250

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيبتول عقيل شبالوي عبد43050241942117018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيبنين قائد جاسم عبيد43051251942075012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزينب هاشم عباس حسين43052251942066034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيبنين جبار شباط فهد43053251942061006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حميد جابر جاسم43054241942114225

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيضحى عبد الرضا احمد حسان43055231942124078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيتقى صباح عزيز حسون43056251942087016
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيدعاء حمود صبار خويط43057251942102009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيوجدان خالد لفته جويد43058251942062883

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عوده صالح مهدي43059251942108275

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينرجس حسنين علي صالح43060251942084859

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائياسماء محمد عبد الحسين طخاخ43061251942111003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائياحالم يعقوب محمد قاسم43062171942241002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى حسن حسين علي43063251942108361

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيتمارا ميثم هادي كاظم43064251942111021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة573.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيامنه جواد كاظم شهيد43065251942108022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي عبد الرزاق فجر43066221942207026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيطيبه فارس جاسم حمد43067251942084629

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائينورهان اياد الياس عبد الغفور43068271942087152

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيرقيه امين علي عبد الحسين43069241942117065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة571.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيزهراء سلمان هادي مجدي43070251942085010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حسن صادق موسى43071251942062719

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيضحى محمد كاظم محسن43072251942059429

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه رحيم عباس بشير43073221942393116

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء اياد اجليدان عجيمي43074251942102017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيكوثر مازن مهدي جبار43075251942066054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عادل جاسم عباس43076241942114235

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيوسن غانم حسن جاسم43077251942192182

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيشهد عالء حميد راضي43078241942168079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينبأ مجيد حميد عباس43079251942100377

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء صالح نصر حسن43080251942056038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى عبد المهدي كاظم عمران43081251942084873

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيعذراء حامد موجد احياب43082251942064035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيهاجر كاظم شنيتر شجال43083251942102045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس كاظم صخي محمد43084221942203094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيعال امين جبار مسير43085221942138055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيأمنه عماد عبد  عصواد43086251942059008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيهديل طالب مرجون غضبان43087251942122132

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيزهراء حاكم محمد خلف43088251942053035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حسين اسماعيل يعقوب43089251942062721

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرقيه سعد عبد الحسين حبيب43090271942058094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيايات زاهد محمد عليوي43091271942063016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيديانا هادي كاظم عبود43092251942122045
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيهدير عبد هللا جابر حسون43093241942104141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيحوراء أسماعيل جبر كاطع43094251942083022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين مكي جبر ناصر43095251942062154

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقيه مقداد محمد خطار43096251942100155

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائياالء وسام جليل عبد الحمزه43097251942101026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيمريم كاظم جابر عبيس43098241942117143

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة561.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيكفاح حسن جواد جاسم43099241942220444

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة561.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيالبتول قاسم محمد حسين43100251942058005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهدى مقداد عبد المحمد صالح43101251942192165

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حسين علي حسين43102251942062414

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيتقى عبد الخالق فرحان شاهين43103251942089020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياستبرق حيدر سلمان حسن43104251942100019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيزينب علي عبد عباس43105251942068033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيانوار جبار كاني راضي43106251942097010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيامل علي عبد الكريم شمران43107251942068005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين كاظم جواد43108251942104028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيسناء عبد الكاظم سعدون فرحان43109271942063115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيدرر معن محمد حسون43110251942070047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيأيناس مازن مهدي جبار43111251942066004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة557.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيغفران محسن مجهول عاجل43112251942122103

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء علي جواد حسين43113251942062224

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائياالء حمزه كاظم جواد43114251942111006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيمريم محمد جواد محمد اسحاق محمد حسين43115251942087061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيدعاء عادل فاهم كحيط43116251942100119

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيسكينه احمد عبد الرسول ناصر43117251942170263

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيفاطمة جواد كاظم محمود43118251942094053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.4ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفاحيائيفضه عبد االمير كريم كنش43119251942069011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة553.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرباب جعفر صادق مسلم43120251942100124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة552.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرسل حسن عبد المحسن علي43121271942088077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيفاطمه سلمان هادي ظاهر43122251942061027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه حنون مهيدي زياره43123251942084327

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب رعد سعد مسير43124231942271208

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيمريم عقيل هندي كواك43125251942068049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيايات رائد عدنان مفتن43126241942108009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيحكمه محمد عبد الحسين جبر43127251942095026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه قاسم حسن جاسم43128251942070143
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيبنين صالح عبد الحسن عبد علي43129241942130017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة549.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه حسين نصيف جاسم43130251942062277

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور قاسم حاتم هادي43131251942100415

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيبدور صبري حامد بدر43132221942323043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم حيدر نصيف جاسم43133251942084809

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عزيز ناجي عزوز43134251942084419

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه وليد شاكر جعباز43135251942084753

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيصفا كاظم مهدي كايم43136241942103094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيامنه عقيل عبد الواحد حاشوش43137251942059045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم كاظم عبود ناصر43138251942095082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيتبارك حسين حاكم شمران43139231942164013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيزهراء رعد ادريس مزهر43140241942117079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيكوثر وسام فاخر عبد الرضا43141251942097114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيغدير حسن هادي عبد الحسن43142241942168095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مقداد كاظم محسن43143251942059508

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور صفاء موسى ياسين43144251942170411

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيافراح رسول تومان عباس43145241942100009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمروه اسعد حسن عبد االمير43146251942108299

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء بهاء مجيد صالح43147251942096097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين علي محمد عبد هللا43148251942062146

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزينب احمد ساير حسين43149221942147036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه فرحان عبد االمير زغير43150241942114240

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائياسراء حمزه لطيف جبار43151241942142002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرسل علي معن نعمه43152241942114092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيانتظار وسام حسن فليح43153251942066008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه ثامر رحيم جواد43154251942057025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيحوراء عدي عالم هاشم43155251942083024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب راضي ناصر محمد43156251942084471

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأيات حسين شاكر فليح43157251942062018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيزهراء غانم كاظم مباشر43158241942100053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيحنان هادي حسين عالوي43159251942075018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء كاظم راضي كشوش43160251942058033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيالحوراء زينب محمد عبد عون داود43161231942090017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيفاطمة خلف جابر نافل43162221942111038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه موسى رضا محمود43163251942108287

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب موسى رضا محمود43164251942084519
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب رحيم كاظم مظلوم43165251942170216

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيفاطمه علي نعمه سرهيد43166231942113070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيزهراء عدنان كاظم سالم43167251942111035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيرغد محي كتاب فليح43168241942111041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيجنان وحيد رحيم سريح43169241942114061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه فاضل مالك نايف43170251942062672

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء غالب صالح صاحب43171251942059168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينعيمه عبد هللا فاضل حسن43172251942084865

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات هيثم حمود سعد43173251942101010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء خضير عباس منصور43174251942062339

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيايات حمودي رزيج محمد43175241942168009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب ضياء غني جعفر43176251942084485

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتقى احمد عبد الرضا محسن43177251942084208

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيغاده صالح شاكر عبود43178251942053064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيسكينه عباس حنون ذياب43179231942120127

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزينب علي نهر كاظم43180221942172046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهبه أحمد كاظم عبيد43181251942062851

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب سليم جبير حسن43182241942081051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب عبد الحسين عبد الساده بياد43183251942084490

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائينور محمود شاكر ياسر43184241942117159

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيهاجر حسين علي عبد الحسن43185251942066059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيبتول جبار كطن عايد43186251942068010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيعذراء امين ساير حسين43187221942147051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيكوثر علي جميل عطشان43188251942053075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائينور ستار موسى ابوشنه43189241942117156

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه سجاد سوادي مايح43190251942084336

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الهادي كريم سلمان43191251942109021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه جمال محمد مجيد43192251942062632

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائياسالم حسين حمودي حسين43193251942059037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء جودي كاظم حمزه43194251942097055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيلمى أمجد جميل رشيد43195231942120159

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0اعدادية الفجر للبناتذي قاراحيائيجنان جاسب حميد حسين43196221942132010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعذراء عامر عبيد والي43197251942062575

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه سعد حيون حواله43198251942084725

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيفاطمه مؤيد عباس كريم43199271942059104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر عبود ابراهيم43200251942062335
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيبتول حكيم ناصر شراد43201251942122021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء عدي اموري محسن43202251942100181

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيغدقا محمد صالح علي43203251942087046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينورا حمزة لطيف جبار43204241942220521

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.5(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقية محمد ناجي مجيد43205251942084314

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحنين نصير شاكر كريم43206251942062214

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير حيدر نجم عبيد43207251942095068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيآسيا عزيز عباس كاظم43208251942104002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى عامر كاظم مزيعل43209221942141256

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزينب فؤاد جميل عباس43210231942089087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.3ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه قيس عبد هللا سلمان43211251942108277

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيبنين علي جياد خدام43212251942076006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيساره سالم كريم علوان43213251942082027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل رويضي عبد الهادي كاظم43214251942062260

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيطاهره عباس رحيم عصواد43215251942108235

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ عدنان درويش غلوم43216251942096396

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه اسعد عبد الزهره حمزه43217251942192069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء كاظم مهدي كاظم43218251942084436

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيغفران صاحب حسن واوي43219241942117122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيتبارك قاسم رسن رستم43220251942061009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عماد محمد صالح حسن43221251942059287

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء ميثم راضي عبد43222251942108087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرتاج جميل جوشان سلمان43223241942121111

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0ثانوية الضحى المختلطةبابلاحيائيحوراء عباس عبيد علوان43224231942218006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيريام رحيم كامل طالل43225251942096140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه ثامر علي راضي43226251942095038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائينور الهدى محمد ناجي كاظم43227251942071045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيحنين عبد الرضا مزنوك محمد43228251942111022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينرجس محمد رشيد عبود43229251942100390

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيايمان حسين دريول محمد43230221942172013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك صالح عبد الحسين جاسم43231251942100073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائينورس زهير فخري عبد الرزاق43232251942057087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الحسين سعدون تقي43233271942091075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيدموع حيدر محمد جاسم43234241942107037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيصابرين قاسم كريم باش43235241942167017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمريم حسن عكله درويش43236251942170364
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفرقان حميد مشكور كاظم43237251942084759

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيفرقان هادي حمزه عطيه43238241942100114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيساره سعد حسن علي43239251942070105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزهراء سمير طالب حسن43240271942062053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيغفران حسين علي سلمان43241241942220387

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيمياده طالب كريم مجيبل43242221942411033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور الهدى مسلم حسين علي43243231942090271

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيزينب حسين شنان عطية43244251942072012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيزينب حسن هادي حسين43245231942110032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياالء علي نعمه وناس43246251942062070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيفاطمة عدنان عكلو مضيجر43247251942068041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب علي حسان جابر43248231942088231

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائياسراء سهيل حاتم حمود43249231942172002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيهاله احسان هادي محمود43250251942170422

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيآيه رحمن محمود عامر43251251942059013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمريم صباح كاظم خضر43252271942058256

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائياسراء احمد سياب دعاج43253231942181001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0اعدادية الفجر للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد االمير جواد كاظم43254221942132021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزينب عبد هللا عبد الزهره جياد43255271942071044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائينور باسم محمد مدلول43256251942109051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيتقى عماد محمد رضا كاظم43257231942114033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيجنان نجاح حسن حميد43258221942412017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيصفا علي شاكر عبد الجبار43259231942088289

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيصفا حسن ما هللا كاظم43260251942096250

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيياسمين صالح ابراهيم عطيه43261251942110043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال مجيد محمد عبد الرضا43262251942062587

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزهراء عباس عناد سرحان43263231942145052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيشيماء حسين مهدي جاسم43264221942016007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسين عبد زيد عبد الحسين43265241942220205

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيكوثر عبد الرضا وناس جاسم43266251942075067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى عبد الكاظم محمد رضا مرتضى43267251942096441

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيحوراء علي هاشم عبد الحسين43268241942139042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحميده رعد عبيد عباس43269251942108074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب صفاء حسين مهدي43270251942062428

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسن عبد علي جاسم43271251942170169

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه محمد عبد الرزاق نعيم43272251942100316
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزينب عبد الزهره رزوقي محسن43273241942168062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيغفران عدنان جبار ماهر43274271942094052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيأحالم علي محمد موسى43275271942068001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء فرج جنيح رديني43276291942085072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء صالح محسن شعالن43277251942070072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمالك جاسم محمد خضير43278271942068168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم رياض جاسم محسن43279251942086082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائياشواق شاكر اسماعيل عبد الحسين43280251942097006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0الخارجياتالنجفاحيائيزينب محمد عبدالحسين هاشم43281251942401037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد حسين حمزه43282241942107066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء محمد جمعه عبد43283231942087257

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ ظفار هادي عبد السادة43284221942393132

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيتبارك سمير حمزه محمد43285231942080026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيبنين يحيى حسن حسين43286231942188003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيخديجه كريم جاسم طاهر43287251942055033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسن كريم حمزه43288251942101208

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال وجيه حسن صيهود43289251942062588

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينبراس كاظم عفلوك صالح43290251942101268

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيرباب قاسم رحيم حبتر43291241942168036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه علي ناظم مجيد43292251942084346

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيزينب قاسم كريم هوين43293241942104085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيمريم كاظم جاسم حسين43294231942089143

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيبنين زهير عبد الصاحب عبد الكاظم43295241942114043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيفاطمه غانم عبد الكاظم جبار43296251942122108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عالوي حسين محمد43297251942084422

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي كاظم محسن43298241942220287

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيغزالن ذياب مزعل خماط43299241942104111

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيبتول هيثم صالح شافي43300231942133004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب عبد المهدي حمزه شناوي43301251942084494

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائينور عباس مهدي حسن43302231942143035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حسن عيدان كاظم43303241942142014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين عبد هللا كاظم لفته43304251942110008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم محمد جواد43305231942090221

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيسجى حاكم تايه حمادي43306241942111065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين عادل نعمه حسون43307251942084156

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيضحى جبوري حسين هادي43308251942084609
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسين رزاق هادي43309251942053065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيأطياف حمد جبر عبد النبي43310221942394001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيدنيا صبار مهدي فطيه43311231942119076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائينور الهدى باسم مجيد كاظم43312231942118048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينبا صباح عزيز علي43313251942192087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيمريم صالح مهدي عبد43314241942097033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيامل جاسب عالوي خليل43315271942094008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيحواء علي جاسم محمد43316251942071017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0الخارجياتكربالءاحيائيغدير محمد حسين رضا43317271942401045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحميده عبد العباس محمد لطيف43318251942084215

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيهيام حامد حميد كاظم43319251942110040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحميده خيري نعمه شنشول43320251942100094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0الخارجياتالنجفاحيائيرواء ناجح عبداالمير جبر43321251942401024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين علي كامل جواد43322251942058012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيالزهراء ماجد جاسم محمد43323271942058014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيطيبه حامد كمال الدين جواد43324251942084623

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم ساجد صالح مهدي43325251942084812

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهاجر فايق نجم عبود43326251942101292

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرغد سرحان شخاط طويرش43327251942084310

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيأيات عزيز كزار حمزه43328251942100012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء حامد مهدي ذياب43329231942090118

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفرقان علي كاظم جاسم43330231942114109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيطيبه قاسم كاظم علك43331241942114202

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيزهراء ماضي عباس منصور43332231942144047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغفران حيدر محمد كريم43333251942096278

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزينه محمد عبد الحسين كاظم43334241942107075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيكوثر صباح حسن عبد الزهره43335241942117138

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه حسين مدلول محسن43336251942059218

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيمالك شوقي قاسم محمد43337231942128057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائينور الهدى ابراهيم علي خلف43338231942153164

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائينرجس محمود عبد هللا انبيت43339271942102059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء نجاح حسن عطيه43340251942084251

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيرحاب عزيز زبيد كريم43341241942107041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيدعاء محمد جاسم حسين43342241942096052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيابتهال مسير لفته برغش43343251942068002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيمنار مؤيد غازي محسن43344251942056112
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزينب نعيم لوكي مظلوم43345291942071048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم كرار عبد األمير جواد43346251942108312

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفردوس عقيل محمد كاظم43347251942084757

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء خالد حسين عذاب43348271942068067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينور احمد صالح مهدي43349251942101274

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيتبارك رحيم عبيس حسين43350231942111021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيرواء جبار عليوي سلمان43351241942115020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحنان حسين ساجت عبد النبي43352251942084218

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0ثانوية الدوحة المختلطةبابلاحيائياسماء فالح محمد تايه43353231942176002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيصابرين كاظم جاسم محمد43354251942084601

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيغفران عمار كريم عبد43355261942093032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيشذى خضر حسين الياس43356171942252061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرباب علي حاتم سلمان43357251942062255

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيمريم حميد عباس ابراهيم43358241942114267

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيسجى حسين عبد علي ناصح43359251942096227

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه محمد عبد الحمزه عبد الكاظم43360251942070144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عامر صاحب عزيز43361241942123029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عدنان عوده كاظم43362241942123039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائياالء جاسم عبد الكاظم حميد43363251942111005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفاحيائينورهان عدنان عبد الحميد شريف43364251942063014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيسجى مطير جبار حلفه43365251942068035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيضحى كامل عبد هللا محمود43366231942113065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم خليف كاظم43367231942098090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء رائد محمد يحيى43368251942192038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيآيات ستار عبد الحسين هلول43369251942084089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيزينب حسن عذاب محمد43370261942163014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب مصطفى حمزة شاكر43371231942142154

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران جاسم محمد خالوي43372221942393108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء غانم كاظم اسيمر43373221942393040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيورود كفاح كاظم شبيب43374231942082064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب بشير فلحي علي43375251942070090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيابرار علي سودي حسن43376251942084004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه عبد الكاظم عبد كاظم43377251942100305

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء ازهر جميل كريم43378251942084370

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه علي مزهر عبد الحسين43379251942084701

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبتول حسين ادريس لفته43380251942084125
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسراء نعمان مهدي عبد الحسين43381251942108206

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد صبحي رحيم نجم43382251942108219

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيطيبه فالح عبيد زيدان43383251942084630

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء مرتضى قاسم حرج43384101942096034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائياالء هارون رشيد ذياب43385221942207004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمة داخل مزهر سيان43386251942100289

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور رعد اسعد عبد الحسين43387231942090276

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيبتول رسول شنين حسن43388241942117017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيزينب امين رسول حميد43389241942117090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائينور علي حسين هادي43390271942066035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيغدير حسين علي محمود43391241942093094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيختام رعد طالل ابراهيم43392271942081026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم جاسم جبر حسين43393251942100344

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه هاتف شهيد رشيد43394251942065014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه منهال جاسم رشم43395271942060284

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيلمياء عامر حمزه صبيح43396241942130095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيهدير رحيم علوان عزيز43397241942111102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيشهد حمودي فليح حسن43398231942090184

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه سالم عيدان خرباط43399251942170322

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزهراء حليم عبد القادر عليخ43400271942064067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيصفا رياض شاكر هادي43401251942083049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيتقى حسين علي حسن43402261942071007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيصابرين علي موسى سلمان43403221942411026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينرجس عقيل عبد هللا حمدان43404221942153315

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك غازي عطا هللا مسير43405221942394026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير مصعب صباح رزاق43406251942108248

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزينب غازي عطيه جابر43407261942080109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزينب سالم عبد الواحد علي43408251942066030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيذكريات مشرف عزيز صكر43409251942096115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيفاطمه رعد عبد الكاظم عبد علي43410241942167020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيآيات حسين محمد نعمة43411241942185001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيبراء علي مهدي حسين43412221942162013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين سالم كناوي عباس43413251942058010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمسره محمد حسوني عبد الواحد43414251942108317

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيحوراء جبار كاظم حمود43415241942100036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيرسل مهدي حسن عبد علي43416241942113010
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيجيهان معله ابو الهيل حمودي43417251942119012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيرسل عبد الحسين جبار عيدان43418251942097047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيطيبه مصطفى كامل حسن43419251942108240

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعبير غانم غافل حسن43420251942122094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى بسيم عبد الحسين حبيب43421251942087068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيغفران عبودي رمضان غلوم43422251942086064

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول محمد جاسم نعمه43423251942101049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزينب عبد العالي كريم جاسم43424271942068090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيمريم نبيل سالم مراد43425231942113077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيبنين سليم كشمر عبد43426241942117023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائياسماء حسن ثجيل عكض43427221942172006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيالرا نعيم محيسن ناهي43428231942077117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيمالك فالح حسن علوان43429231942139048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيانتظار جميل كامل كماز43430241942117014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء لطيف شنان مزيد43431221942105059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عاصم يحيى عبد الحسين43432251942096161

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى محسن جواد كاظم43433251942059615

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيايمان عبد االمير هاشم محمد43434251942122019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0الخارجياتالنجفاحيائيزهراء رياض عبدعلي عبدالحسين43435251942401026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ثانوية اليقظة للبناتكربالءاحيائيندى محمد عبد كاظم43436271942103032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمنار فؤاد غانم بديد43437251942059563

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزهراء جواد عبد الحسين علوان43438251942066023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيفاطمة ناجي مشعان وسمي43439221942161068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائياسراء رعد حسن غازي43440231942117003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيزهراء محمد عبيد ختالن43441231942192002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيآيات علي ابراهيم عبد43442231942217001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة498.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزينب صالح مهدي موسى43443241942124077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين عبد كاظم43444251942104027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور الهدى حميد مخيلف حمدان43445251942170401

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيساره بندر مسلم جزر43446231942099030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيساره كاظم غالب كاظم43447221942172055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائينوره حميد حنون عبود43448221942103188

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائياسراء شاكر عاشور صليبي43449241942220010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيهبه علي كريم نعمه43450251942066060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب عبد الكريم عبد الحسين مزهر43451251942084493

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيدنيا كريم مزهر محمد43452251942101088
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء فائز فاضل ياسر43453251942101132

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى احمد فضل محسن43454241942114289

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيفاطمه سليم عليان عويد43455261942106066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرواسي علي عبد جبر43456251942084357

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيعذراء موسى نجم عبد هللا43457251942056090

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيضحى ابراهيم حسين تايه43458271942097029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين حسين عبادي غضبان43459251942059085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيسجى قحطان جبير حسوني43460251942097078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء احمد ياسين نعيمه43461151942401016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيندى عبد سوادي حمزة43462241942085093

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزينب محمد شاهر جويعد43463221942105075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيتيسير سعدون عامر بندر43464221942101020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيسماح علي حسن عيادة43465221942321100

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيرسل محمد عبد عباس43466241942085036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيعذراء علي داخل جاسم43467251942056089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيبتول كطران كريم كندوح43468241942134027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيشفاء حسن نجم عبد43469241942104096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ حسين نعاس مهدي43470251942059577

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيانوار حيدر منهل موسى43471241942114031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك علي عيدان حسين43472251942108059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيجنه علي سامي صدام43473251942062209

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيخديجة مصطفى عبد القادر سيد عبد هللا43474231942146006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيزهراء عقيل عبد العالي نعمه43475251942076017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيضحى قاسم عباس ابو حمد43476251942086053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيفاطمة علي كريم عيدان43477251942075061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرسل كمال محمد كاظم43478271942056125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائياسالم فاخر جابر محسن43479251942170027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم علي عبد الرضا سعيد43480251942108308

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الرضا دولي حنويت43481251942094027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيداليا حيدر احمد محمود43482231942145033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيتبارك كاظم زغير شمخي43483271942052029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبشائر مانع عبد العظيم عزوز43484251942084138

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء ناصر سعيد ناصر43485251942108168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم صباح رحمن هادي43486241942220455

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحوراء علي حسين عبد الرزاق43487271942056106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيفاطمه خضير نعمه عكله43488221942413055
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي حمود حمد43489251942056059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيزهراء هاشم منعم جبار43490241942115024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائينور علي محمود هادي43491241942097040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيدعاء حسن منصور راضي43492221942172022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيفاطمه مجيد حميد بالسم43493251942064043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب ناظم عبيد حراوي43494251942108190

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيآالء عبد الرزاق ابراهيم حسين43495251942100003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزينب نجم عبود حبيب43496251942122077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيغدير حسن طعمة عبد عون43497251942075053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيهدى ناظم احمد كاظم43498251942075084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائيزينب طالب اسود ابراهيم43499231942159013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيشهد عباس فاضل عبد االمير43500251942100260

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينهج سعد ابراهيم جواد43501241942124145

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائياكرام حسن محمد راضي43502231942089010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيمريم خليل عواد كاطع43503251942068047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى عبد الرسول محمد تركي43504251942057089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائياستبرق محمد عدنان خشان43505251942070003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيايناس بالل ابراهيم باشي43506251942111012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى سعد كزار زغير43507251942084871

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيُسرى قصي صالح مهدي43508251942059389

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء طالب مياح فرد43509251942058021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيبنين عدنان كاظم عبد43510241942169011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب شعالن فلغوص ظاهر43511221942323168

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائينرجس عباس مدلول اركان43512231942080120

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيزهرة برزان عبد هللا مطر43513251942068031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيعذراء رحيم كاظم بندر43514251942170302

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمه مهند مهدي عبد الحسين43515231942120156

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم وصفي حبيب ظاهر43516251942096371

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياريام لطيف هادي حسون43517251942122004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائينور ناهض دحل زغير43518261942083102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد الكريم شكر محمود43519271942055110

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيايات غانم محمد ناشي43520251942111011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء رزاق ناصر علي43521251942098004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جواد عبد الحميد علي43522251942109038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب يحيى راضي مشجل43523251942084526

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه كريم عبد عبد هللا43524241942220182
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيهدى جابر عباس حسون43525241942117164

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيمنتهى عذاب عباس فرحان43526241942095110

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيدعاء فالح جليب ارساله43527221942321050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهاجر عقيل عبد الكريم صالح43528251942100421

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسين سلمان ناصر43529251942062322

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عباس حمزه جبار43530251942059272

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب قاسم خاور راضي43531241942220291

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عباس عميش عاجل43532241942220279

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرتاج حيدر نعمه منسي43533251942108101

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائينور االيمان علي عبد الحسن راضي43534231942109202

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيآيات هاشم عبد االمير ناصر43535241942124006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيعبير ستار خليل ابراهيم43536231942271299

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسجى هاشم حسين هاشم43537231942271247

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيتقى فراس صاحب رحيم43538241942103026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم خضير عطية راشد43539221942424157

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرحمه عبد االمير مطرود وذاح43540251942108104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.2ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه ضمير محمد علي ابراهيم43541251942069010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم قاسم محمد مرزوك43542251942096370

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيزهراء فالح صبري ناجي43543251942089048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرسل رياض موسى حسن43544251942084294

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيطيبه عماد جاسم كاظم43545251942109035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيرنا سعد حمدان تاجر43546251942119020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفاحيائيايه علي طاهر باقر43547251942080002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيرتاج باسم عباس جخم43548231942153053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيبنين علي حسن اكبر43549271942102015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائينهله زهير فخري عبد الرزاق43550251942057079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور االسالم حسين مظلوم عباس43551251942192104

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيدعاء أدريس بدر مفتن43552261942099014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيحوراء دينار غركان سلطان43553241942100037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيسرى كاظم جواد كاظم43554241942103080

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائينور خالد حسن منشد43555221942321157

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلاحيائيرغده جابر حيال وناس43556231942193005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيطيبه علي نجم عبد هللا43557231942125072

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه سعود مطرود غضب43558271942161049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.2ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائينجوى مسلم هادي محمد43559231942096141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول حيدر حسون منشد43560251942058008
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيساره جواد كاظم كراوي43561241942114176

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيهجران حسين هادي عبيس43562251942070178

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب شاكر عواد كاظم43563241942220274

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيزهراء علي سلمان مرزه43564261942071014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمة محمد عباس فتاح43565251942084709

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمة حامد صالح مهدي43566251942084687

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرباب سالم شاكر موسى43567251942100125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيمنار انيس سهل كشيل43568251942109048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عباس يحيى جعفر43569251942084410

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيخديجه التفات محمد عبادي43570241942117048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايالف رضا غازي ابراهيم43571231942271056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيرسل جعفر طه هادي43572241942096055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيكفاء راضي عطيه حسن43573221942147059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزهراء شويت عبيد شالل43574221942172035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسرى سلمان عبد الحسن عبيده43575251942108208

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيغدير رعد عبد شناوه محمد43576241942113022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيمياسه فراس محمد عباس43577231942105071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه ثائر شريف كاظم43578251942096130

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء نجاح رايش هادي43579251942101138

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب عواد حسين عبد الزهره43580231942090157

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب عبد الحمزه صالل عطيه43581231942090154

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي عبد المهدي صالح43582251942070140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيورود حيدر حاتم جليل43583231942088469

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيزينب حميد جابر محمد43584251942085012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيمروه معين حميد عباس43585251942076045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيالحوراء فيصل محمود عبد هللا43586271942060028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائينور علي فضل عباس43587271942160193

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيأمل شعيب جابر عويد43588241942115003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيجنان طاهر جهلول عيدان43589221942204038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيزينب سهيل حسن مهدي43590251942064023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء تليد شاكر مجيد43591251942062317

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيزهراء حسن هادي عبيد43592251942053036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء مجيد عبد هللا محمد43593251942059301

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيلقاء محمد مسلم عبد الحمزه43594241942096140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد واجد رجه43595221942169020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيايلين صفاء مراد كاظم43596251942059061
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه محمد جبر كريم43597251942059504

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمه ابراهيم حساني عبطان43598231942114099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةاحيائيغدير حيدر عزيز عباس43599241942116020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةاحيائيفرقان حسن حمزه عبد االمير43600241942116027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور حسن غازي سلمان43601251942084883

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينه محمد علي موسى43602231942142162

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيريم هاشم حسين ادريس43603251942062309

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيرسل نعيم نوح عبد الرضا43604251942097049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيام البنين فاضل مرزه حمزه43605231942102003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء جواد كاظم عبد43606251942095040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب ثامر حسن وهام43607251942170212

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيبنين احمد فرحان عبد العباس43608251942122023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيضي باسم ارميض عريبي43609241942220363

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيسجى فاضل رحيم حسون43610251942170257

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد اليمة كريم عزوز43611251942097060

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيمنى ماجد عواد عبيس43612251942064051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيريام ناجي حسين محمد43613231942271158

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء جبار جاسم مطرود43614231942271167

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيغدير جاسم محمد حسين43615231942102048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء تاجي سعود ناهي43616221942175087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأمنين فكري جواد عبد43617251942062011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيتبارك اكرم عليوي عبد الشهيد43618231942109035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيعذراء ناصر كاظم علي43619231942145088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيضحى نجاح شاكر نعمه43620251942059431

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء فراس عبد جابر43621251942101133

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيآمنة راضي مزهر خلف43622231942271466

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء اسعد رشيد عبد االمير43623251942108125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفاحيائياالء عدنان كريم جبار43624251942069003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيصفا حسن حسين ابراهيم43625251942108226

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائياسماء كريم جاسم محمد43626241942139008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيسارة عباس فاهم زبر43627241942100063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه فاضل حميد رشيد43628251942057028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيشمس عادل عباس عبد43629251942056077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرحاب سويد لفته بدر43630241942149025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيرقية احمد جواد كاظم43631241942119055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمريم عطيه باهض عبد الزهره43632251942170371
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب فالح جابر كيطان43633241942120140

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمروه حامد عبد الساده خشان43634251942096350

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم علي حسين كاولي43635251942059552

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائياماني فالح حسن حسين43636231942142014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمالك علي محسن حمود43637231942142243

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينور ماهر خضر حسون43638261942088123

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم مدب شمباره43639221942323138

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيمريم رياض حياوي عبد43640241942096146

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمها ناطق محمد كاظم43641251942059571

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيسلوى عباس حمود جواد43642231942102038

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيرقيه عبد االمير عليوي حسين43643251942053033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيزهراء جابر كاظم خلف43644231942165013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيخديجه حمزه كاظم محمد43645251942084256

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه  الزهراء قاسم جابر جاسم43646231942090230

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيوئام عمار حسين جواد43647251942101307

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة659.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب عامر عاجل ابيه43648251952087002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة609.0ثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتالديوانيةتطبيقيابتهال حيدر منسي صاحب43649241952180001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة603.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه علي حبيب لفته43650241952115028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة602.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةتطبيقيانوار الهدى ليث جبار ميران43651241952097006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0الخارجياتالنجفتطبيقيابتهال ناصر منيجل زياد43652251952401001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقيفاطمه حسين امير علوان43653251952082022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0ثانوية العدالة للبناتالنجفتطبيقينور عبد النبي رحيم عباس43654251952054021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة571.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيبتول محمد عبد الزهره زغير43655251952084015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقينسرين هاني كاظم ثعبان43656251952111056

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيبتول ناظم كاظم مشكور43657251952111006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة564.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفتطبيقيبنين باسم عاشور شخير43658251952109004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة560.0ثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتالديوانيةتطبيقيسهام حميد هبان غافل43659241952180010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيزهراء حسام فريد حمودي43660251952170054

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيروان عدي شاكر مطر43661241952149007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة545.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيزهراء علي عبد تبينه43662221952397007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينور الهدى حميد محسن حسين43663251952059202

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقياسيل مالك ناظم محمد43664231952113003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيرغد محمد جبيل ياسين43665241952115012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيسجى غالب صاحب عبد الزهرة43666241952100041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه عصام كامل عبد43667251952059172

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيزهراء حاكم رحمن حسن43668251952170053
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيصباح طالب كاظم جاسم43669231952100032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب حسن هادي جعفر43670251952096018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيوفاء فاضل علي عبيد43671251952170141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيفاطمه راسم كاظم حسن43672231952089020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء نعيم ساري كلف43673241952115009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقينجوى سرحان سالم جبر43674241952100067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0ثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتالديوانيةتطبيقيزينب عليوي عبد الحمزة عطيه43675241952180009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيعنوان حميد ياسر مسير43676221952138041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقياسراء كامل ناظم محمد43677231952113002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيسجى جميل هناوي جموع43678251952059131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيزينب سليم خضير عباس43679231952119026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيغدير جبار نعيم عبد43680271952079025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقينبأ مهدي عبد االله عبد الصمد43681251952082034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء خضير عباس ياسر43682251952070010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيهناء ناصر لفته كحيط43683161952302010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيحنين فاضل عبيس محيسن43684251952084026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيأزهار عبد الزهره عبد كاظم43685251952104001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفتطبيقيأيمان صاحب هادي جاسم43686251952089003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيعذراء علي جواد مهدي43687251952056027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيبنين عبيس جبار جعفر43688241952117012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيهدى اسعد عجالوي راضي43689241952149020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارتطبيقيحوراء علي مشني عيدان43690221952417004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفتطبيقياسراء محمد خلف حسن43691251952086003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفتطبيقينورا حميد ونان عطشان43692251952102009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيناديه بشير عطيه عبود43693241952117051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيهاجر محمد دخيل دهيرب43694221952266010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة500.0ثانوية الرملة للبناتالنجفتطبيقيمريم احمد حاكم سلمان43695251952061010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيهدى عباس عبد الحسن سلمان43696251952062034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيزينب علي مرود حسين43697221952397009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه عباس عبد الحسن بريسم43698251952170105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيطيبه علي كاظم خلف43699241952114016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة494.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيرسل خزعل شراد غضب43700271952058033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة493.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيسجى كاظم عبد حمزاوي43701251952122015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة492.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيزينب علي كريم منصور43702251952085014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0الخارجياتالنجفتطبيقيمروه عالوي خلف علوان43703251952401016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيمنال جبار عبد العالي سلمان43704251952059187
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة489.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيبنين حيدر عبد الحسين عبد الرضا43705251952066005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيامنه جاسم خضير جوده43706251952059018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيزهراء جالل عباس محمد حسن43707251952084053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة487.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيزينب حسين جخيم زناد43708251952084066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيساره عبد هللا علي ياسين43709251952170076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقينورا جليل ابراهيم مانع43710241952100069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيمنار عدنان هادي ناجي43711251952059186

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقيكوثر محمد عباس خضير43712251952082028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةتطبيقياعتماد خلصان سلمان سرحان43713241952097003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيفاطمة احمد خليفه خضير43714271952091043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيبنين رحيم محمد متعب43715291952054010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقياطياف رحيم طاهر حاجم43716221952175003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةتطبيقيرسل حامد كاظم جبر43717241952160002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلتطبيقيسجى علي حسن حسين43718231952153010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ثانوية القوارير للبناتكربالءتطبيقينسرين حسين مطشر فنر43719271952081015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيزهراء رياض عباس اسماعيل43720251952062014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيحنان محمد جليل فياض43721271952072013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقياسراء رياض منصور حمزه43722251952064001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيزينب كريم حمد خشان43723251952104016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيحوراء ضياء سلوم علي43724271952069014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقينرجس عبد علي محمد لفته43725251952122031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيفاطمه جبار عبد هللا حسن43726221952170023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة479.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيرنده واثق زنبور ابو عوجة43727241952100030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيفاتن حامد حسين علي43728241952100053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيزينب عبد الحسن حسن عوده43729241952107010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيمنار محسن كامل سهر43730291952055032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء صالح كناوي يوسف43731241952114002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيعلياء مهدي خضير عبد43732251852056020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيسميه هادي عاجل عواد43733241952117032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيورود غايب جابر حمزه43734241952117057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0ثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتالديوانيةتطبيقيعهود حسون كاظم محيسن43735241952180011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيصفا مسلم عبد الرضا حسين43736251952059147

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيعبير حسون رشيد عون43737251952084095

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيتقى ايوب عبد الرسول عبد الكاظم43738271952057019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء خالد شهيد عبد الحمزه43739241852114043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقينور الهدى احمد راضي محمد43740231952090018
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيبنين علي سليمان داود43741251952062007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0ثانوية الرملة للبناتالنجفتطبيقيايمان جبار عزوز هادي43742251952061002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء محسن عبد ضيف43743251952059102

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفتطبيقيبدور سلمان وحيد غانم43744251952113001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيزينب جاسم ريسان ياسر43745221952138026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيزينب هليل فضاله كنيدح43746221952169014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيسوسن عباس جماح محمد43747241952115021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة473.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيامل تركي عليوي محمد43748251852084018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيرواء كامل ساهي جبر43749221952164015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الفجر للبناتذي قارتطبيقيابتهال صالح حميد منصور43750221952132001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقينرجس معين هادي ياسر43751241952114026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفتطبيقيمريم داخل جميل غازي43752251952109013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقينور صبيح منزل عمران43753241952115036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيكوثر جواد مهيدي صباح43754221952392031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقياميره عايد علي هاني43755251952111004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيوجدان فالح دعبول مريع43756241952188010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيديانا عبد الكريم أحمد نتيش43757251952059077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيبنين صالح خضير عبد السادة43758241952220028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيتقى حميد عباس عبار43759251952084022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيهناء ناجح كريم حمزه43760251952059215

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلتطبيقيغدير حسين محمد صبري43761231952153014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيغدير عباس حردان عبد العزيز43762271952072039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيرمله طعيمه جابر حسين43763251952059085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ثانوية الفضائل للبناتبابلتطبيقيهبه موسى راضي دعيم43764231952112019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفتطبيقيايه حسين عبد االمير عبد الحسين43765251952068004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقيوفاء فرحان جمعه حمود43766251952064024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيفاطمه علي جبر حسين43767271952058067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة467.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةتطبيقينوره سالم نعيثل غيدان43768241952157015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء محمد عبد الرضا حسون43769241952188006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيزينب باسم جليل حسون43770241952077009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيجمان فيصل رحيم حسين43771241952077002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفتطبيقيرقيه مجيد محمد كاظم43772251952076007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء جمال ناصر حسين43773241952149008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيساره عامر حسين غايب43774271952072032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء جبار سلمان كاطع43775241952113008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة465.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيايات محمد عبد مشكور43776241952220020
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسميرة خير هللا عبد الجبار عاتي43777161952202028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفتطبيقيخلود فالح شغين شوكان43778251952068006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيخديجة عباس عبيد عاصي43779231952090006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيزهراء وليد كاظم عطوان43780221952111017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قارتطبيقينور الهدى طارق هداب جواد43781221952398004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه عادل كريم مجيد43782251952058007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيكوثر عبد الخالق حمزه محمد43783251952070020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيسبأ علي بديوي عبد43784251952122014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيميقات علي محيي جابر43785221952125031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء محسن عطيه عاجل43786241952117022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيهجران عطيه صبر زياره43787271952058091

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيمالك محمد صاحب احمد43788251952170117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه جواد كاظم حسين43789241952104021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيحوراء مظهر عبد علي سلطان43790231952098015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيزينب احمد عبد طالل43791251952104013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيزينه نبيل صبيح صاحب43792231952087027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيزينب عباس عبيد حزام43793231952080018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ثانوية العدالة للبناتالنجفتطبيقيرقية سالم عبد الرضا فتنان43794251952054007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيشذى جاسم عبد ناصر43795161952350004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء حميد عواد يوسف43796221952424007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيبتول محمد مطرود محمد43797161952228011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيفاطمه عبد الصاحب محمد عبد الكريم43798271952065047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ثانوية الرملة للبناتالنجفتطبيقينرجس حسن هادي حمود43799251952061012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب ضياء عبد هللا محمد43800251952109007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلتطبيقيتبارك عقيل جاسم حسن43801231952152003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيبلسم احمد شمران دهيوب43802231952081006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة456.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيبنين عبدهللا ارخيص سلمان43803241952080003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفتطبيقيضحى علي عبد الساده حسين43804251952110005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيكوثر تركي حسين جاسم43805251952084114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء حسن سالم حمزه43806241952115008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيزينه مجيد عبره ذياب43807221952103028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيفاطمه عالء كاظم عبد االمير43808251952084111

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزينب جواد كاظم علي43809271952057041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيبتول قاسم محمد نزال43810251952084014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقيمريم جمال عبد هللا عبد الحسن43811251952082029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة455.0ثانوية الرملة للبناتالنجفتطبيقيزينب وليد فالح ظاهر43812251952061006

3590 من 1217صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيبنين محمد كاظم محمد43813221952154007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيبتول عبيس جبار جعفر43814241952117009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيشهالء عصام حسن سعدون43815241952117037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيرغد صباح اسود ناهي43816241952104013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيغسق ابراهيم خلفه عبود43817231952105013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقينور خالد حسوني هادي43818251952111059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة454.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمروه جليل عالج عوفي43819251952122027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيمياده حمزه فرحان عبد الحسين43820271952057068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيغفران علي عايز حكيم43821231952109026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيزينب منهل منصور عطيه43822251952170074

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيدعاء رسول عزيز مازي43823251952084040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيزينب عباس صالح عبود43824291952085014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقياسيا حبيب لعيبي غضبان43825161952243004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقينجالء عبد الكاظم حمود عباس43826241952220144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0ثانوية العدالة للبناتالنجفتطبيقيكروان دفاع شمخي جبير43827251952054016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيطيبه كريم عليوي كريم43828231952149014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيهدى عويد غالي ناطور43829221952164032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزينب عبد الكريم رحيم كريم43830271952058050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيفرقان محمد عليوي عيدان43831231852080055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقينور علي عبيس خضير43832231952114017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب مجيد حميد خضير43833251952059122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيضحى ذياب سرحان رحمان43834241952115022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيمروه شريف طالب عبود43835221952209046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيبركات علي مهدي محمد43836271952072008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب عماد صالح مهدي43837251952056019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيآيه صفاء هادي احمد43838161952224020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيمروه سامي علوي عبد هللا43839231952119058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفتطبيقيساره جاسم محمد ظاهر43840251952109009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيمريم زين العابدين فضل نجم43841251952062029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيسارة عقيل مسلم عبيد43842241852100050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيعذراء نعمه عبود بالسم43843251952111046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةتطبيقيكوثر سعيد ساجت مرهج43844241952160004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيايمان ناجح عجيل نون43845241952117008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيليلى فليح ظاهر حسين43846291952056042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيتبارك محمد عباس علي43847271952083009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيتبارك كاظم مجيد تومان43848231952142010
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيبسمه احمد صالح حسن43849241952107003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيسحر عبد الزهره عبد هللا جوده43850251952059133

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبنين وسام صاحب فليح43851251952059048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيضحى صادق محمد عبد الرضا43852231952081023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة447.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارتطبيقيبيادر ايوب يوسف سالم43853221952109002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيعذراء محمد سعيد مهدي43854251952059156

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيبراء هشام عبد  مسلم مهدي43855251952070002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب علي خضير سلمان43856221952141012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيبراء حليم حميد عفلوك43857271952055012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيدعاء نعمان عباس نومان43858241952106011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيدعاء علي مهدي علي43859241952220051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة595.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيغدير علي نوري مهدي43860251922071042

كلية اآلداب/جامعة الكوفة594.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيمنار عالء كريم جعفر43861251922083035

كلية اآلداب/جامعة الكوفة581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيعلي عماد علوان محمد43862251921044020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة539.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيطيبه حسين عالء هادي43863251922086149

كلية اآلداب/جامعة الكوفة522.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي مهدي صالح عبد هللا43864251921012144

كلية اآلداب/جامعة الكوفة517.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبينور سامي كاظم راضي43865251922080071

كلية اآلداب/جامعة الكوفة517.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيختام تل جاسم محمد43866251922122047

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيكوثر احمد حميد جعفر43867251922078085

كلية اآلداب/جامعة الكوفة508.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيزين العابدين جواد كاظم علوان43868251921203009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة502.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيختام ناجح حاكم متعب43869251922086066

كلية اآلداب/جامعة الكوفة494.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيرونق رحيم عبد محسن43870251922096025

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيشهد حميد كريم برهان43871251922093038

كلية اآلداب/جامعة الكوفة487.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبياسامه سامي شنين ناصر43872251921004005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبيتبارك احمد عيسى جاسم43873251922171006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة482.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيرسل محسن حبيب عبد43874251922071026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة479.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهدى علي ناجي سلمان43875251922086216

كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيجنان فالح حسون خلف43876251922085009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيزينه خالد رشاد عبد الحسين43877251922085027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيمالك اشرف عبد زيد حسين43878251922071052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيفرح علي مكي هادي43879251922091071

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمسلم عادل غانم حسن43880251921122183

كلية اآلداب/جامعة الكوفة474.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيضي ماجد عبد الحميد حسين43881291922078085

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيرقيه بشير راهي محمد43882251922091028

كلية اآلداب/جامعة الكوفة470.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيحبيب ظاهر محسن مدب43883251921113010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة463.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبياحمد رحيم جبر ماشي43884251921012011
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة462.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيحسن جوهر احمد جوهر43885251921019001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيعبد الرضا احمد ظاهر عفتان43886251921207014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبيالخنساء ناجي عويد مسير43887251922191004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيزينب حسين جبر مجيد43888251922080032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة457.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيزهراء احمد شاكر خضير43889251922097006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة454.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيمريم حسين جفات مراد43890251922190016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيخديجه عبد زيد ياسر حسين43891251922061021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة452.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيماهر غانم خيري عبيدان43892251921122149

كلية اآلداب/جامعة الكوفة452.0الخارجيونالنجفادبيعلي عزيز عبد الحسن حاتم43893251921400026

كلية اآلداب/جامعة الكوفة451.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيتغريد عبد الكاظم ياسر حسين43894251922061017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة448.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيعلي انور سعيد رسول43895251921044015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة447.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيعلي شهيد عبد االمير عباس43896251921117013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسين علي حسوني جهلول43897251921027018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيامير محمد رسول كيطان43898251921024039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة444.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيعالء عبد الزهره دغيم مطلك43899291921110039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبيرسل جميل جليل ناصر43900251922191011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة442.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيأمير شاكر لفته يوسف43901251921008005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة441.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد صالح حسن عاشور43902251921012189

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيليث سمير عنين جاسم43903251921024229

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيامير حسين تايه طاهر43904251921012029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة440.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيمروه علي قاسم حرج43905251922079111

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعباس دفاع علوان محمد43906251921025052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبينور الهدى كاظم جواد كاظم43907251922095018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة439.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيبنين احمد سلمان عبادي43908271922067007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيمدلول فاضل مدلول عبد هللا43909251921121020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيسجى صدام عبد الحسين محسن43910251922083024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبياسماء عباس خلف معيبد43911251922094003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيابراهيم خليل بهلول شهيد43912251921025001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيانور علي سعيد جاسم43913251921008035

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيزيد عبد الزهره علي محمد عبد الرسول43914251921044011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيبنين حسين دعبول مجيد43915251922093009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيضرغام حامد كريم عودة43916251921027036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيفاطمه حسين كدر جريو43917251922111032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0ثانوية الشهداء للبناتالنجفادبيبنين حسن غيالن عطيه43918251922090004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمنتظر دريس رواك محمد43919251921008231

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيبنين محمد صالح محمد43920251922086034
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيجنان هادي عطيه عباس43921251922073011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيالعلياء سامي حمود غزاي43922251922073003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0الخارجياتالنجفادبيبنين ثائر سعد عبد السادة43923251922401013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيعلي سعد كاظم حسين43924241821015036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0ثانوية االنتصار المختلطهالنجفادبيمحمد حسن عبد مسلم عبد43925251921036012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبياحمد ناجح لطيف كاظم43926251921008022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيرقيه عادل صباح نعمه43927251922122056

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيسعد بشير جاسم هويدي43928251921045008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمحمد مجيد رشيد صاحب43929251821008170

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبييونس علي رضا يونس محمد43930251921116070

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيعلياء مهدي رضا مهدي43931251922085034

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيعذراء جبار عطيه محمد43932251922086151

كلية اآلداب/جامعة الكوفة435.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعامر عبد الحسين عبد هللا عبد الكاظم43933251921025049

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد تقي سالم مال هللا كاظم43934251921012177

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيغسق حافظ جواد ظاهر43935251922056068

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيبتول نبيل كاظم عبد هللا43936251922096005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيزهراء حميد عبد الكاظم مطلك43937241922186025

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين فؤاد ظاهر حبيب43938251921024096

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتقى خليل حسين موسى43939251922086043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء نعيم جبر ماشي43940251922086117

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيسمر وهاب محمد زغير43941251922078071

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيجواد كاظم حسون جواد43942251921027111

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيمهيمن فائز عبد محمد43943251921150097

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيمنتظر هاشم عيسى موسى43944251921116064

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبياحمد سعد طارش فنجان43945211921273004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي حيدر جياد عبد االمام43946251921012125

كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيسيف عيال فتنان مخور43947291921009068

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيزهراء علي حمزة عبود43948251922075030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبيفالح حسن جياد حديوي43949251921151043

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيرسل عبد الباري جاسم محمد43950251922111016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبينور حيدر عبد الحسن جاسم43951251922073044

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيعلي صاحب مهدي حسين43952251921011044

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيمنى عبد الجليل حسن جريو43953271922102173

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين محمد حميد هاشم43954251921012064

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيقيصر مناف محمود كطان43955251921025073

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيمصطفى عماد محمد عبد الحمزه43956251921026016
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيسجاد نجم امين مشكور43957241921023015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0ثانوية التفوق المسائية للبنينديالىادبيعلي هادي خماس غضيب43958211921271024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0الخارجياتالنجفادبيضي حيدر رزاق نعمه43959251922401053

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي عماد كاظم حسون43960251921024193

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيحنين علي هاشم عباس43961251922071022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيسجاد حاتم رحمان خطار43962251921121007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبينور ستار مهدي صالح43963141922067123

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيساره جاسم نوري محمد43964251922082024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبينور صباح صاحب علوان43965251922078104

كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيهدى عبد هللا فاهم سرحان43966251822080107

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعلي حسن جبر وريوص43967251921008137

كلية اآلداب/جامعة الكوفة428.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيأيات عالء عبد المنعم مبدر43968211922179002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعباس عبد الرضا حاشوش لفته43969251921025054

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعلي حسين مدلول محمد43970251921025065

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبينبأ هادي كريم علي43971251922171039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسين سامي حسين هادي43972251921027012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيزهراء عباس سامي عبد االمير43973251922107014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيحال مؤيد عبد الحسين جيثوم43974251922053014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيعلي سالم عيسى عباس43975251921027051

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيحوراء سليم فهد بدر43976251922053017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيآالء كاظم ابراهيم حمد43977251922056002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيهدى حميد عبد مسلم حميد43978251922083044

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحيدر حسين علي حسين43979251921008081

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيتقوى فاضل عباس سهيل43980251922096014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيرسل مروح يوسف عطيه43981271922052021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيهدى غالب احمد محمد43982251922085045

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبياسراء حامد جاسم محمد43983251922071008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيعلي جواد كاظم حمد43984251921026008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيمصطفى مسير هاشم محمد43985251921152034

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيبيداء يحيى جبار ناهي43986251922094011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيقيس عدنان ثجيل حاوه43987291921153169

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبياحمد جمال عباس جسام43988191821011002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيبنين فليح حسن علوان43989271922104014

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء خضير حاتم جبر43990291922060068

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارادبيعلي عبد اللطيف كاظم شيال43991221921307067

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيزينب رياض علي خلف43992101922092008
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبينور حسين علي ابراهيم43993251922091082

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيحسين ناصر علوان تومان43994251921004021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيمنتظر صباح بجاي صالح43995161921053038

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيكرار حيدر حسن هاشم43996251921012163

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ثانوية المناذرة للبنينالنجفادبيامير عبد اليمه طالب محيسن43997251921017003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيزينب محسن هالل محسن43998251922110011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيشمس علي حسين علي43999251922085032

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيعذراء سعدون دخيل نهير44000241922097036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيرضا كريم محمد زوير44001141921208073

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيرسول حسن تركي مردان44002251921019003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزهراء صادق عبيد عزوز44003251922079052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىادبيفاطمة حاتم عبد احمد44004211922173010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسنين علي جاسم حنين44005251921027009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزهراء غالب شاكر لفته44006251822078056

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينالنجفادبييوسف احسان جابر غانم44007251921160060

كلية اآلداب/جامعة الكوفة569.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيحوراء ضياء الدين محمد سلطان علي44008251942170101

كلية اآلداب/جامعة الكوفة558.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين عبد محيسن سريح44009251942102007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة545.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد المنتظر تحسين علي حسين44010251941031623

كلية اآلداب/جامعة الكوفة540.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حسن نخيالن ضيدان44011251942062413

كلية اآلداب/جامعة الكوفة540.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الجبار محمد رضا44012251941009241

كلية اآلداب/جامعة الكوفة530.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيمحمد علي محمد راشد عناد44013251941050062

كلية اآلداب/جامعة الكوفة527.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيسجى كريم كاظم جواد44014271942071049

كلية اآلداب/جامعة الكوفة525.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس مكي عبد العباس محمد44015251941031377

كلية اآلداب/جامعة الكوفة523.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد المؤتمل مهدي صالح هاشم44016251941009214

كلية اآلداب/جامعة الكوفة523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى هادي سالم عبد44017251941031834

كلية اآلداب/جامعة الكوفة521.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيحسن يحيى عبد الكاظم حسن44018231941027013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة520.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيصفيه توفيق مرتضى عبد44019251942059419

كلية اآلداب/جامعة الكوفة517.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعالء محسن هادي حسين44020251941044192

كلية اآلداب/جامعة الكوفة515.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيبتول علي غافل روضان44021231942142042

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبود عناد شنشول44022251941200166

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي حازم عبد هللا كرم44023251941151083

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد ستار حافظ محمود44024251941044011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة513.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيام البنين عبد الهادي رزوقي محمد44025251842082003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة512.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيصفا عاصم حسين علي44026251942056082

كلية اآلداب/جامعة الكوفة512.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب احمد حسين عبادي44027251942084460

كلية اآلداب/جامعة الكوفة510.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيشكران سمير وهاب عباس44028251942058044
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة507.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مكي ناجي جبر44029251942059509

كلية اآلداب/جامعة الكوفة507.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ناظم فاضل عبود44030251941202003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة507.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغسق هادي ناصر حسون44031251942062609

كلية اآلداب/جامعة الكوفة507.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيسعد عبد ضيدان شهيب44032221941081027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة506.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرحاب ماهر عبد الحر ناجي44033251942084290

كلية اآلداب/جامعة الكوفة505.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق عالء تمكين عبد44034251941009238

كلية اآلداب/جامعة الكوفة504.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عباس يوسف حسون44035251942084411

كلية اآلداب/جامعة الكوفة504.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر صباح محسن هادي44036251941044403

كلية اآلداب/جامعة الكوفة503.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيبتول جبار ناجي عبادي44037251942094005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيبتول عماد حمود يوسف44038251942100045

كلية اآلداب/جامعة الكوفة503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسراء رعد جواد غالم علي44039251942062052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة502.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينبأ رزاق ابراهيم علي44040251942100372

كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم عباس نجم عبد هللا44041251942059546

كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى جبار كاظم عبد44042251942059609

كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيتمارا عباس سعيد عالوي44043271942067030

كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور الهدى علي جاسم جلود44044271942056391

كلية اآلداب/جامعة الكوفة500.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه فالح رزاق عبد الرضا44045251942056047

كلية اآلداب/جامعة الكوفة499.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيهبة هللا هشام كامل حسين44046251942170423

كلية اآلداب/جامعة الكوفة498.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمنار علي سلطان كاظم44047251942108319

كلية اآلداب/جامعة الكوفة497.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار ثامر غني حسن44048251941205239

كلية اآلداب/جامعة الكوفة497.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيآيات قاسم محمد ناجي44049251942122002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة496.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيات محمد علي حسين44050111942067006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة494.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى صباح فرحان عبد44051251941012151

كلية اآلداب/جامعة الكوفة493.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحمزه حسن فاهم ادريس44052251941007099

كلية اآلداب/جامعة الكوفة493.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد شاكر درويش غلوم44053251941044012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعقيل علي عبد الكاظم عبد هللا44054251941001162

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائينهى سالم عيدان عناد44055251942102038

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عيدان وحيد غانم44056251941010081

كلية اآلداب/جامعة الكوفة490.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه جواد كاظم ياسين44057251942084321

كلية اآلداب/جامعة الكوفة489.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيمريم حيدر خليل عبود44058211942145128

كلية اآلداب/جامعة الكوفة488.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد ناصر حاتم محسن44059251941012148

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن كاظم عبد الحسن صالح44060161951355116

كلية اآلداب/جامعة الكوفة510.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفتطبيقيهدى عدنان مرزه عبد الحمزه44061251952069006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة504.0الخارجياتالنجفتطبيقيبنين مبدر عطيه مخيف44062251952401006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقياحسان عبد الزهرة مختار علي44063161951026001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة496.0الخارجيونالنجفتطبيقيعلي محسن علي خوئي44064251951400031

3590 من 1224صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقياسراء هاني دايخ مهلهل44065161952212002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة480.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيغدير علي حنتوش عباس44066251952059161

كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد محمد شاكر علي44067251951205061

كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفتطبيقيتبارك حسين علوان سلمان44068251952097002

كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى حامد كاظم ديوان44069251951015019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن محمد صالح عبيد44070161951135006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيعلي قاسم حسين عليوي44071251951011024

كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيهاشم سعد جبار محمد44072251951207037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عوده غندوب عبد44073161951356022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيهدى زين كاظم مطلك44074271952059070

كلية اآلداب/جامعة الكوفة464.0الخارجياتالنجفتطبيقيسجى زياد حسن عبد44075251952401011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة461.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيمصطفى كريم عبد هللا كاظم44076251951011050

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة515.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيمريم حمود عبد زيد حاذور44077251922078092

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيمريم سليم فهد بدر44078251922053056

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة443.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيمصطفى رحيم اعبيد جبح44079251921150091

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة429.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيبنين كوثر حسن ابراهيم44080251922093014

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيجاسم محمد هادي محمد44081251921011010

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيفاطمة علي كاظم عبد44082251922071043

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيهادي فرج فضالة محمد44083281921021067

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر حسن مهدي44084251941009216

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيمريم حيدر رضا علوان44085251942053084

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة483.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عماد كاظم احمد44086251941044328

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة476.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسراء فوزي نعمان يوسف44087251942084035

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيشهد مكي وداي هادي44088231942106046

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة473.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر سعيد حسن جابر44089251942095080

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة459.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيعبد هللا جهاد سلمان عامر44090241951016059

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة457.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقينورة مازن علي حسون44091291952054044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة538.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيرسل فائز مدلول علي44092251922082010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة533.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيمهدي بلبول هويدي مجنون44093241921014071

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة530.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيفاطمه حيدر ناصر عبد44094291922063037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة528.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيضرغام كاظم مجبل علوان44095241921014030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة524.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين داخل حمزه محسن44096251921024078

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة521.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيبنين فاضل كامل دحام44097251922117007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيافاق عبد الحسن جدوع عبد44098251922081006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة512.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيهدى علي عباس خلف44099241922116057

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة510.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمحسن سالم فاضل فارس44100221921086078
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيحسين جبار فرج كزار44101221921021005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيعبد هللا كامل عناد عاصي44102231921170017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزينب محمد ياسر حسين44103251922122083

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبيمرتضى عبد هللا هادي حاتم44104231921035021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيهبه اياد عبد علي هادي44105251922079124

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعلي مهنا عبد الحسين عباس44106161921033047

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبيحوراء كاظم جواد كاظم44107251922191010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيكرار ابراهيم حسوني سعيد44108241921010034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهناء عدنان عبد مجارح44109251922086222

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه صالح حسن عبد الحسين44110251922058025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيمريم صافي محسن كريم44111231922076027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد صالح حسن عبد هللا44112251921024259

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبينور رشاد عزيز عيسى44113251922066033

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيسهام صابر صالح كاظم44114251922091056

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيايات قابل عبد علي ابو دوه44115251922079010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمتعب علي صالح عبيد44116221921086077

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيايمان هلول هادي عباس44117251922086017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيعباس عماد عامر فلفل44118221921086052

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيغفران حازم صاحب مهدي44119251922086156

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيضحى سماح جاسم خيون44120251922080039

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفادبيحسين علي جاسم صالح44121251921209003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة490.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيأمير رمضان عبد هللا كاصد44122251921008004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه انس حاكم مسير44123251922096062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيمرتضى محمد دغيم علي44124251921015031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهدى كريم عباس مجبل44125251922086218

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيزهراء علي عبد الرضا حمزه44126251922075031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيزهراء حسين سنيد عويجل44127221922160027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزيد يحيى برزان كلل44128251921122070

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفادبييسرى حامد عبد راضي44129251922057025

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيغدير قاسم كريم كاظم44130251922096060

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد عبد الستار ردام عباس44131271921044122

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيابراهيم عبد الحسين لفته غويض44132221921086001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيعباس سالم جابر مري44133221921233007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيلينا سالم ناصر حسين44134251922056084

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيبنين عقيل جبار جواد44135241922097007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة479.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيفاتن قاسم عكروك جاسم44136251922066023
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيعلي عباس جوده عبد44137241921012038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيقاسم محمد عيدان حسين44138231921034061

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة477.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيعلي بهلول فليح سالم44139291921016045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة476.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيفاطمه فاضل سلمان مشكور44140251922078082

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة476.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبينبأ عباس فاضل هادي44141251922191022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة475.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيمرتضى هادي زباله غفله44142241921026016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة473.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيحبيب ظاهر مزهر كوين44143221921086022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيزهراء كاظم هادي علي44144251922091042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيبيداء حسين حمزه كاظم44145251922061015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسن عدنان خضير شلتاغ44146251921012046

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيغدير حاجم كريم تايه44147251922096058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيمحمد ستار حطحوط عبد العباس44148251921044027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيشيرين احمد عبد المنعم حبيب44149251922079082

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىادبيفاطمة احمد غازي جاسم44150171922265014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة470.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيمحمد جبار سعدون داغر44151221921366038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة470.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارادبيجعفر فرهود دهيرب كمندور44152221921266003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيتبارك رعد اسماعيل عبد هللا44153231922109014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيعقيل خليل طاهر يونس44154221921079020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبياحمد عبد الرحمن محمد غلوم44155251921008017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيمحمد عبد الحسين لاير شديد44156221921227019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى صالح نعمة صالح44157251921012218

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسن علي يوسف داود44158251921122031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبيمحمد ستار عبد الحبيب شدهان44159231921035019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيساره سعد ابو الهيل حوير44160251922061041

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيرسل محمد هادي مهدي44161251922079040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحيدر عايد حسين علوان44162251921027024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيمحمد محيسن خضير عوده44163221921258013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينالنجفادبيمنتظر عبد الخالق عبد الحمزه حسن44164251921028026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيعبد هللا حمود جياش عبد الخضر44165291921105021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيباقر احمد صياح طعيمه44166221921376011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبييوسف سعد هالل ناصر44167161921027047

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيموسى صباح احمد حاتم44168221921222024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيسجاد صالح حسن غازي44169251921024127

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0ثانوية االقتدار المختلطةذي قارادبيحسين قاسم ناصر سرساح44170221921220004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد فالح حساني برهان44171251921024264

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيمصطفى صادق عبد الزهرة حسين44172251921120017
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبينحمدو رضوان مصطفى عباس44173251922064079

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0ثانوية االنتصار المختلطهالنجفادبيمنتظر وحيد كامل حمزه44174251921036017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمنتظر فاضل عبد عكش44175241921017097

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيمريم محمد جوني عبد الكريم44176251922094044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيامير سجاد جدوع كاظم44177251921027100

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد عداي محان مطرود44178251921012191

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيمصطفى حمزه زباله غفله44179241921026017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيحسين علي مناحي عبد السادة44180291921105009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيميعاد حبيب ظاهر عبد هللا44181251922056095

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيزينب حامد مظلوم حسن44182251922061038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيعبد الرحمن جبار عبد الحسين صالح44183221921082013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمرتضى خير هللا مهدي سلمان44184221921086090

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيحيدر عبد هللا حنين هدار44185291921105011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينالنجفادبيامير ثائر فرج كاظم44186251921028003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ثانوية ميسان للبنينميسانادبيإبراهيم سعد ابو الهيل كويد44187281921027001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبياسامة علي ياسر علي44188221921366005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيابراهيم عقيل عبد العباس محمد44189251921015001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيمحمد جاسم محمد ورد44190291921016065

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبينور حاكم عبيد نعمه44191251922088028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبياسماء عبد العباس عطيه حسوني44192251922083003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبياحمد راضي عواد راضي44193271921006003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة457.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيايات احمد عبود غني44194251922089006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيليث حيدر عبادي حسون44195251921004049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيصالح عبد الحسن جابر عبد هللا44196251921008113

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيسيف حسون عبد شاطي44197251921024136

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيحسن صالح مهدي محمد44198251921013004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبياحمد شاكر محسن عذاب44199251921008016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة557.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء احسان مهدي متعب44200251942059156

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة550.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينه سعد حميد عبد44201251942101159

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة549.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيميامين وجيه حسين علي44202221942414160

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة542.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيايات لواء عباس خضير44203251942101038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة542.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر حمادة عمران44204251942056054

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة541.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن حزام محمد هندي44205251941049003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة540.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيكميل حسين عبود عطيه44206251941001216

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة540.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمه صالح عبد الحسن سماوي44207251942097100

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة540.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين جواد كاظم عبد الحسن44208251941031169
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة537.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائياحمد علي عبد الهادي علي44209251941009017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة534.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي محمد عبد الجبار جاسم44210251941001258

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة533.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبتول خالد عبد الحسين صالح44211251942084127

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة531.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد الساده محسن عريف44212241942120227

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة531.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيزهراء رضا طاهر حبيب44213231942111048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة530.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياحمد حمزه حمود عبد44214251941122002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة529.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغنيه ستار رحيم جليوي44215251942096283

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة529.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيامير علي رزاق عبدالساده44216291941007038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جعفر جبوري عبد44217251942096292

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة524.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيغفران عامر كامل هاشم44218251942083052

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة521.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعلي عماد بندر جاري44219271941007092

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة521.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كريم عباس مجبل44220251942170331

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين علي عيدان عباس44221251941031651

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة515.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس محمد رزاق رؤوف44222251941205154

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيسجاد رزاق سويد حسن44223251941014051

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك عدنان عليوي سعيد44224251942096073

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين صابر هادي منعم44225251942056020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات حافظ عباس عبد زيد44226251942101006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغسق حاكم زباله شاكر44227251942062607

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينالنجفاحيائياحمد عالء سعيد ابراهيم44228251941032004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه علي زاير جبر44229251942084734

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء مؤيد عليوي عبد الشهيد44230251942100191

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة505.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء محمد حسوني ساجت44231251942084440

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيغيث احسان جواد عبد الرضا44232251941007229

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عالء عبد الحسن علي44233251941045035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيحسين سالم حسين زغير44234271941020018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائينور الهدى فري عطيه حسين44235221942103180

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينه حازم نعمه جبر44236251942096218

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيسميه هادي عبيد لفته44237251942170270

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحمد يحيى خضير عبيس44238231941251034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي فالح حسن خلف44239251941009172

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيأناناس أحمد وداعه اسماعيل44240251942084069

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر حسين حبيب44241251941205240

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة501.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيحيدر عادل ظاهر حبيب44242271941020029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد صاحب صالل44243251941208042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيصابرين كريم جاسم سلطان44244251942110026
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمنتظر صباح محسن هاني44245251941008229

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرشا كاظم محمد رشاد كاظم44246251942084307

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة499.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك حيدر سالم احمد44247251942096068

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيغيث حسن عبد االمير جاسم44248251941031541

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة497.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيمريم عبد هللا شاكر حسين44249241942117141

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة497.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد علي حسين جبار44250251841205066

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة496.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى ابراهيم محسن علي44251251941152054

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة496.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيايات محمد عبد الساده اسماعيل44252241942108013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيحسين عامر محمد حمزه44253251941008047

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه حسن ناصر عبيس44254251942096131

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائياديان عماد مراح حسن44255251942109001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق فاهم عبد الحسين كاظم44256251941207039

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد سعد غانم عافص44257251941031673

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد رسول جدح فنجان44258251941012005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعلي عدنان جحيل عطشان44259251941122084

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة492.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيايات ناصر حسين حمزه44260241942107012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيمحمد حسن حامد هادي ليلو44261271941020070

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائياالء ناجي هادي عيدان44262251942055011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى كامل تايه بندي44263251941044354

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةذي قاراحيائيمرتضى كريم مجيد عباس44264221941260019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةاحيائيمحمد منذور عيدان زغير44265161941049042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب حسين عليوي حسين44266251942095048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن علي جبار صعصاع44267251941205048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي الرصافة االولىاحيائييوسف عبد العباس عبد محمد44268131941205012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيجبار كاظم هندو حمود44269251941010028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن كاظم نعيم علي44270221941099009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي محمد علي عبيد44271271941011086

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي كاظم شريده44272251941205086

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيأالء هاشم فاضل مهدي44273231942082001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر علي صالح مهدي44274251941205097

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد زاهد جليل نصيف44275251941044010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيآيه عباس عبد الزهره جابر44276231942103004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيفيصل عبد ايوب هاشم عبد44277231941251256

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيحسن بشير فنوخ محمد44278231941250007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيتقي فراس تركي مخيف44279251941044047

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة485.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب محمد جاسم محمد44280231942092116
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيياسر ميثم كاظم محمد علي44281231941020421

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيبثينة مسلم خانس كشاش44282231942217004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حسين كاظم ثخيني44283231941251206

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمقداد ناظم عبد زيد راضي44284241941027217

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيساره عباس زاجي نجم44285231942086101

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيعباس محمد شاتي مولى44286281941009024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيشهد سعيد مهدي علواش44287241942134111

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس حمودي رحيم محمد44288251941200084

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيسند علي كاظم عبد44289251841122096

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد المنتظر مهدي جوده خواف44290251941007259

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمصطفى محسن عبد محمد44291251941009295

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر شهيد حسن جبار44292241941015151

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائينرجس علي طاهر حبيب44293231942111096

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيمهدي يحيى طالب رسول44294251941050076

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء نزار عزيز ابراهيم44295231942119117

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينبأ اديب عبد الواحد راهي44296241942114275

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيبراء صادق ابراهيم عطيه44297251942110004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيتبارك سالم عبد الحسين محمود44298251942097028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحسين خضير عباس حنون44299231941252035

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيرتاج حامد حسين محيسن44300231942145040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينه محمد ناصر حسين44301231942090167

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمسلم حسين حمادي عبد44302251941045134

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائيريام حسن عبيس داخل44303231942152005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسين عالء خضير حبيب44304231941251095

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين نعمه عبيد عبد نور44305251942062159

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0الخارجياتالنجفاحيائيفاطمه سعدي طالب محمد44306251942401050

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيتبارك خالد عطشان هايم44307221942155024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى يعقوب حسن هاشم44308251942057057

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيتبارك مهدي حسين عبود44309231942109045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائييسر نضير حنش عبد االمير44310271942160212

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0ثانوية الضيافة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء نعيم طحير عكوش44311241942182009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيزين العابدين علي خلف شريجي44312261941019015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيانعام ناصر حسين نصار44313271942091011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب سالم عمير حسن44314231942090148

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيجعفر اسماعيل هادي علي44315241941021005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جبار كشمش صيهود44316241942117123
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيوفاء عادل غافل شاكر44317231942078118

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيفاطمه اياد زهير عبد44318221942104029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيرباب جليل جواد كاظم44319231942183013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيصادق صالح مهدي عبد44320231941251170

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة479.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم خليل علي عبد العباس44321251942096354

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة479.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسن جبار مطلب44322241942114222

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة537.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفتطبيقيعلي محسن عبد الجاسم هاشم44323251951033006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة519.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيزينب راضي شاكر عباس44324241952168008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيرقيه فاضل حميد كاظم44325251952084052

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة484.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيطيبة علي خشان غضبان44326221952105030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة483.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيمريم عبد الحسين سلهو مشكور44327251952056032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيامجد جبار علي عبد الرضا44328221951035012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيسجاد ممتاز ياسين مطير44329221951036040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيفرح ناظم عبد المحسن جبار44330251852084157

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيسامي عباس درويش حسين44331221951006027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى مهدي حسناوي شطب44332251951012131

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيساره احمد عبد الهادي كاظم44333241952114013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة476.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيمرتضى عقيل مسلم عبيد44334251951027050

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة476.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقيحسن قاسم حسين جاسم44335271951006005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة476.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيابرار وليد محسن حميد44336241952121002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة475.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيعبد هللا حسن جشعم عيسى44337241951014039

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة475.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيسجاد حاتم بريبش غطالش44338251851046021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة473.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيابراهيم صالح عبد الستار حسن44339251951153002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة472.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفتطبيقيآية محسن عكال مخيف44340251952110001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة472.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيبراء حمود سلمان محسن44341221952167004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقينور صالح عطيه كاظم44342221952105042

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيسجاد صدام حسين عبد الحسين44343251951001069

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقياحمد عاشور سعدون مزعل44344221951036007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيامير مجيد جابر عبد الحسين44345251951044017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة470.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيضرغام حسين كاظم حسن44346251951001079

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة470.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيسجاد محمد صاحب موسى44347251851007100

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة470.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيزهراء علي كامل فليح44348281952059022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمحمد رياض سوادي عجوب44349221951051037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقياحمد عبد الرحمن كريم خلف44350271951002011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهالديوانيةتطبيقيفاطمه نجم عبد هللا جياد44351241852154014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحسين حيدر كامل عبدهللا44352291951003046

3590 من 1232صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيطه رزاق عوض نصيف44353161951030044

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ثانوية االفاق للبناتبابلتطبيقيتبارك احسان حاتم عيدان44354231952144005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيمؤمل علي كريم بعيوي44355241951015067

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي حامد عالوي عيسى44356251951012076

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيحيدر جبار عبادي جبر44357291951107009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقييحيى ابراهيم اسماعيل حسن44358251951001209

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيرضا محمد طه عبد الساده44359251951008062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد عبد االمير زايد خلف44360221951310007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0ثانوية الصادق المختلطةبابلتطبيقياكرم وليد سامي عبدالحسين44361231951172001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيعلي حسين مرتضى كاظم44362261951002034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيمحمد رزاق فضيح صالح44363221951033074

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيزهراء ماهر يحيى ادريس44364271922107047

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبياالء احمد عبد المنعم حبيب44365251922079004

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيزهراء صالح مهدي عبد44366241922097021

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيفاطمة علي محسن نعمة44367251922080052

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيانوار المقتدى محمد ناجي عبد الرضا44368231922120005

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيغدير عالء فيروز كريدي44369231922112019

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيغدير علي مقصد جالب44370251922086154

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيتبارك خضير برهان سلمان44371231922098029

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيبتول عليوي ابراهيم راشد44372251922075013

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيساره خالد عبد علي حسين44373251922075037

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيبنين عادل يوسف جبر44374231922124017

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيفاطمه عدنان هادي حسين44375231922110041

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ثانوية الشهداء للبناتالنجفادبيحوراء حيدر حميد عبد الحسن44376251922090006

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيحمزه عماد كاظم عبد44377251921004022

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلادبيمصطفى عباس عمران عبود44378231921254074

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيحوراء فاروق علي عزيز44379251922115012

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيفاطمه عبد االمير عبد اللطيف حمود44380251922079099

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيبنين رسول جبار حسون44381251822064007

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة434.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيهبه كريم مهدي عليوي44382231922197015

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيمريم زعيم كاظم عبيد44383231922098100

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيحسين مخيلف حسين عجرش44384221921006016

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزينب صالح عبد الهادي محمد44385251922079068

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة430.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيايات طه حسون هلب44386251922079009

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة429.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيرنا حميد محي منسي44387231922271038

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيحسن علي عبود خليل44388211921079010
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قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيفاطمه فاضل عبد االمير شهيد44389231922130027

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءادبيفاطمه لفته محمد عبد الحسن44390271922161030

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيعلي صالح مهدي عبد الحسين44391241921022034

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيهاجر حسين ثجيل حسن44392121922087062

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبياحمد قاسم عبد الكاظم عباس44393241921022005

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزهراء وهب كاظم صيهود44394251922079060

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبينبأ باسم حيدر خضير44395251922083039

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيسجاد مراد سعد جابر44396251921004030

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيعظيم عكله حنون حمود44397241921013032

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبياسراء رحيم عبد هللا حسن44398251922107004

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيليلى عبد الكاظم كعيم شمخي44399271822084024

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيبنين عالء كاظم عبد الحسين44400251922081009

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة423.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيتبارك عبد الحسين كاظم رحيم44401231922112008

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيزهره سالم رهيف عبد44402241922097023

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيحسين علي ارحيم محسن44403251921120003

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0ثانوية حلب للبنينبابلادبيمحمد مذكور فخري عباس44404231921056019

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة422.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيايمان رحمان نايف بدر44405231922115006

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيزهراء كريم حسين ياسر44406241922140023

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبينور الهدى باقر كريم موسى44407251922056099

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة420.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيفرقان ناهي صكبان غضيب44408251922081030

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة496.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيايه عالء حسين عبد علي44409251942071008

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيزهراء جواد راضي عفريت44410221942189021

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة479.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيزينب حسين محمد تقي سعدون44411251942085011

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين عبد الزهره هاشم محمد44412231942090055

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة475.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيصفا دريد عبيس متعب44413251942089068

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة473.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيشهد علي تايه كاطع44414231942271268

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة472.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيطيبه علي بدر عطيه44415251942059435

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيصفاء ميثم حسين هادي44416251942059418

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائيازهار هاشم عمران كريم44417251942085003

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة471.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب سجاد جاسم محمد44418231942088218

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة469.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمنى عمران موسى حسين44419231942271383

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة469.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيسجى محمد صبر سعدون44420231942187013

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيالخليل عباس خليل حاتم44421231941006008

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء اسعد عبد النبي عبد الحمزه44422251942096145

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة467.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد الرحمن شمخي طعمه44423251942059489

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيديانا رشاد منعم كاظم44424251942062246
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قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة465.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم حسين عبد االمير خلف44425251942100348

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيريام عادل محمود حبيب44426231942099019

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة464.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد الصادق عالء الدين عبد الساده ناصر44427251941009212

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي ناظم كاظم خالوي44428271941014154

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيأسماء كاظم نجيب عباس44429231942271004

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيساجده عبد الحسين علي عبد الحسين44430251942100224

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحيدر حسين خشن شمخي44431221941310055

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيحوراء محمد خريبط خليف44432221942321044

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيروز عبد الكريم صنكور علوان44433231942091034

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة462.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء علي كاظم عبد44434251942108084

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة461.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ عبد الكاظم عبد الزهره كريم44435251942096392

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيزيد كاظم فاضل جبير44436251941016018

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء مجيد رشيد عبد الحسن44437251942056060

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد رحيم عبد44438241942117089

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم حسين عبد الحسن منجي44439241942220452

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة458.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيزهراء محسن حسين عبود44440231942099027

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة457.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمنار حميد طه ياسين44441251942084833

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيبدر مجبل ديوان مسلم44442291951003029

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيحوراء رحيم صكبان كاظم44443231952142013

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفتطبيقيعلي فارس كريم محمد44444251951033005

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقياالء كريم كاظم سلمان44445221952163006

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيحسين عودة خصاف عطية44446221951041024

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ثانوية حلب للبنينبابلتطبيقيمرتضى احمد عبد الرضا كاظم44447231951056013

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء جمعة شريف لطيف44448221952135008

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيارشد مزهر غضبان عزيز44449221951041009

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيشاه زنان نوري محمد فرحان44450241852080024

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيمريم عبد الكريم عبيد حسون44451231952127023

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيساره صباح مؤمن عاشور44452271952068039

كلية االثار/جامعة الكوفة440.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيحسن صباح بدري هادي44453231921043008

كلية االثار/جامعة الكوفة431.0اعدادية حلب للبنينواسطادبياحمد مهدي هالل فرهود44454261921013011

كلية االثار/جامعة الكوفة421.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيايالف احمد شاكر عبد الزهره44455251922071012

كلية االثار/جامعة الكوفة420.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيمروه حسن هادي حسن44456251922064072

كلية االثار/جامعة الكوفة478.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمقتدى صبار كاظم عبود44457251941010170

كلية االثار/جامعة الكوفة477.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي خلف نعمان عبيد44458271941014131

كلية االثار/جامعة الكوفة476.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد جعفر محمد عبد الرضا44459231941020315

كلية االثار/جامعة الكوفة474.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسجى فاضل عبيس نعمه44460251942084554
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كلية االثار/جامعة الكوفة469.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء احمد جواد كاظم44461251942084228

كلية االثار/جامعة الكوفة467.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد الباقر علي ياسين طه44462231941251283

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي ضياء حسين سلطان44463231941020243

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيفاطمه حيدر مهدي جواد44464251942053066

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيحسنات صادق علي حسين44465251942055028

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيجهينه عماد محمد عبود44466251942059143

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينب صالح منذور جدوع44467251942100205

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشكران حيدر عبد الهادي حسن44468251942084573

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب مهند علي حسين44469251942108189

كلية االثار/جامعة الكوفة458.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيشهد ناجح حمزه فحل44470251942070115

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيرويده عالء رحيم محمد44471251942087024

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيايالف علي شاكر عوان44472251942104009

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيصفا حسنين محمد رياض حسين44473251942101183

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور الهدى عامر كنيكن عباس44474231942088440

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيغفران محسن عبد جبر44475231942271325

كلية االثار/جامعة الكوفة456.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيافراح صالح عبد الحسن عبد هللا44476251942062064

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب شعبان جاهل عبيدش44477251942084482

كلية االثار/جامعة الكوفة455.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ساجد راضي حمزه44478251941205191

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيهيفاء عادل كريم محمد44479271942086036

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا سلمان عبد صالح44480251941200090

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيشاه زنان وسام عبد العباس عبد44481251942101173

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد نجاح نعمان عبد علي44482251942096247

كلية االثار/جامعة الكوفة454.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين راضي محمد حسين44483271941002051

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيزهراء نصير حاكم مصبح44484251942089051

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيميمونه رائد حنون علي44485251942100368

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم فالح حسون ناجي44486251942084822

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيدنيا صباح جبر عبد علي44487241942120073

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيامير صالح عبد المهدي حسين44488251941011006

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول علي محمود احمد44489251942096049

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيبتول سمير جاسم محمد44490251942070019

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير عزيز حسين طاهر44491251942096275

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب احمد حاكم كريم44492231942092094

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرقيه سعد راهي عباس44493251942170144

كلية االثار/جامعة الكوفة451.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيديانا حيدر جالوي كزار44494251942084280

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا موسى عبد بندر44495251951001090

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعباس موسى عبد بندر44496251951001087
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كلية االثار/جامعة الكوفة445.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيضحى قاسم عبد  عبد علي44497251952056026

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمرتضى نافع خزعل زباله44498251951009110

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي عدي محمد ياسين44499251951001117

كلية االثار/جامعة الكوفة445.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيهشام وسام رحيم حسين44500251951001206

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقييسر احسان علي وفي44501251952096044

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0ثانوية الرملة للبناتالنجفتطبيقيبتول عبد الحمزه كطران كاظم44502251952061003

كلية االثار/جامعة الكوفة443.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيبنين حسين هادي حسون44503251952104002

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى سالم عبيد مطر44504251951205148

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه قاسم جابر زغير44505221952391005

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0الخارجيونواسطتطبيقيمنتظر صادق عباس عبد الحسن44506261951400019

كلية الفقه/جامعة الكوفة493.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيفاطمه عبد الهادي حسين كاظم44507251922107022

كلية الفقه/جامعة الكوفة477.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيزينب عبد هللا سلطان جابر44508251922064042

كلية الفقه/جامعة الكوفة467.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفادبيمرتضى محمد عبود عواد44509251921157056

كلية الفقه/جامعة الكوفة459.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ذي قارادبيعلي قاسم ديوان سالم44510221921279014

كلية الفقه/جامعة الكوفة456.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيفاطمه فارس عبد العزيز ضيدان44511251922111037

كلية الفقه/جامعة الكوفة454.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحنين كريم ثابت صيهود44512251922086052

كلية الفقه/جامعة الكوفة452.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيفاديه جبار اسود عباس44513251922066024

كلية الفقه/جامعة الكوفة450.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيسعد عباس عبد االمير محمد صالح44514251921015008

كلية الفقه/جامعة الكوفة449.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيكوثر ماجد دكتور عباس44515241922093023

كلية الفقه/جامعة الكوفة443.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيحيدر حسين حبيب شطب44516231921250022

كلية الفقه/جامعة الكوفة441.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيرقيه حمزه جبر غالي44517251922122058

كلية الفقه/جامعة الكوفة441.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيمحمد محمد  جواد كاظم مكي44518161921027036

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتبارك حيدر محمد حسين44519251922086038

كلية الفقه/جامعة الكوفة438.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمنتظر باسم عبد العباس سلمان44520251921008230

كلية الفقه/جامعة الكوفة436.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيضحى عايد عباس محمود44521251922053042

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحسين عبد علي حسين شمخي44522231921008042

كلية الفقه/جامعة الكوفة433.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبينورالهدى صاحب عبدالزهره سالم44523251922089054

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيهدى عظيم ناصر جابر44524251922091086

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيفاطمه امجد حامد عباس44525251922093046

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبينجاح صاحب رضا مطرود44526251921115018

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيدعاء داود سلمان حسين44527251922083013

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيأيات طالب حسن عباس44528251922081003

كلية الفقه/جامعة الكوفة432.0ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبيمنتظر احمد كريم عباس44529251921021021

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيطيبه حسين مطرود فضيل44530251922075046

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيامير عذاب عبد الكاظم حسوني44531271921020004

كلية الفقه/جامعة الكوفة430.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيدعاء ثعبان عنون ناصر44532251922111014
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كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسين يحيى كزار جبر44533271921031061

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبياحمد عبد هللا كاظم حمزه44534241921014003

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبينبأ حسين حميد كريم44535251922064076

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيزينب علي حميد ايدام44536251922064043

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيحيدر جاسم منصور شاني44537231921250020

كلية الفقه/جامعة الكوفة428.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبينور جبار فرهود مسلم44538251922078102

كلية الفقه/جامعة الكوفة427.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيبنين احمد شهيد كريم44539251922055004

كلية الفقه/جامعة الكوفة427.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبياسراء نعمه كاظم صالح44540231922139001

كلية الفقه/جامعة الكوفة427.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيتبارك جبار حسين علي44541271922142014

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيمصطفى جاسم محمد عالي44542251921211057

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيمحمد فتاح حمزه راضي44543231921172015

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبياالء كاظم كشاش مطرود44544251922061007

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0الخارجياتالنجفادبيشذى عبدالزهره عبدالرزاق علي44545251922401046

كلية الفقه/جامعة الكوفة425.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيصاحب علي فاهم كاظم44546251921211028

كلية الفقه/جامعة الكوفة425.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبينور ليث كاظم علي44547231922098108

كلية الفقه/جامعة الكوفة424.0ثانوية االفاق للبناتبابلادبيفاطمه محمد كاظم ناصر44548231922144014

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيابتسام حميدي عزيز حميدي44549271922070001

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيمريم حميد نوري حسن44550271922071054

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه امير شهيد عبد44551251922086160

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمحمد مكي عنون هاشم44552251921025091

كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيهاجر ناصر حسين حمادي44553251922079122

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيساره عبد الزهره عزوز فقير44554251922096047

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيزينب سعيد دهش علوان44555251922068024

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيرقيه محمد فاهم حبيب44556251922122060

كلية الفقه/جامعة الكوفة422.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحيدر عوض نعمه عواد44557271921049043

كلية الفقه/جامعة الكوفة421.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيبتول عبد العالي كطيف شمران44558251922091008

كلية الفقه/جامعة الكوفة421.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيحوراء موسى عبد العباس عبد الحسن44559231922089013

كلية الفقه/جامعة الكوفة421.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيسكينه عباس شعالن كاظم44560231922105024

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيساره عباس جواد عبد44561271922070021

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيبنين صباح عطشان بخيت44562251922111009

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد علي حسن حيدر محمد44563251921012193

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى عبد المحسن مولي عبد44564111922136098

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبياشواق حربي جازع علي44565251922061005

كلية الفقه/جامعة الكوفة577.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمنتظر هاشم عبد االمير جمعه44566221941067128

كلية الفقه/جامعة الكوفة479.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكوثر زيدان مرزه محسن44567251942084772

كلية الفقه/جامعة الكوفة479.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياالء قائد عبد االمير جبر44568251942100031
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كلية الفقه/جامعة الكوفة478.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيضحى جواد طالب منديل44569251942059421

كلية الفقه/جامعة الكوفة478.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيعلياء جعفر صادق عباس44570251842059357

كلية الفقه/جامعة الكوفة476.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائينور جواد كاظم مطر44571231942078107

كلية الفقه/جامعة الكوفة476.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزينب ثائر ثويني عبيد44572231942081031

كلية الفقه/جامعة الكوفة476.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين علي عبد النبي حمزه44573251942084164

كلية الفقه/جامعة الكوفة476.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيغدير احمد فيصل علي44574251942170304

كلية الفقه/جامعة الكوفة475.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائياسراء احمد عباس جابر44575241942114022

كلية الفقه/جامعة الكوفة475.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيعذراء هاني شاكر مالك44576251942059447

كلية الفقه/جامعة الكوفة471.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيصفاء فاهم وناس وحيد44577241942114197

كلية الفقه/جامعة الكوفة471.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيندى محمود مناخ لفته44578251942192093

كلية الفقه/جامعة الكوفة471.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس جابر مدلول مخور44579251942096398

كلية الفقه/جامعة الكوفة471.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائياسماء حميد عبد الكاظم متعب44580251942064003

كلية الفقه/جامعة الكوفة470.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغفران قاسم بشير محمد44581251942101201

كلية الفقه/جامعة الكوفة470.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزينب يعرب عدنان عزيز44582231942076055

كلية الفقه/جامعة الكوفة470.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين فاضل عباس حميدي44583251942059100

كلية الفقه/جامعة الكوفة469.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء عباس فاضل كاظم44584251942170186

كلية الفقه/جامعة الكوفة594.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقيزهراء عالء احمد حسن44585251952082008

كلية الفقه/جامعة الكوفة454.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعلي رحيم عزيز لهمود44586291951005062

كلية الفقه/جامعة الكوفة453.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي مهدي عباس كاظم44587251951205089

كلية الفقه/جامعة الكوفة453.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيزينب نجم عبد هللا يونس44588251952084076

كلية الفقه/جامعة الكوفة452.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيحمزه صادق حمزه دعيس44589231951017028

كلية الفقه/جامعة الكوفة451.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيعباس رياض يوسف عبد االمير44590271951034015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة603.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيمأب سليم سمير عبد44591221942157079

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة598.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرتاج صالح مهدي دعيم44592231942088117

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة596.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيضرغام موسى ابراهيم قاسم44593221941035109

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيميس احمد عبد الهادي عبد االمير44594251942062771

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة580.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه ضياء عبد الباقي رزوقي44595251942101101

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة570.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمحمد خالد غيدان حميد44596211941065113

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر محمد عبد الحسن مراد44597251941031849

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة566.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمجتبى رحيم خشين تايه44598221941077119

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة564.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمنار هيثم كاظم محمد44599251942101259

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة558.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى فارس نوري محمد44600251941205343

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة556.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر علي عبد الحسين موسى44601251941044045

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة540.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيبلقيس محمد شهاب احمد44602221942139021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة540.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محمد عبد الكريم حمودي44603251942062680

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة538.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء احسان هادي محسن44604251942057031
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة534.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشروق عاصم محمد عبد الرضا44605251942108214

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة532.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينبأ خالد مدلول جالب44606241942121307

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة530.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا عطا هللا جدوع44607251941003030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة528.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينالنجفاحيائيضياء الدين باسم محمد علي جاسم44608251941162007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة527.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عالء الدين ضياء محمد44609251941048003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة519.0ثانوية المواهب االهلية للبنينبابلاحيائيحيدر صباح جاسم محمد44610231941064005

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة519.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيهاجر علي سوادي محمد44611291942053090

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة517.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي مجيد عبد الغني مجيد44612271941001215

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة514.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائياميره محمد فاضل عباس44613111942077006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة512.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحسين نعيم مطلك سلطان44614271941007042

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة510.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد سالم جاسم صالح44615251941009234

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة510.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيزهراء كاظم كريم دهام44616291942053040

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة509.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد موسى كاظم حنون44617271941001307

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة508.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ناصر ذياب كاظم44618251941009336

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة506.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيفاطمة عبد الرزاق عبد الواحد ابراهيم44619251942094054

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة505.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عواد كردي حسين44620251941200190

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة504.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حسين احمد مزهر44621271941001187

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة502.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فالح ابو شامه بردان44622241942134078

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيامنه محمد عبد الحكيم عبد الواحد44623231942087031

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيحنين ماجد طاغوت نور44624231942102008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيساره سامي زين دغيم44625251942100227

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيحمزه كريم سلوم حسين44626231941058012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة497.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيأيات صادق محمد رضا كاظم44627251942096012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة495.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيمريم صالح مهدي صالح44628251942089085

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا صالح ستار احمد44629251941200092

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيحسين ناظم احمد هزبر44630231941031047

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيثناء باسم حسن جبار44631241942117032

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيخالده علي حسن مرتضى44632231942183009

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمسلم جواد عبد الكاظم عبيد44633251941122120

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة492.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي جواد مالك حسين44634251941019011

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياسراء فالح جابر ناصر44635251942122007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيلقاء سلمان صالل حمزه44636241942114265

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيعلي محمد نعمه ديوان44637131941236011

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمؤمل احمد تركي عطيه44638271941036093

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة488.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيعلي يوسف حسين صباح44639271941030029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة488.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمؤمل عباس شهاب حسين44640111941003025
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيناجي جبار ناجي حبيب44641231941026032

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد محمد رضا عبد الزهره محمد44642251941031055

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد علي حبيب جاسم44643271941036110

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد يحيى عبيد علوان44644251941012010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي قبس احمد ابراهيم44645101941205070

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةصالح الديناحيائيهشام خالد حميد محمود44646181941113024

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الكاظم حميد نعمه44647251941007205

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك ضياء عيسى نور44648251942059123

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيجنات خليل جليل عبد الوهاب44649271942087034

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي باسم عباس عبود44650251941009151

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيامير عالء صالح عاجل44651291941003025

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيشهاب احمد عبداالمير سرحان44652241941076030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيطيبه علي مالك كاظم44653251942100273

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه عبد الباقي رزاق كريم44654251942084340

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيحسن هيثم جابر محمود44655251941034007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرقية حسين محسن حسن44656271942064055

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى فاضل حاجم سلطان44657161942251027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0ثانوية عطر الجنة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانفال داود سلمان عبد هللا44658111942144003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائياحمد هادي دعبول كاظم44659291941002017

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيشهد زهير بعيوي فيروز44660251942059403

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيبنين علي هادي كاظم44661231942102006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمرتضى عامر عبد عون مجهد44662271941034097

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيمحمد المصطفى عادل عبد سلمان44663231941041027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم عبد الجواد جابر كاظم44664251942059547

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائيمريم صكبان سلمان يعكوب44665211942163019

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي سعد محسن عوده44666261941001117

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0اعدادية كميت للبنينميساناحيائيسجاد هشام حسن حسون44667281941015010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيلمياء جبار عبيد عبد 44668251942059526

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسين عباس عبد جاسم44669231941251091

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار علي نجم عبد هللا44670251941200136

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيدعاء جواد هادي احمد44671251942053029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب علي مهدي غزوان44672231942142145

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمنتظر حسن جبر ياسر44673261941001189

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي مضر عدنان علي44674251941150235

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينه لؤي طالب كاظم44675251942108192

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيهبه محمد اشعب تاجر44676251942119048
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة479.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزينب حليم ناصر عالوي44677271942079059

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة478.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعباس محمد جعفر ناصر44678271941153053

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة478.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائينبأ عدنان دحام ساهي44679231942146021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة478.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسن جاسم سلطان44680271942056271

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمجتبى حيدر خضير عباس44681251941012123

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحنين عبد مسلم جابر ناصر44682251942059153

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيجعفر صادق جعفر عباس44683271941152013

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيصفا هاني عبد الرضا حمزه44684231942124075

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعالء هاشم علي حسين44685271941005133

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيحسن كاظم عطية لفتة44686251941210003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عالوي فليح مسلم44687251942059279

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء دوين كاظم علوان44688251942059260

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0ثانوية المنار االهلية للبناتالمثنىاحيائيشمس رياض عجمي حميدي44689291942081007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة476.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيهدى سمير شمران حمزه44690231942117156

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمروج كاظم محمد مرواح44691221942125220

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيغدير عقيل حسين هويدي44692251942086063

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء احمد شاكر عبد44693251942084368

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عقيل كاظم حسون44694251941031147

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيزيد ماجد عنون حمود44695271941151029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيهديل حسن هادي كاظم44696251942170438

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا حيدر رضا محمد44697251941009335

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى اركان عبد القادر عبد الكاظم44698161942145172

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمصطفى حسين غني عبد الحسين44699221941039136

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيزينب ممدوح وحيد عبد الحسين44700241942093069

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمنتظر محمد خضير جاسم44701271941034106

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياديان عدنان محمد جواد44702251942100018

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء جليل محسن شبلي44703251942100163

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء خالد محسن عبد الزهره44704231942087151

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيحسنين كاظم جاسم محمد44705231941014028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيافراح نعمه حسين كاظم44706231942141002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيايثار ناصر حسين كدر44707251942070016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيمرتضى غني عناد حسن44708221941018056

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي غسان حاكم كريم44709241941003190

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرانيه حيدر حسن حسين44710241942121109

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيساره خضير عباس عطيوي44711251942059371

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب جعفر ناجي سعد44712251942057044
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين قيصر عبد الواحد عبد هللا44713251941009079

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيكرار حيدر حسين علوان44714231941253043

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيدايانا احسان حمزه شاكر44715231942271122

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عبدهللا محمد منسي44716241941069048

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحنين احمد حنتوش عبيد44717251942096092

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى علي حميد مهاوي44718121941031189

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائينور علي عباس صاحب44719231942159027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار باسم محمد ارحيم44720251941205238

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائياصاله محمد يحيى مهدي44721251942096024

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيدعاء ناظم عباس حسين44722251942084273

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي معتز عبد الكريم مصطفى44723111941018106

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الستار جبر عبود44724271942063096

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمريم حيدر عيدان عيسى44725231942132061

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة469.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب حيدر صالح جوده44726251942101147

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة469.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينور حسين جاسم كريم44727251942108341

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى حسن جبير سعيد44728251942062862

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيتغريد ستار عبدالحسن خضير44729181942238012

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيحسين جبار عليوي لحيس44730231941071020

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف عدنان محمود عباس44731251941031892

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عباس عبد الحسين سعود44732251941150366

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحسن فاهم ثعبان شاني44733241941037044

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمريم علي حسين مودر44734251942083066

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعبد هللا كريم رشيد سعدون44735261941027079

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيهدى سعد حمزه حميد44736231942093147

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيهاجر علي هاتف سلمان44737231942120189

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيخالد جواد عبد الكاظم حسين44738271941152021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0الخارجياتكربالءاحيائياميره صاحب محمد رضا كاظم44739271942401006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل عبد المطلب خلف كبان44740151941015077

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائياحمد جمعه عوده عبد الحسين44741251941004005

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيسيف مهند مسلم مهدي44742251941205140

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيوالء عباس عبد الكاظم مرزوك44743271942058308

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيبنت الهدى حمزه شاكر كاظم44744251942100047

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائياستبرق حسن عليوي حميد44745231942079004

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة465.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيأسماء ناصر ابراهيم ناصر44746231942271005

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة465.0ثانوية البتول االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه تركي حميد واوي44747241942083008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة465.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيتقوى سمير عبد عبود44748251942066013
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة465.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبتول كاظم جواد كاظم44749251942059075

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة464.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق احمد جياد جبار44750251941049030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيمحمد المهدي حسام الدين عبد الرضا لطيف44751261941005107

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة503.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي يوسف سعيد غني44752251951205092

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد حسين عوفي احمد44753251951007002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة490.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيحنين علي نوماس دحام44754241952113004

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة490.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيحوراء خليل ابراهيم مهدي44755251952070004

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة488.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيامير منصور كاظم محمد علي44756251951009025

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيمحمد مالح محسن كعار44757291951107033

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى محمد غازي عبد الحسين44758241951031023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفتطبيقياستبرق عزيز محمد عباس44759251952075001

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيعلي حسين كريم راهي44760291951016075

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة481.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد محمد عبد العظيم عبد44761281951001016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةتطبيقيايمان حسن سعد جاسم44762241852096006

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين عبد الرحمن عبد الحسين طالب44763161951084090

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد كاظم شاكر سهر44764291951007075

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيسراج باسم علي خريبط44765161951043050

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي لطيف هادي عبد علي44766251951001120

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمنير حميد رحيم زبالة44767241951016101

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيمنار ياسين نجم هاشم44768271952063090

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة472.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيخالد وليد عبدزيد مفتاح44769271851020022

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيحيدر حسين خضير جبار44770221951040015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيكوثر حيدر رضا حسين44771231952103027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي احمد سلمان حسون44772221951310118

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة469.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيغدير حيدر جبر عبيد44773251952096030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي هيثم جبار عبد44774221951002042

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر رزاق سويهي محمد44775291951003069

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىتطبيقيعلي السجاد جمال خضير مطر44776291951013015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة467.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيعبد الحكيم عدنان شاكر نور44777161951112020

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيمهند عاشور فليح عبد الكريم44778161951015112

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيرقية عادل نواف محمد44779281952075010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعبدهللا نضال عبيد نصيف44780211951002030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمحمد كاظم عبيد عنبر44781251951009106

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة464.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي عبد الجبار عبد هللا مصطفى44782271951001086

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة463.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد صائب حديد عباس44783251951044003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة462.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيعلي عبد اللطيف ثامر رداد44784291851004129
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة462.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقياثمار ازهر كريم شاكر44785241852114002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة461.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيجواد محمود صبيح خلف44786161951026015

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة461.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين قاسم زوير عوده44787221951300050

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة460.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي عبد الرضا عبد الصمد مهدي44788251951044087

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة460.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيفاضل محيل حسين حسون44789251951044100

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة459.0ثانوية العامل للبنينبابلتطبيقيعمر شهاب احمد محمد44790231951026021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة458.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسين غني كمر عيسى44791261951001021

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة458.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيحسن كاظم حسين خوان44792291951016030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة458.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسين هاشم مجيد نعمة44793161951022030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة457.0اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقياحمد عبد الرزاق عليوي جبارة44794261951009002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة457.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيكرار جبار فاضل مجيد44795251951007150

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة456.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيأنور زهير ريسان دوحي44796221951002002

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة456.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيجعفر صادق فاضل محسن حسن44797251951012019

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة456.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيحسين طالب رحيم خليفة44798241951018008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة456.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيعلي سليم حميد محسن44799251951008103

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة456.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيكرار حامد عبد الحسن جبار44800241951002069

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة455.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسين عالء حامد درويش44801161951075014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة453.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقينور الهدى باسم شعالن نايف44802231952110026

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة452.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيمهدي اسماعيل فرهود محينه44803221951010120

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة452.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيزينب معن فارس عبيس44804231952127011

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة450.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيمهدي صالح مهدي احمد44805271951008105

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة449.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيعبد هللا كريم اسماعيل ابراهيم44806231951020040

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة449.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارتطبيقيزينب صادق كاظم طاهر44807221852134016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة448.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيجعفر حامد عبادة مدهده44808251951012017

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة448.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيمحمد حسين محمود فاضل سرهنك44809251851030027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيعلي جاسم محمد مهدي44810241951002050

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيجنات نصير محمد عمران44811231952117014

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيأسراء ماجد محسن عزوز44812121952122001

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة447.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيباقر حسين محسن كاظم44813231951183009

كلية الطب/جامعة تكريت704.4النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيبالل محمود فاضل حسن44814311941024034

كلية الطب/جامعة تكريت703.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياحمد اياد لطيف محمد44815311941024005

كلية الطب/جامعة تكريت701.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيغفران قيس احمد محجوب44816181942391025

كلية الطب/جامعة تكريت700.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد علي خضر44817201941025052

كلية الطب/جامعة تكريت699.1ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيرغده ناظر عبد عساف44818181942178009

كلية الطب/جامعة تكريت699.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيدعاء محمود علي حسين44819181942271019

كلية الطب/جامعة تكريت698.7ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيامنه محمد هاشم بكر44820181942178003
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كلية الطب/جامعة تكريت698.2ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيزينه شيت ابراهيم هزاع44821181942178014

كلية الطب/جامعة تكريت698.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيعبدالكريم خليل عبدالرزاق محمد44822181941054014

كلية الطب/جامعة تكريت696.9ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيعلي عدنان حسين نصيف44823181941032010

كلية الطب/جامعة تكريت696.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيمينا فراس سامي محمد44824311942058061

كلية الطب/جامعة تكريت696.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيعال عبدالمنعم محميد احمد44825181942276030

كلية الطب/جامعة تكريت695.2ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيعلي فراس سوادي حمد44826181941032011

كلية الطب/جامعة تكريت695.0ثانوية حليمة السعدية للبناتصالح الديناحيائيزينب عبدهللا علي ابراهيم44827181942179011

كلية الطب/جامعة تكريت695.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيمريم محمد احسان علي44828181942240049

كلية الطب/جامعة تكريت695.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيرسل راتب جار هللا شعبان44829201942154023

كلية الطب/جامعة تكريت693.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائينور عبدالوهاب خلف عبدهللا44830181942182093

كلية الطب/جامعة تكريت693.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائياسيا اياد دهش حميد44831181942161007

كلية الطب/جامعة تكريت693.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الديناحيائياحمد جمال عباس الطيف44832181941070001

كلية الطب/جامعة تكريت692.6ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيريم علي دحام شهاب44833181942178013

كلية الطب/جامعة تكريت691.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيعذراء عبد محمود محمد44834181942271041

كلية الطب/جامعة تكريت691.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيابراهيم محمد دري ثابت44835181941003001

كلية الطب/جامعة تكريت691.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيفاطمه نامس حسن خساره44836181942161043

كلية الطب/جامعة تكريت690.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائينور صباح جارو خيرو44837181942243057

كلية الطب/جامعة تكريت690.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الديناحيائيتماره علي صالح محمد44838181942342008

كلية الطب/جامعة تكريت690.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيعذراء صبري عبدالجبار محمد44839181942205063

كلية الطب/جامعة تكريت689.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيزهراء نوري علي طعمه44840181942258015

كلية الطب/جامعة تكريت689.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيهيفاء صالح فالمرز زوراو44841201942330047

كلية الطب/جامعة تكريت689.0ثانوية الفضيلة للبناتصالح الديناحيائيطيبه محمد مخلف عواد44842181942171011

كلية الطب/جامعة تكريت689.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيأمنيه عادل محمود باش44843181942271002

كلية الطب/جامعة تكريت689.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيحسين ثائر حسن محمد44844181941135007

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحسين علي زين العابدين محمد44845201941001062

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعمر موفق محمد عبد هللا44846201941025046

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمحمد جنكيز قاسم محمد غازي44847201941022108

كلية الطب/جامعة تكريت688.0ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيمريم عبد محمود علي44848201942116035

كلية الطب/جامعة تكريت688.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا مروان عبد المالك ذنون44849171941022091

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا نجم تركي عواد44850111941025045

كلية الطب/جامعة تكريت688.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان رياض تريك عله44851141942132011

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياسالم خالد ابو جاسم عبد44852241942121017

كلية الطب/جامعة تكريت688.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات كركوكاحيائيسايه جمعه محمود مجيد44853201942128011

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياالء نجم الدين احمد حسين44854201942282026

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيرواء فاضل حامد ذياب44855181942183042

كلية الطب/جامعة تكريت688.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمريم بسام عطيه خلف44856181942170069
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كلية الطب/جامعة تكريت688.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيحارث زياد حسن مهندس44857181941151024

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيتبارك لقي عبد محمد44858181942183021

كلية الطب/جامعة تكريت688.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيندى فخر الدين نوري عبدهللا44859181942182084

كلية الطب/جامعة تكريت688.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد الرحمن كريم تركي عبد44860311941024066

كلية الطب/جامعة تكريت688.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيرضيه فندي حسن محمد44861201942025004

كلية الطب/جامعة تكريت687.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفرح سعدي حميد عبود44862101942078117

كلية الطب/جامعة تكريت687.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه باسم انصيف جاسم44863111942124019

كلية الطب/جامعة تكريت687.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيندى حسن علوان حسين44864181942221033

كلية الطب/جامعة تكريت687.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيمصطفى حاتم عبدهللا محمد44865181941044046

كلية الطب/جامعة تكريت687.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمخلص عباس مزهر بجاي44866231941055051

كلية الطب/جامعة تكريت687.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيخلود مكي حسن سعيد44867181942176059

كلية الطب/جامعة تكريت687.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائينور صباح محمد رشيد44868201942138124

كلية الطب/جامعة تكريت687.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيرائد طه عبد يوسف44869181941067018

كلية الطب/جامعة تكريت687.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيانمار صالح خلف محمود44870181941149005

كلية الطب/جامعة تكريت687.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعثمان خير هللا محمد خلف44871181941151065

كلية الطب/جامعة تكريت687.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن حسن حمدان صالح44872181941044024

كلية الطب/جامعة تكريت687.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيحيدر غازي سامي زيدان44873181941003018

كلية الطب/جامعة تكريت687.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيجنيد فاضل حامد ذياب44874181941002051

كلية الطب/جامعة تكريت687.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيسميه صالح محمد زمام44875201942106045

كلية الطب/جامعة تكريت687.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن وليد اسماعيل علي44876181941151045

كلية الطب/جامعة تكريت686.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد مروان غانم احمد44877171941022146

كلية الطب/جامعة تكريت686.2اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزبيده نزار عبد القادر قاسم44878171942286154

كلية الطب/جامعة تكريت686.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى ادريس كنعان سليمان44879171941022160

كلية الطب/جامعة تكريت686.2ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيبراء يونس اسماعيل حسن44880171942357034

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيعائشه عماد محمود حسن44881171942285153

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيامنة اثير صالح محمد44882171942262014

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيحنين زياد اسماعيل محمد44883171942262034

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيزكريا حسن زكي حسن44884171941013017

كلية الطب/جامعة تكريت686.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد سعد صالح محمود44885171941008037

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياسماعيل سعد اسماعيل محمد44886101941048004

كلية الطب/جامعة تكريت686.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمروان ابراهيم احمد محمود44887171941007234

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائياحمد بسام احمد علي44888171941064002

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد قاسم سلطان قمبر44889171941017255

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائييوسف فائز خضر حسين44890171941015229

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيرائد طه صالح احمد44891171941114010

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيفالح محمد علي نهر44892171941207027
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كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائييوسف محمد حازم يونس44893171941084100

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيمحمد مراد كاظم سرحان44894261941155043

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمهند محمد هالل عبد هللا44895171941001091

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى صالح هادي جاسم44896241941207144

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيسدرة فخري ابراهيم موسى44897201942160064

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينور الهدى محمد قادر محمد44898201942118186

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمصطفى احمد تحسين درويش44899201941013098

كلية الطب/جامعة تكريت686.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيفاطمه علي نصرت عباس44900201942392010

كلية الطب/جامعة تكريت686.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيجنيد جنكيز ابراهيم حسن44901201941390025

كلية الطب/جامعة تكريت686.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيبناز جبار جليل شكور44902201942331040

كلية الطب/جامعة تكريت686.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيبالل عمر عزيز محمد امين44903201941302050

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيعبد هللا عامر عبد الرزاق عبد الحسين44904181941277015

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيمصطفى رائد محمد عبدهللا44905181941131023

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الديناحيائيشيماء فالح حسن علي44906181942084010

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيحوراء جاسم نجم عبيد44907181942176053

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائياقبال عمد عبدهللا ابراهيم44908181942183006

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيمصعب محمد شهاب احمد44909181941009067

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيفائزه هشام محمد سلمان44910181942218021

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيغسان جاسم محمد محي44911181941036050

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمد جاسم محمد44912101941026292

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيمهند عامج عبد جالل44913191941040110

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعلي محمد صالح دوش44914181941044036

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية النور للبناتالبصرةاحيائيجمانة شعبان صدام منشد44915161942275005

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي يوسف علي عبد44916161941392008

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيابراهيم فاخر محمد عبد الرضا44917231941020011

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعادل حسن عباس دربو44918331941056043

كلية الطب/جامعة تكريت686.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيجمال سعدي خلف نايف44919311941065026

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيماريه شهاب حمد علي44920201942117046

كلية الطب/جامعة تكريت686.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائياالء اسماعيل احمد كريم44921201942101005

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائياالء عصام محمد محمود44922171942302033

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائياميمة محمود سيف الدين محسن44923171942237019

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيياسر خلف حميدي سلطان44924201941025064

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكاحيائيمعاذ طامي مضحي عبد هللا44925201941051021

كلية الطب/جامعة تكريت686.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور نزار حازم هاشم44926171942286347

كلية الطب/جامعة تكريت685.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد عثمان صبار حمد44927101941028012

كلية الطب/جامعة تكريت685.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيساره سنان عبد السالم ياسين44928171942233078
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كلية الطب/جامعة تكريت685.5اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينبأ مشعان بشير بكر44929171942294273

كلية الطب/جامعة تكريت685.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرانيه علي محسن ياس44930131942121040

كلية الطب/جامعة تكريت685.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد توفيق اسماعيل حمد44931171941022008

كلية الطب/جامعة تكريت685.2ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائياسراء جاسم اعويد نمالن44932201942116004

كلية الطب/جامعة تكريت685.1ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمالك رياض كريم شلتاغ44933141942129046

كلية الطب/جامعة تكريت685.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي ليث ذنون يونس44934171941186067

كلية الطب/جامعة تكريت685.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيغدير وليد عبد عزيز44935201942139090

كلية الطب/جامعة تكريت685.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيانفال بهلول كريم احمد44936211942123008

كلية الطب/جامعة تكريت685.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيساره ناهض علي عباس44937211942147077

كلية الطب/جامعة تكريت685.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائياالء صاحب قادر خضير44938211942121014

كلية الطب/جامعة تكريت685.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد سعد محمد محمود44939121941022010

كلية طب االسنان/جامعة تكريت695.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيغسق عدي طه حسن44940181942242113

كلية طب االسنان/جامعة تكريت684.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيساره احمد علوان سلمان44941181942391014

كلية طب االسنان/جامعة تكريت684.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيغسق خليل ابراهيم عزاوي44942181942242112

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيقانته عبد هللا جاسم محمد44943201942161025

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيكرار جنعان خالص تايه44944181941141096

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا صالح جاسم صالح44945181941030017

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيمريم رعد عبدالوهاب عبدالحسين44946181942238036

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الديناحيائيسهير محمد صالح محمد44947181942342017

كلية طب االسنان/جامعة تكريت683.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائياالء محمود عبدهللا عليوي44948181942221005

كلية طب االسنان/جامعة تكريت682.1ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائياحمد بديع ياسين اسماعيل44949181941032001

كلية طب االسنان/جامعة تكريت682.0ثانوية التميز االهلية للبنينكركوكاحيائيمعتز قحطان جاسم محمد44950201941087016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت682.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيرفل عباس شكير محمود44951211942091067

كلية طب االسنان/جامعة تكريت682.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائياميره صالح محمد يوسف44952211942109014

كلية طب االسنان/جامعة تكريت682.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا قيس احمد محجوب44953181941151060

كلية طب االسنان/جامعة تكريت682.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيرغد ابراهيم محمد محمود44954181942236054

كلية طب االسنان/جامعة تكريت682.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد هللا خلدون مال هللا هالل44955311941024079

كلية طب االسنان/جامعة تكريت682.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيألق غسان محمد فرحان44956181942246001

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمؤمن صالح حسين عويد44957181941036051

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيروان جالل ناصر حسين44958121942020048

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائياسراء كريم نصيف جاسم44959211942226002

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاطمه يحيى مجيد حميد44960181942271042

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيفاطمه رشيد سلمان خميس44961211942126047

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيرنا احمد فرهود جمعه44962181942170041

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد محمد جواد كاظم44963121942082023

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيطيبه عامر تركي خلف44964181942208025
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كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيايالف عباس احمد حلبز44965211942151009

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائينشوان سعد توفيق مجيد44966181941003061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0اعدادية بيجي للبنينصالح الديناحيائيعبد الوهاب ناظم كوكز محمد سعيد44967181941007013

كلية طب االسنان/جامعة تكريت681.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين حيدر عبد محمد44968121942082006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.5اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد حسين جعفر44969201941001203

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.3الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا احمد عبد الجبار عبد الهادي44970101941028044

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمنتظر ضرغام حمزه محمد44971231941047078

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيسراب علي عبدهللا علي44972171942259052

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيكرم محمد مطر ابراهيم44973171941026179

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعدنان حسان ابراهيم اسماعيل44974171941351254

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيبسمه عطاهللا ابراهيم خاير44975171942232068

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيقدس محمد أكرم سبع44976211942145124

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعباس مصعب طه ياسين44977211941263009

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيضحى احمد موالن محمد44978211942148035

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسبأ يونس لطيف عباس44979121942106061

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيفالح حبيب محمد حسن44980171941008254

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائياحمد خضر خليل ابراهيم44981171941005006

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيميس سعد عبد العزيز مهدي44982181942242151

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الديناحيائيطه عبدالسالم كمال عبداللطيف44983181941086003

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيزينب حقي اسماعيل محمود44984211942094050

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيهاجر ابراهيم عبد الرحمن محمد44985161942381134

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعباس عدنان نصيف جاسم44986211941005075

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمسره عامر حميد منصور44987181942271046

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد شوكت شاكر رمضان44988171941027100

كلية طب االسنان/جامعة تكريت680.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياسيل وليد مصطفى محمد44989171942330011

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.4ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعمر محمد عبدالوهاب داود44990211941020055

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم رقيب حمادي رجب44991171942233118

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيهبه هللا عدنان حسن محمد44992211942140217

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمحمد شمس الدين محمد عثمان44993201941005049

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمحمد بادر مؤيد عبدالفتاح44994211941003142

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيياري ظاهر طاهر هياس44995201942334264

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيرسل سعدي عبد هللا أحمد44996211942151021

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيسؤدد جاسم محمد امين هادي44997211941029013

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشنه نور الدين نصر الدين احمد44998201942334175

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0ثانوية العفاف للبناتصالح الديناحيائيمريم مهدي محمود كاظم44999181942251014

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيعذراء طارق عاجل سلطان45000181942236101
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كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيرند مصطاف حمودي احمد45001181942246026

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيرفل علي حسين علي45002181942176067

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد عبد العباس احمد45003181942205041

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيمحمد مدهاس محمد مدهاس45004181941067045

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائيسيماء سعد هللا فهمي خضير45005181942373035

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيكرار عجيمي بعيل زري45006221941046057

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيعمران فيصل عبعوب يعقوب45007211941034062

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائييوسف صالح محمود خضر45008311941001049

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيبدور عوض ضبعان حسن45009171942291032

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائياسيل اياد قاسم يحيى45010171942296013

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيسمار خالد محمود خالد45011171942285129

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد قاسم يحيى45012171942273090

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيزبيده سائد خضير جبار45013211942126025

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيمروج صالح سلطان عبد هللا45014211942109071

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيمها احمد كاظم عبد45015101942103043

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائياسماعيل ابراهيم عايف عبار45016171941144016

كلية طب االسنان/جامعة تكريت679.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيجوانا ثاير خليل محمود45017211942139048

كلية الصيدلة/جامعة تكريت686.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيتبارك محمد باشا عبد45018181942136003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت683.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائييوسف شهاب حماد ظاهر45019311941024156

كلية الصيدلة/جامعة تكريت682.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيقيسيه خلف عبد الجادر حسن45020201942161026

كلية الصيدلة/جامعة تكريت682.0اعدادية تل علي للبنينكركوكاحيائيايوب تحسين ياسين عبد هللا45021201941035007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت682.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيحليمه ثاير محمود عبد45022181942170025

كلية الصيدلة/جامعة تكريت679.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيثريا احسان علي حسن45023181942242044

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0ثانوية االلباب المختلطةصالح الديناحيائيساره محمد صالح محمد45024181942297007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائينور ثامر عزام حمد45025181942271056

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0ثانوية الصقور للبناتصالح الديناحيائيايناس عباس خضير محمد45026181942206003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيانسام جاسم خضير عباس45027181942183011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيعبدالقهار حسن علي محمود45028211941033040

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائينوركان فالح حسن محمود45029181942271059

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيساره حكيم نوفان عبد هللا45030181942242082

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيصفاء قاسم محمد عثمان45031211942352006

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور غازي عكار دايخ45032221942204156

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمصطفى ماجد نعمت درويش45033211941011100

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيسجى منصور جعفر ابراهيم45034181942172035

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيبكر صدام حسن عبد45035181941077004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيايمان شاكر حامد رئيس45036101942078009

3590 من 1251صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه اسماعيل زغير فياض45037101942107040

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىاحيائيصبا قاسم فتحي علي45038171942072002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمود بشير ذنون يونس45039171941017271

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد الهادي يونس خلف صالح45040171941143058

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيخطاب محمد ابراهيم جاسم45041171941008108

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصعب نجم عبد هللا محمد45042171941015208

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد الهادي احمد عبيد45043171941011315

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيحسان نور الدين محمد مراد45044171941109014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم محمد صالح45045171941017233

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن محمود محمد ابراهيم45046171941084042

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيعلي احمد سباك مرعي45047171941084050

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيياسين طه محمود عبد هللا45048171941018230

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيساره يونس محمد خضر45049171942230080

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حسين خليفه حمد45050121942112123

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0الخارجيونالكرخ الثانيةاحيائياثير شاكر عبود محمد45051111941400002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائينارين آزاد نوري عبد هللا45052201942331162

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر حيدر علي لفته45053241942149070

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيزهراء عصام حميد حسن45054201942160047

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيرفل حسن ياسين عباس45055211942138056

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايناس دلشاد محمد حويز45056201942340016

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياسامة خالد احمد عبد هللا45057201941030024

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيروشنا مكرم محمد خورشيد45058201942331085

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسارا عزيز حسن احمد45059201942334128

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيفاطمه قيس عبد هللا محمد45060201942118146

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيمياده ابراهيم اسماعيل حسين45061201942132044

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائييوسف محمود احمد مصطفى45062201941015069

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيحسن رشيد عواد ربيع45063211941009054

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد عدنان ابو بكر حمد45064201941001239

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيروند هياس عطيه حسن45065201941309019

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيهبه كمال رؤوف صديق45066201942338037

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائييسرى ناظم محمد احمد45067201942345099

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيحازم يحيى عادل يحيى45068171941186026

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمود حميد احمد جعدان45069181941035137

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيبراق غسان فاضل عباس45070181942276008

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائياسراء خليفه عطا هللا عبد45071181942271006

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيمحمد ابراهيم احميد سور45072181941065017
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحسين علي عبداالمير موسى45073181941006031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيرماح عامر خلف حسن45074181942265007

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيحسين مصطفى حسين محمود45075181941002058

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعبدالحق اسماعيل كامل هادي45076211941054048

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائياسراء يحيى عبد الوهاب محمد45077211942094013

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيحيدر مبدر خلف حسن45078211941084012

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيحسين فاضل حسين عطية45079201941056009

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيايهاب سالم محمد سعيد عبد القادر45080311941024027

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيامل زيدان سعيد مبارك45081171842254010

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب اسامة حامد علي45082171942294145

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيفرح يوسف سليمان داؤد45083171942268109

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيريم يحيى عبد هللا حسين45084171942242036

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيصفا سالم محمد عاصي45085171942262069

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيعائشة اسعد سعيد عباس45086171942330092

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره عمار عبد العزيز صالح45087171942286201

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيآيه عالء عبدالرحمن علي45088171942268005

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيمنتهى عبد هللا فندي صالح45089171942297093

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيهناء صالح جاسم محمد45090171942357141

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيتقوى علي سالم محمود45091171942262031

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيمريم ناظم عادل عبد القادر45092171942288293

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيسهى حازم محمد يونس مصطفى45093201942120025

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيرغده قاسم حسن علي45094211942146021

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيدنيا عبد هللا نجيب عبد القادر45095331942041012

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعبد االله رياض خميس محسن45096121941020066

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه زياد علي محمود45097121942106094

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيحمزه اياد صالح ناصر45098171941024037

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيايه احمد عطية علي45099171942235028

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيجمال ابراهيم حمد صالح45100171941034004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيالبراء علي قاسم اسود45101171941026034

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيامنه زياد محمد اسماعيل45102171942231033

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.6النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيانس عبد هللا فتحي احمد45103311941024021

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.5اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد عامر محمود علي45104171941023017

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعلي عدنان غانم فاضل45105171941022105

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.3اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيعمرة ماهر خالد طه45106171942294227

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيديما محمد ثامر ناصر45107171942286111

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرغدة محمد ناظم اسماعيل45108171942233042
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كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيايناس وليد وعد هللا علي45109171942335010

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيحسينه ادريس طاهر يونس45110171942231102

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضفاف محمد صالح احمد45111111942068062

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيعبد السالم قحطان ابراهيم حمادي45112171941201011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيهديل هشام خير هللا فيض هللا45113201942124089

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمحمد رشيد احمد صالح45114201941019129

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيصالح حسن احمد علي45115201941019063

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف مراد عبد الواحد صالح45116201941001327

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيعلي ادريس خليل توفيق45117331941001072

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبد العزيز قصي شاكر ناجي45118211941272112

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيسيف اسماعيل محمود محمد45119181941030014

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيامنه ياسين عبد خلف45120181942262002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيعبير محمد علي محمد45121191942189119

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيخوله عبد الستار عبد الرحيم عبد الرزاق45122331942040039

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين علي شبيب ظاهر45123231941005058

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعلي غسان محسن رحيم45124231941071061

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيسمر سمير محمود طه45125171942357086

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيعمران الياس مراد حمو45126171941348037

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيدينا رضوان صديق محمود45127171942268049

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيهاجر ياسر محمد داؤد45128171942262108

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمتعب عبد عويد حمودي45129171941008272

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحمزة فالح سالم حمدون45130171941008104

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمود صالح محمود حميد45131171941005119

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيابراهيم جالل خليل جدوع45132171941027001

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية مهد للبنيننينوىاحيائيأحمد غيدان خليل قادر45133171941102002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت676.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد يونس صابر يونس45134171941154012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت632.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعمر نصير ضامن مخلف45135181951151024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيعبد القادر احسان عبدالكريم حمادي45136181951021020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينتطبيقياحمد رافد نعمان عبداللطيف45137181951086002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيعمر ماهر حمود عجرش45138181951041031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكتطبيقيغفران صالح احمد محمد45139201952147008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيوليد خالد سالم حسن45140171951166023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيبسمه عدي مشعان طلب45141181952390002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيهازه خالد خورشيد احمد45142201952331052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقياحمد محمد صالح حسين45143181951021002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيسراج كامل عبد صالح45144201951025014
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0ثانوية الزوية للبنينصالح الدينتطبيقياحمد حسن محمد جاسم45145181951017001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيحسين حمد محمود عبد هللا45146201951020018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينتطبيقينواف دويش متعب عبد هللا45147181951098008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقياحمد حامد عبدهللا خلف45148181951073005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت564.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الدينتطبيقياسامه شريف ضاري خلف45149181951140001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقياحمد عزيز حسن علي45150171951039006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيياسر ناظم قاسم حمادي45151191951021030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيعبدالفتاح محمد احمد عكش45152171951042027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقيعلي فاضل راكان سليمان45153171951203016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقياحمد علي عواد عطيه45154171951037001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا عزيز احمد عكش45155171951042028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيمرتضى سعد حمد عنيد45156231951011039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيمصطفى حردان نصيف حسن45157201951003071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيمصطفى حسن عباس عاشور45158211951007064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيحسن كردي مزهر شاهين45159231951018011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيغزوان فالح حسن ناصر45160171951039045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد نجم طاهر ابراهيم45161171951008019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقيتوفيق علي صالح عزاوي45162171951037003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفتطبيقيازهر رحيم حسين عبد الحسن45163251951019001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيمؤمل اياد صدام علوان45164231951002045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىتطبيقيانس محمد اسماعيل عابد45165171951036004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايالف عبد العباس ماجد حمد45166141952100004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيرامي ضياء شهاب علي45167221951076016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيسيف فيصل شامي احمد45168171951018053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينتطبيقيانجاد حمود سعد محيميد45169181951019002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيمحمد علي حمد جرو45170171951053023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعلي وعد عبد هللا صالح45171171951015111

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيعمر عزيز خليل حسن45172171951166019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقيبشير اسماعيل محمود بالل45173171951203006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقياحمد فاضل نافع سليمان45174191951019008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمود ثائر بدران علي45175171951011178

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد وليد خالد محمود45176171951023187

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيعمر صباح مجبل فرحان45177191951011050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيعمر عطا هللا حميد لجي45178181951073037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالرحمن ابراهيم محمد خلف45179181951036011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعمر خضير محمود مجيد45180191951020064
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيعمر وليد مهدي عطاوي45181201951003051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيوهاب عبدزيد كطران حسين45182231951164048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكتطبيقيمروان سعود يوسف محمد45183331951050019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمصطفى غسان سالم عبد الجبار45184171951016113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيحميد ربيع طالب ناصر45185221951039020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمحمود احمد صالح ياسين45186171951039067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعبد السالم حضيري موسى حسين45187201951019045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعمر شكر مجيد حسين45188171951017177

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقياحمد نايف حسين نجم45189171951009007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيعلي عبد هللا سعيد طالل45190311951065023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت538.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيابراهيم يعقوب يوسف احمد45191191951019002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت537.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيسفيان مولود خضر حمد45192181951089019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت537.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيريان نشوان هاشم يونس45193171951024025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت537.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيمحمد فليح حسن محمد45194211951012024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيحاتم عدي حمزه حسين45195231951005009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيابراهيم عمر عثمان عفيف45196171951166001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيخميس ليث خميس عيسى45197201951003022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيعبدالهادي سامي عواد عبيد45198171951039037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيرسل اسماعيل عليص سعران45199131952091013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد فارس عبد المحسن غزال45200171951012130

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0ثانوية المهيري للبنينكركوكتطبيقيمهند بركات نايف محمد45201201951034011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارتطبيقيمحمد رشيد مكطوف علي45202221951073007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقياحمد ناظم حامد علي45203201951020007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيضياء يعقوب احمد محمد45204181951033021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت531.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيايمن ظاهر عبد الحميد حسين45205181951078003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت530.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيمنير بشير صطام محمود45206171951042048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيحمزة محمد عبد الرضا خيون45207221951356014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز احمد عبد العزيز علي45208171951005054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيياسمين داود سالم لطيف45209121952114021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقياحمد ناصر نعمان عبد45210211951005006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد امين احمد رضا45211201951309025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقيعبدهللا شريف ذنون مرعي45212181951103008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت527.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمبارك علي ابراهيم سالم45213171951017195

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت527.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى محمد شكر محمود45214181951084009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم محمود45215181951151001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الدينتطبيقيلباب محمد سليمان حميد45216181952162006
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينصالح الدينتطبيقيراشد محمد حميد خليفة45217181951011003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيساره نصار محمد يونس45218171952288047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيحامد رعد كامل داخل45219241951010009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقيمحمد صالح احمد علي45220171951037014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا وليد جهاد صالح45221171951008089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد قصي احمد يعقوب45222171951157025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0ثانويه المحزم للبنينصالح الدينتطبيقيحمزه سمير ادهام بدوي45223181951024003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيموسى الكاظم ناظم محمد عبد45224241951010046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيمناف قيس عواد عبد45225181951013023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقييحيى عبد هللا محمد حسن45226171951203028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكتطبيقيوطبان بهجت حسن خلف45227201951255037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيمرتضى جاسم محمد حسون45228241951165019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيهاشم أحمد حامد محمد45229171951001098

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيحسن احمد ابراهيم خليل45230171951008044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيسلوان نايف محمد حسن45231171951026079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيامير خالد حسين حسن45232171951143017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيعمر ثامر صباح عزيز45233171951157018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0ثانوية حمرين للبنيناربيلتطبيقيحمد خالد عبد حمد45234311951011010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيمحمد كامران قادر احمد45235201951302046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0ثانوية الدور للبناتصالح الدينتطبيقينور شاذل فتحي محسن45236181952161011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيالحسين عطية علي عبدالعزيز45237171951039008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيمنار قدوري عباس حسن45238181952242076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينتطبيقيمحمد ازبار حسن حسين45239181951332126

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارتطبيقيعمر عطا هللا خلف فياض45240191951304014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0ثانوية الريف المسائيةصالح الدينتطبيقيعلي عواد خليف عبد45241181951337010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيسهى محمد قاسم هويدي45242171952231047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيصباح زعيبل هاشم حافظ45243221951029028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد غسان احمد محمود45244171951028014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيابراهيم صدام ابراهيم بريس45245211951031002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيانس رائد نصيف جاسم45246181951041009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيهبه احمد يحيى حمادي45247181952246025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقيمصطفى عبدالستار عبدهللا زغتيون45248211951087027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقياحمد رعد حسن يوسف45249171951104004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيقدري بيشوار قدري احمد45250171951013013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقياحمد ثامر عكاب غزوان45251181951073004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيصيام محمد حسين سهر45252161951309022
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقيهمام اثير حميد صبار45253191951118030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقييوسف اسماعيل حسن محمد45254181951016031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيالحسين عامر خزعل علي45255171951011032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيدنيا شاهين محمد نقي45256201952121010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيخليل إبراهيم كاظم جاسم45257191951013019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن جاسم عكاب صالح45258181951136005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعامر سالم طه خلف45259181951136004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0ثانوية التطور المختلطةصالح الدينتطبيقيسعدون خليل ابراهيم موسى45260181951299006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد اديب احمد خطاب45261181951151028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن محمود موسى عيسى45262111951049059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعمر سالم عبد هللا خالد45263171951011122

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىتطبيقياحمد حسين محمد احمد45264171951206001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيبراق نادر حسين فليح45265201951011014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيعمر محمود علي ابراهيم45266191951011053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت663.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الوهاب محمد حسن علي45267181951030011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي نبيل محمد جبار45268161951001113

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيمحمد معن حصيود كاظم45269221951041076

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا حماد محمد سلطان45270191951020041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيقحطان عصام مسهر شهاب45271181951041033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقياحمد محمود بدر حسين45272181951006007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيسيف فاضل عبد الكاظم منسي45273241951208036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقيابراهيم نجم رميض عبد هللا45274201951015004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيجعفر راجي مالك حسن45275241951021006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيدلشاد محمود عبد هللا حمد45276201951208003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد يحيى هاشم محسن45277291951002101

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيساره حامد محمد كاظم45278181952246013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت527.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الدينتطبيقيورقاء دحام خلف صالح45279181952162012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0ثانوية الزخرف المختلطةالكرخ االولىتطبيقيمصطفى عطا هللا تركي فليح45280101951154007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيرقيه محسن احمد سلطان45281201952134013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيحسين سالم عبد االمير ردام45282231951008016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقياحمد محمد رجب زيدان45283181951149001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيعلي بشير حسن احمد45284171951352046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت519.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيرامي حسان طه حسين45285171951227007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد رائد جاسم حميد45286181951151031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0اعدادية الراية المسائيةاالنبارتطبيقيعلي حميد ابراهيم صالح45287191951341048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيعلي محمد نصرهللا محمد45288241951036068
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الوهاب علي حسن45289171951007113

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيعبد الصاحب حسن خضير صيهود45290241951165012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقيايمن وليد خالد اسعد45291321951010009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيعثمان عدي محمود خليل45292181951089025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقييونس وليد عبد هللا عزيز45293171951020138

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيمحمد خضير سياب درب45294231951201028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعلي احمد طه حمد45295171951025070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى نجيب يحيى ياسين45296191951019122

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيياسر سعد محمد حسين45297171951039080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيمعاذ قاسم سعد بكر45298181951021036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيمهيمن احمد عاشور شيبان45299181951021037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعالء عبد الحسين مالك جوالن45300161951139074

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيزيد سمير ابراهيم حيو45301171951015055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد علي منوش هيجل45302171951028012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت500.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيحسين عباس رزوقي محمد45303231951040011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت499.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكتطبيقيعلي حسين علي حسين45304201951207005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت498.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيزينب صباح رشيد محمود45305201952149016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0ثانويه المحزم للبنينصالح الدينتطبيقيعلي حازم يونس عكله45306181951024012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقياحمد عبد هللا رشيد شياع45307231951008003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين علي محمد عبد الرسول45308251951044080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد نجم عبد الفتاح شبيب45309191951020084

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيمنتظر رزاق سفاح جابر45310231951013030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0الخارجيونديالىتطبيقيعمر منذر ابراهيم حبيتر45311211951400008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيفارس ماجد فصال دلي45312191951020069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيسهيالن عبد عياش حمد45313181951140004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياشرف احمد حسين علي45314171951008026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةصالح الدينتطبيقيمصعب اسماعيل حسن علي45315181951143024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0ثانوية حمرين للبنيناربيلتطبيقيمصعب خالد تركي مسير45316311951011033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حازم نعمان يوسف45317251951153118

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت648.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيصهيب سامي اكريم زبار45318311941024057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت644.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ شكر محمود دواي45319101942094043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت639.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيايمان طه علوان مهود45320181942242026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا خلف صالح علي45321181941008016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيزهراء عبدالجبار علي سلمان45322171942041018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيايمن احمد خلف حمد45323201941235006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء سلمان علي حسان45324161942165172
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيآفاق جاسم ياسين خضير45325181942194002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمصطفى جاسم محمد صالح45326181941002155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيابراهيم محمد ابراهيم هزيم45327181941057001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيعسل حمد مطر احمد45328181942194033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.3ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيعبد الرحمن محمد خليل ابراهيم45329181941032005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزينب خالد طبيج لفتة45330281942069029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيالفاروق عبدالرزاق عبدهللا خلف45331181941067011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد حمدي فهد محمد45332191941009012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا ناصر عطشان ريحان45333161941067014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الديناحيائيرويده حميد حسين صالح45334181942259015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيشهد احميد سويد بدوي45335181942186036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيصالح كامل جلعوط جاسم45336191941360016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.4ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائينورهان ناصر جعفر ابراهيم45337181942178030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمثنى يونس عطيه محمد45338181941053026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيريام ربيع مطر عبيد45339181942258014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائينبأ محمد صالح يوسف45340181942247029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيسياف سنان عبدالخالق يحيى45341181941089023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيفاطمه الزهراء عبدالباسط طه ياسين45342181942240040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت612.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيايوب صالح عبد هللا عبد45343181941153013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت612.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حيدر جاسم احمد45344141942072020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت611.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي حسين نوري محمود45345201941001163

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت611.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيعلي حسن ناصر حمود45346221941092035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت611.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيابراهيم ماهر عويد وادي45347181941021001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت611.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيضياء عبد اشحاذه سميط45348171941049030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت609.6ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيليث عالء عبد االله ابراهيم45349181941032015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت609.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيوليد احمد خلف عطا هللا45350181941140049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت607.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائياسماء ناصر حسن علي45351201942398003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت607.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيفوزي فاضل فوزي مطر45352181941151086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت607.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا عبار عبدهللا محمد45353181941067031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت605.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيبكر ستار محسن خاطر45354181941146005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت605.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيخالد يوسف موسى علي45355181941036017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيحسن عباس منور نجيرس45356161941069006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي حارث عبد المطلب محمد45357181941151069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد كريم صالح كريم45358201941303168

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت603.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيروان عماد صباح عزاوي45359181942172029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت602.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيادريس مخيف عبد عصمي45360181941089005
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت600.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيبسمه حسن محمود عميري45361181942258008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت600.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيدانيال غسان حنا ميخا45362201941001074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت600.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيعبد القادر عبدالحليم مطلك صالح45363181941054012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعبد هللا هزبر صالح محمد45364201941025034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين طارق خالد عبد الواحد45365221941093032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت598.1ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائياسامه احمد ياسين محمد45366181941032002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيصفوان سعد علي خلف45367181941044021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيخباب علي حسين نصيف45368181941151029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائياحمد نجم عبد هللا حمد45369201941015012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت598.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائينور ناجي سالم نجم45370181942275080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدهللا فرج محمد45371171941026218

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن طارق خلف حسن45372181941151043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعبدالوهاب احمد جاسم غدير45373181941016037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيهديل احمد خليل شيخو45374171942251210

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائياية خالد مطني محمد45375181942277004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت596.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيمصطفى سعدي صالح حمد45376171941040014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت596.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيرنكين عبد هللا احمد شريف45377201942334098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت596.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيحسين سعود حسين علي45378181941151026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت596.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد محمد علي45379171941028198

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت595.1ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيسما عبد الجبار عبد العزيز فالح45380161942156019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيضحى زياد احمد عبدالحميد45381181942237034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيازاد اسعد سلمان علي45382181941044008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاطمه زياد خلف كناص45383181942230053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت594.6تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيبراء محمد فاضل كمال45384201942398007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت594.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيخالد بدر اسماعيل عصمان45385181941016018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم مهيزع علي عبد هللا45386171941112029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيريزين جهاد أحمد محمد45387201942382024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيشيرين ياس خضير عباس45388181942276026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيمحمد خالد حمادي احمد45389181941042008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت592.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا خالد عثمان عبد هللا45390201941001127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيصفا حسين طالب جبوري45391161942152142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيصفا عماد صباح عزاوي45392181942172045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.6ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيعبد العزيز عبد هللا كركان عناد45393181941032006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمنتظر انور مخلف صالح45394201941259341

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمنير حيدر عباس بدر45395221941040167

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائينومان رشيد حميد خلف45396211941206029
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائياحمد مكي محمد بريج45397201941056004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا فرهاد حسين ولي45398201941001136

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيهيثم صفوان احمد حامد45399171941007250

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآمنه عدنان جبار اسماعيل45400171942286042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكاحيائيعلي اياد صابر يحيى45401201941260007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحسام علي محمد بريج45402121941020045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائينور حبيب عواد محمد45403201942102080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت588.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا محمد عبد الفالح حسن45404141942114033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمقتدى عماد محمد حسن عبد الحسين45405251941031839

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت588.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيهبه ثامر محمود محيسن45406191942177043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىاحيائيعثمان خضر محيميد اسود45407171941052010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمود عطا هللا حميد عبد الغني45408141941007073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيمحمد نايف دعدوش مطلق45409211941038068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى عبد السميع فوزي عبد العزيز45410181941151107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينصالح الديناحيائيمتعب غشام حنيف خليف45411181941011005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتصالح الديناحيائيهاجر احمد عبد الرحمن حمد45412181942392035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0ثانوية القعقاع للبنينصالح الديناحيائيصباح احمد خليف حسين45413181941062009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعمر علي احمد مصطفى45414181941016053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيعلي سعد نجم عبود45415231941025030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد عبد هللا عزيز45416201941019125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيبارق عبد علي بريج45417201941019028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائينبراس عبد هللا محمد حسين45418201942029008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيسنا ضياء سرحان خلف45419201942152013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاربيلاحيائيرانيه اوس عبد هللا عباس45420311942030007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد حميد عبد الكريم سليمان45421201941050034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائياحمد باسم عبد الكاظم محمد45422271941014002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيايمن طه شكر دانه45423211941009042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيزهراء عباس جبار حمادي45424261942169006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيايمن موفق يونس محمد45425171941028041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيموسى حميد صيهود الزم45426281941002041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمعتز سعد صالح عباس45427291941013065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائييوسف عبد الجليل بكر محمد45428201941084083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائياحمد محمد منير احمد45429311941065009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم محمد عباس45430131941018122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيطارق احمد خليل صالح45431201941084029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكاحيائيقدس غايب زويد ندا45432201942170016
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيمريم عطيه رهل علي45433241942104128

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيهشام عبيد مطر كطيف45434231941282102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت583.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد فالح عواد شيال45435201941001031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائياحمد نجم احمد نجم45436181941002021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيايالف زياد سلمان داوود45437201942134021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت583.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيريام صالح محمد سليم45438201942239009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيياسين جمعة محمد عمران45439201941030168

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعمر فؤاد ستار قادر45440201941001185

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمحمد خلف محمد حسين45441181941036058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيعمر جمعه شكور ماجد45442201941238025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيعلي قصي علي عبد المجيد45443311941072064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيعبد هللا رعد نوري حسين45444201941007024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيموسى عبد رواد نهار45445171941112078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيعباس جمال علي عكله45446241941010080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيمهيب فالح شمران هارون45447261941050053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيزينب قاسم محسن عباس45448181942181015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسرى خالد هادي عالوي45449231942271249

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيايسر وليد بهار خشان45450181941340014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمصطفى خضر عبدالرحمن امين45451171941026251

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيزينب يشار فائق قاسم45452201942184015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيديار شيروان حسن احمد45453201941259103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىاحيائياحمد حسين علي احمد45454211941028003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعلي هادي احمد امين45455271941035067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيمحمد قاسم محمد عثمان45456211941352018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس رحيم عايط فضل45457141941011050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيشيماء محمد احمد ابراهيم45458171942314068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عمر فاروق حنون45459181941153043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الديناحيائيعلي نسيم عبدالحميد حسن45460181941086011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى طه خزعل رشيد45461211941282094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى حيدر ناصر نصيف45462221942139179

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الديناحيائيمصطفى سعد تركي مهدي45463181941086020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقييونس احمد علي كردي45464201951204025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت539.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيعمر نامس سعيد طالل45465311951065029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي جاسم خلف جبر45466281951151421

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيغسان خلف احمد صالح45467201951204020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيمحسن صالح حسن عوده45468261951011049
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيكاظم مظلوم جبر جاسم45469231951025021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمسلم ياسر حسين دبيان45470221951070083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيليث احمد شعالن عبد العباس45471161951128077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت522.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقياوس فراس احمد محمد45472181951067005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيعلي لطيف علي حسن45473231951008050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعمار ايسر رشيد حمد45474181951151022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت506.0ثانويه المحزم للبنينصالح الدينتطبيقيبشار عارف نايف علي45475181951024002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد عودة شناوة جلوي45476281951151632

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت505.0اعدادية يايجي للبنينكركوكتطبيقيعلي احمد اكرم طه45477201951203011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت504.0ثانويه المحزم للبنينصالح الدينتطبيقيسلطان عايد محمد ججو45478181951024006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت503.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيعلي عقيل محمد زغير45479281851012047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكتطبيقيزهره نهاد جهاد جمعة45480201952125007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقينور االسالم ماهر شاكر محمد45481231951251321

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينصالح الدينتطبيقياحمد عامر حميد خليفة45482181951011001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسلوان عامر برجس عداي45483111951156030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيعلي كاظم خشان عوده45484221951254015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت493.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيحاتم سند علي جمل45485171951166008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقيايهاب احمد رشيد جاسم45486181951118007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيكرار كريم كاظم خطار45487291951002083

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت675.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيرقيه مصدق امين عطيه45488181942237016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت675.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيابو بكر عيسى عناز عثمان45489181941008002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت672.0ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيصديق سعدي عواد خلف45490181941049014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت671.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيساره جمال احمد علوان45491181942230036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت669.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيآيه سامي احمد زهو45492181942161005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت668.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيبسمه سيف الدين علي حسين45493181942170018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت667.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيورود علي جابر ابراهيم45494181942194058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت666.8ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائييوسف اكرم عبد القادر صالح45495181941032025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت665.1ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيمنار ربيع ممدوح حمد45496181942178026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت665.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيرانيه احمد صالح حمودي45497181942246020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت664.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيطه عدي انور محمد45498181941151039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت664.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد خليل صالح خميس45499181941160026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت664.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمنار ابراهيم محميد احمد45500181942276036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت661.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الديناحيائيفاروق عزيز بشير حميد45501181941154009

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت661.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيرحاب خالد اسود خلف45502181942243017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت660.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا شاطي ضايع فهد45503181941131013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت660.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيزينب عزيز عبود عميري45504181942243026
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت660.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائينور سرحان خضير جدوع45505181942230070

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت657.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحسن سعد محمد شريف محمد علي45506171941022038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت657.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمود ربيع ناظم كمال45507181941151105

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت657.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيايوب حسين خضر محمد45508201941227003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت657.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيثواب صالح نوري سعيد45509181942186010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت657.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيجيهان خالد احمد عبدهللا45510201942180035

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت656.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائياسماء صباح احمد هرم45511181942170005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت654.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد محسن جياد ختالن45512181941136003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت653.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائييثرب مروان كامل عايد45513181942246052

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت652.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيسعده نعمان زيد مذري45514181942194024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت652.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيوفر مظهر محمد منصور45515311942047212

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت652.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد الوهاب ضامن دحام حسين45516201941088013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت651.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيرحمه حسن نامس عطيه45517181942339010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت651.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيطه مهند فؤاد جهاد45518201941001102

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت651.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعمر علي عياش احمد45519181941044038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت650.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيحكم هاشم مهدي علي45520181941149010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت649.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيمروه صائب ناصح عبدهللا45521201942139097

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت647.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيزينة عادل نصر الدين نوري45522201942101019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت646.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن حسن محمد خلف45523201941056014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت645.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيثريا مروان سهيل شعبان45524181942172023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت644.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد حسين لطيف محمد45525181941140007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت644.0ثانوية القوش للبنيننينوىاحيائيحاتم عادل شيفان محما45526171941091006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت644.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعباس خضير عباس احمد45527181941044023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت643.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائينورس عدنان شامل محمد45528181942237052

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت643.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيساره مجيد فيض هللا عبدهللا45529181942183055

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت643.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره محمد قيس محمود45530101942137040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت643.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيشيماء حمد خلف عشم45531181942265012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت643.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن عماد عباس عبد الرحيم45532191941004020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت642.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمجدي ضاري عجاج فرحان45533181941136017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت642.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيهاني ايمن راجي سرحان45534221941058104

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت642.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيسلوان ابراهيم صالح احمد45535201941001093

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت642.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيزينب محمد حارز داود45536181942237021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت641.4ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيعمر عماد حسين حسن45537201941050025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت641.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم جاسم محمد عفين45538121942083037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت641.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيعائشه حسين كاظم طعمه45539201942135019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت641.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيطالب محمد طالب مسلم45540211941012050
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت639.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيأحمد جواد سالم حسين45541181941053001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت639.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيرسول علي عساف عويد45542181941057010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت639.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيحارث خميس محمد حسين45543191941007051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت638.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد القادر قتيبه انور جاسم45544191941085005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت637.7ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيغسق مصطفى مرعي عزيز45545181942178021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائيمها عبدالمجيد حمد محمد45546181942199038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائييحيى صالح الدين عاصم حميد45547181941151119

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيعبد هللا حسين اعبيد حمد45548181941277012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت636.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى فايق مصطفى مطلك45549101941013166

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت636.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائيالزهراء صفاء عبد اللطيف خلف45550181942390006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت636.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعلي مشحن حمدان سلطان45551181941044037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت635.2ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياياس حسن محمد سميان45552101941048008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت634.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيايه اياد يونس محمود45553181942258006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت634.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيبنين حسيب خالد مصطفى45554181942246013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت634.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا احمد خضير محمد داخل45555311941065047

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت634.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيدرداء طارق عبد الجليل منديل45556191942384017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت634.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائياسراء نافع مردان جنو45557181942231003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيآمنه فوزي ذياب جاسم45558181942242003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائييوسف محمد جاسم هريس45559181941140051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيامنه نجم عبدهللا عزيز45560181942177008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيعباس فاضل حسين عطية45561201941056013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي احمد علي طعمه45562161941074024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيسوزان ضياء عبدهللا مضحي45563181942237032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرفل رائد مشعل محمد45564171942231166

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت633.0اعدادية المروءه للبنينصالح الديناحيائياحمد سالم سلمان خلف45565181941025002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت632.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيوضاح علي حمد فاضل45566181941041061

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعالء سلطان بدوي عبدهللا45567181941036040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيماجدة جاسم محمد حمود45568201942114067

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن جاسم محمد احمد45569201941019075

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيحسين رياض عبد الحميد جميل45570191941020014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيصهيب عبد الهادي متعب عبد ربه45571191941009133

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت629.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيامنه ثائر نزال عالوي45572181942177005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت629.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن سالم حسن عبود45573111941210011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت629.0ثانوية سومر للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا داخل حسن حمود45574181941079020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت629.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينبأ بشار طارق محي45575181942232054

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيجبران عبد القادر عويد جابر45576221941039019
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائينبأ عصام محمود سلمان45577181942217032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت628.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيأسالم فاضل نواف ذياب45578191942370003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيرنده خلف ياسين واحد45579181942258012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيسامي قيس سامي حامد45580181941089020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائييوسف سعد ياسين امين45581201941048236

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمود فاضل علي شالل45582181941140043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيعلي عيسى عناز عثمان45583181941008021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي حميدي غربي نايف45584101941013107

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيمحمد مسلط محمد خلف45585181941089066

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيعبد هللا محسن حمزه بكر45586181941032007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيصفا صدام ممدوح علوان45587181942261021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الديناحيائيشيماء عواد انصيف حسن45588181942193019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيقتادة ناظم محمد خليفة45589191941007142

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيصالح باسم صالح مهدي45590181941141060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيميسر عيسى حمادة محمد45591181941036065

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيعبد الرحمن خليل ابراهيم وهيب45592191941316011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد عبدالرحمن حسين محمد45593201941304130

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيمريم خليل ابراهيم سلمان45594181942186045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمد نجم عبد هللا عبيد45595311941072094

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائييوسف محمود غازي جسام45596181941019039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت624.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير علي حمزه صالح45597231941020053

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت624.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمروه محمود مصلح حسين45598181942170066

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت624.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن مروان عبد اللطيف علي45599191941114037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت623.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء ستار عبد الواحد مجيد45600251942084395

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت623.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعلي محمود نجم عبد هللا45601201941002029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيرازان كامران محمد امين علي45602211942092035

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةاحيائيغيث حسين نعيم عبد45603241941061022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائياحمد عبد هللا صيهود صبار45604191941295004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائياسماء جعفر اكبر علي45605211942109008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين مجيد حميد حسن45606281941006057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتبارك هللا لؤي حسن كاظم45607231942087076

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمحمد زيد سبهان مريس45608181941053029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعزام محمد شاكر حمود45609191941114063

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائينجاد عبد القادر ياسين علي45610191941019100

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائياسراء حافظ علي مدلي45611181942242013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيرفل زياد جميل منديل45612181942258011
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتسنيم شاكر احمد علي45613141942079023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحذيفه عامر اسماعيل محمد45614171941028057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد علي نجم سلمان45615111941026106

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف علي عزاوي عبد هللا45616131941006039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائيقتيبه علي عطيه مناور45617171941048010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي رضا محمد جاسم محمد45618221941093064

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعلي احمد عطيه مناور45619171941049041

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد حسن محمد عايد45620171941027096

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائياحمد صالح مرعي حسن45621201941056002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائينور صالح محمود احمد45622181942247030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيحسن سالم محمد حسن45623171941162017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت619.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمحمد عايد محمد قاسم45624191941020051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الديناحيائينبأ ثابت مظهر خلف45625181942189024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيهيام غالب فيصل مناع45626291942055118

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمرتضى داود سلمان دلبوح45627221941023063

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزهراء حسن عمران جله45628231942124041

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائينشوان مربد محمد جودر45629181941045054

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمحمود شاكر كاظم محمد45630221941039128

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيانسام رياض عليوي حسين45631181942391003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائينور هادي سلمان علي45632231942147081

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت616.8ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائياالء علي اسماعيل عبد هللا45633311942047020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت600.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيبهاء مدلول غافل ناصر45634291951106005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيحذيفة علي محمد رفعت مصطفى45635171951143027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت587.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى غسان مهدي نصيف45636181951154010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عبدالرزاق مسلط حمود45637181951067024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقيمصطفى فائز خليفه خوجه45638311851072042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمهند نايف هديب مجيت45639201951030081

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد جوده بشير شياع45640161951309045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعلي ميثم حامد صيهود45641161951309034

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيكرار علي طالب ناصر45642221951310155

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعمر محمد عمر عبد الرحمن45643201951005033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيمهند ماجد شعبان عبود45644161951309056

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيساري صالح محمود فاضل45645201951204011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيجمعه برجس نجم عبد هللا45646201951204006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيعلي مؤيد سلمان علي45647201951008014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت564.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمصطفى علي جوده ذرب45648231951005052
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت564.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيماريا فالح صالح الدين خورشيد45649201952395042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيعلي االكبر عباس زيدان سلومي45650261951033032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0ثانوية سامراء للبنينذي قارتطبيقيصالح احمد ناظم فارس45651221951092015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيهياف عبد الباسط محمد عبد اللطيف45652161951076089

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيرشا محمد خليل حمد45653181952140001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيعامر احمد محمد حسين45654191951287015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمنتظر حسين حسن يوسف45655281951001160

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةتطبيقيعلي رافد علي سعيد45656161951029011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيأيمان جاسم محمد عباس45657211952140009

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياسامة نوفل عبد الجبار صديق45658171951023029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيحسين مثنى خليل سلمان45659161951051034

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقياحمد عدنان مهودر حسين45660281951016010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمسلم عقيل خضير حمزه45661231951005049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0ثانوية المثنى للبنينذي قارتطبيقيحيدر حسين هاشم عبد هللا45662221951032006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين عبد الكاظم حنون كاظم45663281951006039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقينور مرتضى محسن سعيد45664161951131061

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين فريح خليف جليب45665221951363015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينتطبيقيجيهان حاتم ابراهيم جاسم45666181952117003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ثنوان عبد الحسين كهيمي45667161951128060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيافنان عبدالسالم عبدالستار ياسين45668181952251006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت544.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى حسن علي داود45669111951024040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس نجم عبد الحمزة جاسم45670241951203118

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت492.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقياسامة عبدالقادر حمودي حسين45671181951033005

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت496.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقيوعدهللا فرج احمد علي45672171951037016

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعالء حسن صالح جميل45673181941036039

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيالمخلد لطيف كردي احمد45674181941054004

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيمصطفى محمد سليمان حمد45675181941065025

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيشجن شيت ابراهيم حديد45676181942339014

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت585.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيمصطفى عمر محمد عبيد45677181941339073

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز جالل خلف فاضل45678171941024060

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيطه محمد حسين خلف45679171941350099

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدالرحمن مهند قاسم محمد45680171941028124

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيعبد الخالق علي يونس حسين45681181941003022

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيسعد جبار رسول ابراهيم45682311941070017

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيرانية عبد هللا حسن حزام45683201942127007

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيمهدي صالح جمعه حسن45684171941039040
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قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت568.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائينور خالد فخر الدين نامق45685201942102081

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائياحمد عبد العزيز حميد محمود45686311941001008

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيعبدالهادي مظفر ابراهيم وحيد45687211941059025

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد نجاة احمد محمد45688201941001260

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ناصر محمود علي45689101941020176

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيهند سامي حمود محمد45690171942296133

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيرشا يوسف خلف محمود45691201942118081

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدالكريم عابد عبود45692171941042024

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيسبع احمد عبد هللا ابراهيم45693201941019055

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.4الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيجعفر منال جميل عبد االمير45694111941045006

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياحمد سلمان وادي خلف45695201941048015

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمحمد بهاء صادق عبود45696211941002114

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام احمد خليل منخي45697101941026307

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت557.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيصباح محمد خلف جباره45698201942161018

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائياسراء حسين حمود محمد45699201942130004

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيلؤي احمد علي محمد45700181941054017

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيبيداء صدام صالح حمد45701181942140007

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيخلف محمد احمد خلف45702201941025021

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيحسن مهدي رؤوف مصطفى45703201941003021

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمهند حردان حماد حسن45704181941141135

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيدعاء عدنان محمد خلف45705181942170029

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيامير عبد الكريم كريم كمر45706231941251044

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائيعبد هللا امير محمد صوفي45707201941033014

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيسميه محمود بوري عبد45708211942140128

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي السجاد حسين فاضل حسين45709241941001162

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيخنده ستار محمد رشيد صالح45710201942334075

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيطيبه يونس روضان عبد45711181942240031

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيفائق ابراهيم خيرو حمادي45712181941021032

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائيبدر ممدوح فزع عبد هللا45713311941009013

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائييحيى وليد قاسم خليل45714171941028283

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت662.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالعزيز شاكر فاضل حمود45715181951073033

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت658.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيمصطفى سالم وكاع محمد45716171951051011

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت637.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارتطبيقيسيف سعد دايح علي45717191951065008

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت630.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقينبيل حازم خليل ابراهيم45718201951208013

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت621.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقيعمر شاهر بدوي جبل45719311951004016

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت619.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيمعن عادل علي حسن45720211951031037
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قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت617.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمحمود فائق محمود زباله45721191951360060

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت616.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد هاني كاظم عبيد45722161951067053

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت614.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقياحمد شاكر حسن علوان45723211951004003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت613.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيافنان هاني ابراهيم اسماعيل45724201952102007

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت611.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيعبدهللا عمر خليل عبد45725211951013023

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت611.0اعدادية الدور للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالمهيمن مجيد امين محمود45726181951003016

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت611.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيميسر مزهر عبد هللا احمد45727181951041047

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد زهراو شميل حمود45728281951006134

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمصطفى محمد عباس جدوع45729231951067076

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0ثانوية البيداء للبناتديالىتطبيقيآية خالد الياس عباس45730211952142001

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت608.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياياد رعد محمد ضبع45731111951034005

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت607.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيحافظ حسن زيد عكال45732231951201006

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت606.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكريم مصطفى خير هللا يوسف45733161951038078

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت606.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعقيل علي حاتم مزيد45734281951006075

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت605.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيمهدي خيون هاشم عبد هللا45735221951314090

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت605.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيعباس خميس محمد وطبان45736221951015024

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت604.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيعبد المطلب ريسان حمود جابر45737161951307025

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت603.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكتطبيقيعمار عادل خلف عبد45738201951207007

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت603.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيسيف رافع اسماعيل مهيدي45739171951007046

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت602.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيتبارك عدنان عبد هللا عواد45740191952178005

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت602.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا همالن دنيف حسن45741221951018022

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقياحمد ثامر حسن محمد45742201951025004

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسن علي خلف علي45743221951302018

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجالل رعد إبراهيم موسى45744141951015007

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيعباس حامد عطشان رداد45745291951016065

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيراهي عواد هادي عباس45746291951153132

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيعمار قاسم سلمان سالم45747211951226012

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمحمد ارفاعي غانم ارفاعي45748171951144061

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت599.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيمشعل خليل ابراهيم علي45749171951112027

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت599.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا علي عبد هللا حسن45750181951042006

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت599.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد كاظم جدعان عبد الرزاق45751191951067050

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت598.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمحمد سالم احمد علي45752171951039060

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت598.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيسيف بسمان محمد سليمان45753171951031006

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت598.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيحسين علي كمر عواد45754221951004014

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت598.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيمازن اياد هادي حمد45755191951067042

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت598.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلتطبيقيبراء عبد السالم عبد اللطيف ابراهيم45756311952081008
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قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقييحيى عدنان فايت عواد45757221951091087

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قارتطبيقيسجاد عزيز حميد عجيمي45758221951367014

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيأرشد حميد حمود احمد45759201951200001

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد االله احمد ابراهيم حمدان45760171951011075

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت595.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمهند كريم اشتيوي مهودر45761281951151772

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت594.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيهمام محمد حسين جاسم45762211951053015

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت594.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيفرحان محمد حجي شطي45763171951112020

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت594.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيمجتبى قاسم محمد عبود45764271951020034

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت593.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمرتضى عبد الجليل رهيوط عبد الحسن45765221951091071

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت593.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيعلي الياس علي خضير45766171951080044

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت593.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيعلياء فؤاد حسين رحيم45767191952199037

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت592.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيسيف سعد جاسم محمد45768221951254010

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت592.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عبدالرحمن محمد عباس45769181951103014

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت592.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيرانية مزهر ابراهيم عداي45770211952226006

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت647.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقياسامه عبد الستار خيري ناصر45771191951014008

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت646.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الدينتطبيقيكرار حسين عبد جاسم45772181951141026

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت646.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الصمد علي حمد شويش45773181951151014

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت637.0ثانوية سامراء للبنينذي قارتطبيقياحمد ثامر قاسم ملغوث45774221951092001

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت637.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيمريم نوري حمود حلو45775281952060067

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت631.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيحسين حبيب جليل جبار45776241951025006

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت629.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيهند جمعه احمد عبد الرزاق45777191952151021

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت628.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقييعقوب يوسف رشم عطية45778161951363238

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت628.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيحسين مهدي عبد العباس عبد45779231951009015

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت625.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيطالل حسن بشير غضبان45780181951154004

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت624.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمحمد جعفر جبار رشيد45781231951067063

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت624.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى باسم عذاب كزار45782221951065024

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت623.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقينصر هللا عبد الواحد سعدون كواد45783221951368024

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت622.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقياسماء سفيان شاكر صالح45784181952237002

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت622.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيذو الفقار سعد عبد االمير فنجان45785231951018015

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت621.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيراكان ممدوح شرموط عبطان45786171951166011

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت618.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد ريسان حمود جازع45787221951053039

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت618.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيحسن جبار بلو محيميد45788171951003020

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت618.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيسعيد شاكر احمد خلف45789201951204013

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت618.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمرتضى قاسم جبر حسن45790221951051045

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت617.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيمثنى محمود خلف عيسى45791171951053021

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت617.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمختار رعد هنو حمدان45792241951016088
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قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت617.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمقتدى هالل عطية نهار45793161951084258

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت616.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى حميد حواف احمد45794191951071024

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت616.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيايمن خماس ناهي حميد45795201951023002

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت616.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيهادي رهيف رهيوط جابر45796221951382032

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت615.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعلي صباح عوض عبيد45797291951153206

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت615.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عبد االمير هادي حسن45798241951011010

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت614.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارتطبيقياحمد زياد سعود مبارك45799191951069002

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت614.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيخالد حسين عاصي جبر45800221951053018

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت613.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىتطبيقيحسين طه خلف سليمان45801211951264002

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت613.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيزينب نجم عبد ابو شنه45802241952124010

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت613.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيحسين ناصر غالي كتاوي45803221951091030

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت612.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيابيب جاسم محمد خضير45804121951022001

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت612.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيحسن وميض حمد كاظم45805161951309012

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت612.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلتطبيقيجيهان ناظم علي فرحان45806311952058005

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت612.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى كريم شلش محمود45807161951083120

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت610.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكتطبيقيبشرى بالل عبد هللا ناصر45808201952106007

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيعلي وناس عطشان زغير45809221851028091

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت608.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا احمد متعب شياع45810251951007107

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت608.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقياحمد عبدهللا ذياب صالح45811181951067001

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت606.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيسجاد جميل خليف عبد الحسن45812161951034052

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت606.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقياحمد توفيق ناصر عباس45813221951054001

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت604.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقياحمد خالد فخري عزيز45814211951014004

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت604.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيمزاحم احمد ابراهيم فاضل45815201951025030

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت603.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد شيت احمد حسين45816171951007012

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت603.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيحيدر محمد ناهي عبد45817231951051015

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت602.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةتطبيقيجعفر عدنان عبد هللا حسين45818161851041007

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت602.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقياحمد نامس عبد هللا حمد45819181951013002

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيعباس رضا حسين زين العابدين45820101951004013

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةصالح الدينتطبيقيحيدر حسن جاسم محمد45821181951291005

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0اعدادية العبيدي للبنيناالنبارتطبيقيمحمد كمال صالح غريب45822191951024024

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقياحمد ناجي فياض محل45823311951009009

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيامجد ناجح عذافه كيطان45824221951027009

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيحسن علي احمد منصور45825171951053005

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت600.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حسن طعمه حسين45826161951038079

كلية العلوم/جامعة تكريت668.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيصفا جاسم محمد صالح45827181942276028

كلية العلوم/جامعة تكريت662.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيريم جاسم عبدهللا محيميد45828181942217012
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كلية العلوم/جامعة تكريت658.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيآمنه عدنان نعمان عبدهللا45829181942172007

كلية العلوم/جامعة تكريت654.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيعبير عدنان مرعي محسن45830181942172048

كلية العلوم/جامعة تكريت653.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيتبارك غانم اسماعيل ابراهيم45831181942194012

كلية العلوم/جامعة تكريت653.0ثانوية الفضيلة للبناتصالح الديناحيائيدينا وديع كامل محمود45832181942171003

كلية العلوم/جامعة تكريت652.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيسما قيس ياسين عبدالرزاق45833181942172037

كلية العلوم/جامعة تكريت649.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائيرفيدة عبد الجبار ادري محمد45834181942390016

كلية العلوم/جامعة تكريت641.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيشهد ابراهيم جرف خيزران45835181942172039

كلية العلوم/جامعة تكريت640.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيبسمان يونس خلف عبدهللا45836181942243012

كلية العلوم/جامعة تكريت635.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيسارة عقيل نوري حسن45837181942232030

كلية العلوم/جامعة تكريت634.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائينوال عمر خلف جواد45838101942104027

كلية العلوم/جامعة تكريت633.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيلينا ابراهيم حماده عبد هللا45839181942140020

كلية العلوم/جامعة تكريت633.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائينبأ مهيمن خضير صبحي45840181942246047

كلية العلوم/جامعة تكريت631.0ثانوية سمية للبناتصالح الديناحيائيفاطمة علي عبد حمزه45841181942192010

كلية العلوم/جامعة تكريت629.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيمقادير ميسر جمال محمد45842181942340018

كلية العلوم/جامعة تكريت629.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الديناحيائيهند محمد حمود احمد45843181942257034

كلية العلوم/جامعة تكريت629.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيفاتن شاكر شهاب صالح45844181942140018

كلية العلوم/جامعة تكريت628.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيايالف طالل بحر فياض45845181942186004

كلية العلوم/جامعة تكريت626.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيمنار ياسر حميد شاكر45846181942194042

كلية العلوم/جامعة تكريت626.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الديناحيائيضحى ثابت احمد حمود45847181942259021

كلية العلوم/جامعة تكريت625.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد عالء عبد الرحمن طه45848181941149032

كلية العلوم/جامعة تكريت624.0ثانوية الهجرة للبناتصالح الديناحيائيزهيه زياد عبدهللا خلف45849181942174038

كلية العلوم/جامعة تكريت624.0ثانوية الزوية للبنينصالح الديناحيائيهمام عبد الرحمن اسماعيل احمد45850181941017007

كلية العلوم/جامعة تكريت621.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيندى مشعان حمد جاسم45851181942261040

كلية العلوم/جامعة تكريت621.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيدينا رافد محمد حسين45852181942247007

كلية العلوم/جامعة تكريت620.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيهند فايق رمضان ثرثار45853181942186056

كلية العلوم/جامعة تكريت617.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيارشد عيسى احمد علو45854181941045007

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيساجر عبد الرزاق عيدان مجيد45855201941219017

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيايمان مجيد ابراهيم جاسم45856181942140002

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيعثمان صباح علي بطاح45857181941021025

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيهبه وضاح محمد حمدي45858181942170085

كلية العلوم/جامعة تكريت615.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائيعلياء محمد ابراهيم علي45859181942390026

كلية العلوم/جامعة تكريت615.0ثانوية النور االهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى هاشم اصليفج محمود45860181941137008

كلية العلوم/جامعة تكريت614.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيخالد لبيد خالد احمد45861181941002062

كلية العلوم/جامعة تكريت614.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيرجاء سعد محمد خلف45862181942246021

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيابراهيم صفوان محمد شاكر محمود45863171941027002

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيقاسم عيسى خضير موسى45864171941003090
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كلية العلوم/جامعة تكريت613.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيزهراء وليد سامي مطر45865181942186023

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائياكرام موفق امين ارحيم45866181942258003

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائياحمد هيثم علي محمد45867181941041004

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيايه عبدالرزاق احمد ابراهيم45868181942186007

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمهند اركان صالح مرعي45869181941002164

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيدعاء خلف رمضان عكلة45870181942340008

كلية العلوم/جامعة تكريت612.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدهللا فتحي حمادي45871171941038037

كلية العلوم/جامعة تكريت611.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيوصال خالد حسين علي45872181942254043

كلية العلوم/جامعة تكريت611.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيايه سعيد اكرم احمد45873181942240008

كلية العلوم/جامعة تكريت611.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمصطفى علي محمد علي45874171941046044

كلية العلوم/جامعة تكريت610.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيسرور محمد احمد خلف45875181942247016

كلية العلوم/جامعة تكريت610.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيفاطمة سلمان جاسم صالح45876201942114059

كلية العلوم/جامعة تكريت610.0ثانوية المحزم للبناتصالح الديناحيائيتبارك عماد مجيد علي45877181942169004

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيليث لهيب ضاري حمود45878311941024113

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيوسام سعيد ذياب عالوي45879181941067055

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيمحمد أمير فرحان داود45880181941041046

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيعائشه هاشم محمد محمود45881181942240033

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيحنين احمد زبار سعيد45882181942271016

كلية العلوم/جامعة تكريت607.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييوسف صهيب عبد هللا صالح45883171941022194

كلية العلوم/جامعة تكريت607.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيذات حسين عبد الواحد حسن45884201942161014

كلية العلوم/جامعة تكريت607.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيخليل ابراهيم مطلك صالح45885181941019014

كلية العلوم/جامعة تكريت607.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبير طعمه الطيف صالح45886181942140017

كلية العلوم/جامعة تكريت606.0ثانوية حليمة السعدية للبناتصالح الديناحيائيرغد محمود صالح عبدهللا45887181942179006

كلية العلوم/جامعة تكريت605.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمحمد صالح محمود احمد45888181941036059

كلية العلوم/جامعة تكريت604.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد علي حسين كويطع45889151941005130

كلية العلوم/جامعة تكريت603.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيرانيه راتب حمد عبد45890181942170033

كلية العلوم/جامعة تكريت602.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيغسق عبدهللا عمر صالح45891181942194034

كلية العلوم/جامعة تكريت602.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيرشا محمود عطيه احمد45892181942243019

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعمار موسى صالح ابراهيم45893201941020080

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عبد الحميد ابراهيم حسن45894181942242121

كلية العلوم/جامعة تكريت601.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيحسن محمد عيسى حسن45895181941067016

كلية العلوم/جامعة تكريت600.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائياحمد محمد عكله خلف45896181941004006

كلية العلوم/جامعة تكريت600.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيقاسم عطاهللا صالح عكل45897181941045043

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكاحيائيغانم ابراهيم جمعه محمد45898201941200008

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيعبير باسم محمد محمد سعيد45899181942240034

كلية العلوم/جامعة تكريت599.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الديناحيائيخالد احمد حسين علي45900181941096007
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كلية العلوم/جامعة تكريت598.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائياحمد خلف محمود طالب45901171941038005

كلية العلوم/جامعة تكريت597.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيغيث خالد حسين علي45902181941089040

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيايثار وعد محمود رؤوف45903181942170016

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيحنين صالح حسن عبد45904181942186011

كلية العلوم/جامعة تكريت596.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الديناحيائينور اسامه خالد موسى45905181942163010

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائييمان قحطان عدنان مزهر45906221942125295

كلية العلوم/جامعة تكريت595.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيالحارث صباح احمد محمد45907101941061006

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيانفال اركان عبداللطيف محمود45908181942217004

كلية العلوم/جامعة تكريت594.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيعلي خالد عبد علي45909171941075016

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيرحاب عطا هللا محيميد صالح45910181942374022

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيحسن اسماعيل عبدهللا حسن45911181941131006

كلية العلوم/جامعة تكريت593.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيهشام عدنان خليل احمد45912201941056033

كلية العلوم/جامعة تكريت591.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيزهرة خضر محمد خلو45913171942259044

كلية العلوم/جامعة تكريت590.0ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيعلي ستار جسام محمد45914181941014014

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعمر حسين علي حسن45915171941023149

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيمنى سعد محمود حمود45916181942243052

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيريما خالد رشيد حمد45917181942194017

كلية العلوم/جامعة تكريت588.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائينوري احمد نوري عبد45918171941046046

كلية العلوم/جامعة تكريت588.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد ابراهيم عبوش45919171941144100

كلية العلوم/جامعة تكريت588.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيساره محمد جاسم محمد45920181942243030

كلية العلوم/جامعة تكريت588.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيايالف حكت ياسين لطيف45921181942240004

كلية العلوم/جامعة تكريت588.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد علي خلف حسين45922181941151010

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيظاهر طالب عبد ظاهر45923181941151040

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الديناحيائيايه نجم عبدهللا علي45924181942163003

كلية العلوم/جامعة تكريت586.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيايهاب عمار عبد القادر جرجيس45925171941022029

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد قاسم علي يعقوب45926171941024017

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0ثانوية دار العلوم للبنينصالح الديناحيائيصالح اسماعيل حميد حسن45927181941148009

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيندى فرج عبد يوسف45928181942394024

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيعلي حسين علي جواد45929181941045034

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيسالي حامد عبدهللا حسن45930181942232032

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيمحمد رشيد شحاذه حلو45931181941016061

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيمصطفى مهدي حميد محمد علي45932201941006060

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيرقيه فرمان اسماعيل ابراهيم45933181942277009

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيرسل علي مهدي جندل45934181942265006

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعبدالرحمن حميد صبح لطيف45935171941049033

كلية العلوم/جامعة تكريت584.8ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيرفل نهاد محمود اسماعيل45936181942178011
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كلية العلوم/جامعة تكريت584.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيمروه صفاء الدين شوكت وهيب45937181942161050

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0ثانوية المحزم للبناتصالح الديناحيائيمنى مظهر ابراهيم رجب45938181942169012

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيعبد هللا مزهر صالح حسين45939181941311019

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيرنده غالب محمود علي45940171942314042

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيصفا صالح نايف بلو45941171942297074

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم محمد حمد خالد45942181942208034

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيسالم ضياء خليفه اسماعيل45943181941149013

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى غسان هالل عبد هللا45944181941149035

كلية العلوم/جامعة تكريت583.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمصطفى رمضان مراد عنيز45945171941005126

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيياسر ميسر عبدالفتاح حمادي45946171941046048

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيحسن خليل حسين حمد45947171941201007

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائينور علي عبد هللا صبحي45948181942270021

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيازهر احمد مبرد فنش45949171941142006

كلية العلوم/جامعة تكريت582.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيسالم عمر حسين علي45950171941003046

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيسجى سليمان خلف خضر45951201942115022

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتصالح الديناحيائيعبير عباس مهدي حسين45952181942392024

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيفواز عبد الرحمان رمضان هايف45953181941041043

كلية العلوم/جامعة تكريت581.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيرقية شبيب عويد شبيب45954201942112016

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيشموس مزاحم محمد خلف45955311942038038

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيبيداء سالم نهر صالح45956171942289025

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائينورا عادل ادريس عطية45957171942267129

كلية العلوم/جامعة تكريت580.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيرحمة جميل حسن محمد45958171942273069

كلية العلوم/جامعة تكريت579.5ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيسجى صالح عبد عايد45959181942178015

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيمريم عادل ادريس عطية45960171942267115

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمها دحام علي عبد هللا45961181942170076

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائياسامة محمد خليفة محمد45962171941157008

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيبشار نايف خضير نجم45963181941067013

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمصطفى جاسم احمد عبد هللا45964171941046042

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمحمد شعالن سبهان مريس45965181941053030

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيحياة صبري عبدالعزيز رشيد45966201942125009

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيحسين علي عبد هللا خضر45967171941118023

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيزهراء امين سليمان بدوي45968181942277010

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيجيهان عمار رجب هجيج45969181942170023

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيمحمد قاسم جوامير صابر45970181941009062

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيامنه غسان قحطان رشاد45971181942237004

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيحاتم عبدهللا سلطان خضر45972171941026045
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كلية العلوم/جامعة تكريت577.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيبنان حسن حمد صالح45973201942177010

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيعبد هللا محمد خلف محمد45974201941235016

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيآمنه تحسين بشير عبد هللا45975171942231029

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الديناحيائيريام كريم عباس حمد45976181942084005

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيسفيان حمد محمد عبدهللا45977171941043011

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيامنه حازم خليل خلف45978181942277002

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا رشيد حسن برغش45979181941020052

كلية العلوم/جامعة تكريت577.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيفواز ذاكر محمد صالح احمد45980171941015144

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسارا غازي محمد صالح زوراب45981201942334129

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمود نايف احمد محمد45982201941259311

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرحمه عبد الخالق نجم عبد هللا45983171942285072

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيورود احمد كاظم كركز45984201942106084

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيسميه محمود عليوي حسن45985171942234022

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيعلياء محمود حماد جاسم45986181942222024

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيمؤمن قتيبة مسلم مصطفى45987171941118050

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيرغد حمدي حميد يوسف45988181942161020

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيصفيه رياض صياد حمادي45989181942186038

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيفنر فرحان ظاهر حمد45990181941013010

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيفرح ناهر عبد الجبار بشير45991171942231338

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيأسيد غسان ابراهيم خلف45992201941250001

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيعمار نبيل مصطفى سليمان45993171941142035

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد شاكر محمود محمد علي45994171941080011

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد حسام علي عبدهللا45995181941006098

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائياسامه حسن اسماعيل سلطان45996181941057003

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائينور بشير عبدالرحمن مصطفى45997181942258027

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيحبيب ابراهيم محمد مصطفى45998181941002055

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الديناحيائياريام عبدالواحد محمد سليمان45999181942163002

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا ساجد مهدي أحمد46000181941040023

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمهدي علي عبد الجبار محمد حسين46001101941013176

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن عبد الجبار خضر عبد هللا46002201941022060

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيعمر نجيب شنداخ فحل46003201941058020

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياالء حميد محمد طيب احمد46004171942273030

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن موفق شوقي داود46005171941351107

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيانوار عبد هللا فندي صالح46006171942297023

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيزينب شوكة غيدان مبارك46007181942203035

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيادم خليل طه حسين46008201941022022
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كلية العلوم/جامعة تكريت574.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمصطفى خالد سالم اسماعيل46009171941016085

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائييحيى عبدالرحال مطر محمد46010171941037014

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0ثانوية الهجرة للبناتصالح الديناحيائييمامه حميد محمد داود46011181942174082

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0ثانوية الجرناف المسائية للبنينصالح الديناحيائياحمد ثامر محمد ثلج46012181941329003

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيحمدية قنبر محمد طاهر سعيد46013131942242007

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيرغد مقداد نعمت احمد46014201942124044

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائياسماء ياوز يوسف صالح46015201942137005

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائيعلي قحطان عاشور حسين46016201941016025

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيمروه علي كاظم فضيل46017201942106061

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيمحمد احمد محمد خلف46018201941235026

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىاحيائيمحمد سعدي سعيد حسين46019171941071003

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيريام احمد مجود فليح46020181942252009

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائياصاله جمال حسن احمد46021181942340001

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0ثانوية الفضيلة للبناتصالح الديناحيائيزينب علي صالح كرحوت46022181942171006

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائياشراق سعد جعفر سعيد46023181942230008

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيهدلة محمد ابراهيم دحام46024181942194055

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيعبير فاضل حميد عباس46025181942252018

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمود صفاء ماجد سالم46026181941151106

كلية العلوم/جامعة تكريت572.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيمحمد ياسين حسين عالوي46027201941261069

كلية العلوم/جامعة تكريت572.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيفاتن زياد جاسم حمد46028181942093016

كلية العلوم/جامعة تكريت572.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيضحى عبدالباقي انور محمدصالح46029201942125020

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدالقادر بركات علي حمودي46030171941026116

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيمروه علي محمود ابراهيم46031181942391028

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيرانيه فتاح عباس ايوب46032181942236047

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيشهالء مدب احمد فياض46033181942222021

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيداليا خليل ابراهيم جاسم46034181942230027

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائينوف نعمان زيد مذري46035181942194052

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيعلي حسين علي محمد46036171941142032

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائينبأ رياض صبر صالح46037181942261038

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيغفران سعد كيتو سبع46038181942194035

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيضرغام نوري خلف عبد هللا46039181941013004

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعمر ابراهيم حمد تركي46040201941030098

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابو بكر عادل ابراهيم حسن46041121941014001

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائياحمد حمد موسى محمد46042171941207002

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى حارث عبد المنعم بكر46043171941015195

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيايالف علي كمال مهدي46044181942182018
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كلية العلوم/جامعة تكريت569.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيهه نكاو ميكائيل محمد رشيد46045201941302170

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيماريه حسين طارق جاسم46046181942208033

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر عقيل احمد حسن46047181941153046

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيهديل علي عبد هللا صبحي46048181942270024

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد عثمان عبد هللا علي46049181941151009

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمروه دريد صالح شبيب46050181942271044

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيسارا عمر عثمان محمد46051201942109050

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيرفيف نوري عبدهللا محمد46052201942125013

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيامال صالح عبيد جاد هللا46053201942112003

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى هاشم طه حنظل46054201941005069

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمؤمن علي بهزاد عباس46055201941005044

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيابنيان شعالن عبد محمد46056171941007008

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيسيف الدين محمد درويش اطحير46057171941051007

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيعلي عبدالكريم علوان صالح46058181941089036

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائياحمد اسماعيل خطاب بدر46059181941067002

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيزينب حمد صالح حسين46060181942065005

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائييمامه نزهان محمد بكر46061181942390040

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيفاطمه ياسين طه خضر46062181942244020

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيهدى جهاد حميد سمين46063181942231051

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيمالك برهان سعيد حمد46064201942140050

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيفاطمه طالب حماد جاسم46065321942066034

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينة عماد علي يونس46066171942294158

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيمنار شهم فالح حميد46067171942321079

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيفاروق عمر سالم حامد46068171941028172

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنة رعد عبد المهدي كريم46069111942133006

كلية العلوم/جامعة تكريت568.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الديناحيائيهدى جمعه مجبل عبدهللا46070181942164017

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيعبدالباري محمد محي الدين حميد46071181941035068

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيمهى علي شاكر حسن46072181942176156

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0ثانوية الرافدين المختلطةصالح الديناحيائيمصطفى ربيع تركي علي46073181941280019

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيزهراء حامد احمد عبد46074311942047091

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيرسل محسن رمضان عبد هللا46075201942117023

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيهدى االسالم زيد طارق حازم46076171942302152

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيفتحي احمد مصطفى فتحي46077171941026170

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينيكار مصطفى محمد رشيد46078201942382056

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيمثنى خلف محمود محمد46079171941207028

كلية العلوم/جامعة تكريت567.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيزيد احمد ابراهيم ثالج46080201941005015
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كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد السالم محمد احمد محمد46081181941140022

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيموسى ايدن مزعل موسى46082201941013105

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيماس عبد المحسن زبن حسن46083181942172058

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيفاروق علي اعبيد حمد46084181941277019

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيعمر خالد احمد إسماعيل46085191941013039

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيوالء رشيد نواف مشوط46086191942369328

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيرفل خالد محمد صالح46087181942208015

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيتقى صالح خلف حمد46088181942218005

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد الكريم صالح حمود ماجد46089201941019084

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائياسماء صالح الدين رشيد وهاب اغا46090201942109014

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيايوب فوزي صالح فريخ46091311941002011

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمصطفى حمزه حسين عبد46092201941084070

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية الحرية للبناتالسليمانيةاحيائيانفال عامر خليل اسماعيل46093321942028003

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيبالل احمد عبد هللا محمد46094201941003015

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية القبة للبنيننينوىاحيائيرياض احمد يونس حميد46095171941081010

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىاحيائيخالد سلمان فرمان شاهر46096171941106008

كلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيخوله عماد ابراهيم صالح46097181942203025

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيمرشد محمد احمد عبود46098181941054023

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيغيد غسان علي حسين46099181942172052

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعبدالودود سحاب صالح احمد46100181941044031

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا حميد جاسم محمد46101191941019051

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0ثانوية المعتصم للبنينصالح الديناحيائيتاج الدين ثابت مخلف حسن46102181941090004

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيبتول عبدالرزاق مخلف طعمه46103181942240011

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيساره عماد محمد فهاد46104201942140029

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسماء عبد هللا شعبان حسن46105171942280010

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزبيدة عامر حازم حسن46106171942289069

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمحاسن احمد زيدان خلف46107181942170065

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدالباسط احمد خضر46108171941027101

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياشجاع عبد زيدان خلف46109171941023030

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0ثانوية االماني للبنينصالح الديناحيائياحمد تحسين احمد كاظم46110181941102002

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيحسين عبد هللا صالح شيحان46111181941140016

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0ثانوية الرماح العوالي للبنينصالح الديناحيائيصدام حسين علي حسين46112181941058013

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائييونس عماد فاضل خضير46113181941021056

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد األمين صالح الدين عيادة امين46114191941009008

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0الخارجياتصالح الديناحيائيساره عطاهللا مونس علي46115181942401005

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيتارا عبد الكريم حمه صالح قادر46116201942139027
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كلية العلوم/جامعة تكريت564.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيفاطمه فاضل احمد سليمان46117201942111030

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيبشدار صباح قادر محمد46118201941311011

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيسالم محسن سالم يحيى46119171941023079

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيهيام صبحي حمدي نخيالن46120201942282238

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيسارة صالح حميدي محمد46121171942242043

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيحنان لطيف حسين علي46122181942182030

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيابراهيم جمال فرحان مخلف46123181941004003

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيمصعب صباح جمال صمد46124181941009066

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمصطفى رائد سرحان خلف46125201941048203

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيسعد وعد فرج رحيم46126311941001018

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر قبس مقداد عبد46127171941186077

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيحميد علي محمود عابد46128171941049019

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائينور نهاد حبيب محمود46129201942121049

كلية العلوم/جامعة تكريت562.6ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيرزان رعد عبدالحميد ناصر46130181942178008

كلية العلوم/جامعة تكريت562.0ثانوية الهجرة للبناتصالح الديناحيائيشيماء نزهان احمد حسين46131181942174051

كلية العلوم/جامعة تكريت562.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائياحمد سامي دلف جوبان46132201941022011

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيرياض احمد حسن ابراهيم46133181951078006

كلية العلوم/جامعة تكريت585.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيعلي خليل عيدان جروان46134201951003045

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيبراء ماجد يحيى حمو46135181952390001

كلية العلوم/جامعة تكريت573.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيعبد المعز احمد حسن الياس46136171951350122

كلية العلوم/جامعة تكريت561.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيأنسام علي خليل علي46137171952280001

كلية العلوم/جامعة تكريت559.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيعبد الكريم علي جاد هللا صالح46138201951025017

كلية العلوم/جامعة تكريت545.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد منير مجيد محمد46139171951026187

كلية العلوم/جامعة تكريت529.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيسيف وسمي حمد عبد46140201951259122

كلية العلوم/جامعة تكريت524.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيفاروق عمر غافل محمد46141181951033034

كلية العلوم/جامعة تكريت522.0ثانوية الحاتمية للبناتصالح الدينتطبيقيزينب حسن عبود جاسم46142181952159006

كلية العلوم/جامعة تكريت515.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيعمر ابراهيم محمد سليمان46143201951025025

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيأيه شعبان فهمي ابو الفتوح46144181952246006

كلية العلوم/جامعة تكريت506.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينتطبيقيالحكم ملحم محمد حمد46145181951042002

كلية العلوم/جامعة تكريت503.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكتطبيقيعكاب محمود عبدهللا خلف46146201951211008

كلية العلوم/جامعة تكريت502.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينتطبيقيساره عطيه كردي حمد46147181952163008

كلية العلوم/جامعة تكريت499.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيالزهراء نافع عبدالرزاق وهيب46148181952276003

كلية العلوم/جامعة تكريت498.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيأيوب عمر علي رحيل46149191951067002

كلية العلوم/جامعة تكريت497.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىتطبيقيمصطفى بركات مهدي صالح46150211951073019

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقياحمد خليل ابراهيم فاضل46151201951025005

كلية العلوم/جامعة تكريت488.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيصفا حسن ابراهيم عطية46152201952250001
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كلية العلوم/جامعة تكريت487.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد اياد مطر عجاج46153181951073045

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0ثانوية الحاتمية للبنينصالح الدينتطبيقيحسين علي جابر عبد46154181951301010

كلية العلوم/جامعة تكريت485.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينتطبيقياحمد حماد ابراهيم سعد46155181951332013

كلية العلوم/جامعة تكريت485.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد احمد رشيد محي الدين46156201951303061

كلية العلوم/جامعة تكريت478.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الدينتطبيقيمارينه صباح عبد هللا سلمان46157181952391007

كلية العلوم/جامعة تكريت475.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينتطبيقيشمسي وزير عطيه احمد46158181951098004

كلية العلوم/جامعة تكريت474.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيرسول كريم حسين مهدي46159181951002022

كلية العلوم/جامعة تكريت470.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىتطبيقيعبد هللا سعد جاسم محمد46160211951073007

كلية العلوم/جامعة تكريت470.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينتطبيقيبلقيس علي محمود ماضي46161181952170003

كلية العلوم/جامعة تكريت469.0ثانوية الدور للبناتصالح الدينتطبيقيعبير خالد عبدهللا محمود46162181952161010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت665.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيلينه عبد اللطيف عبدالمجيد طه46163181942230059

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت603.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيحال عبد الرحمن محمود ذاوي46164181942270006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت587.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعثمان محمد عبد هللا جاموس46165191941009186

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت574.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيإبراهيم حازم صالح علي46166201941023001

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت561.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيسدير فوزي داود سالم46167181942194023

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت561.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائينور حسن محمود عميري46168181942258028

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت561.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الديناحيائينور ماضي خلف حبيب46169181942198017

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيمنال قحطان احمد دودح46170201942144054

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيهند مجيد محمد صالح46171201942160122

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيعائشه اسعد عبد العزيز مجيد46172321942020061

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت559.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيشروق ياسر صالح علوان46173181942242089

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت554.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيهند فوزي سعود كاظم46174181942242177

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت554.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيساره مجيد محمد صالح46175181942332065

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعمر جمعه نعمه حماده46176201941025041

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائياسراء اياد خلف كناص46177181942242011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الديناحيائيرباب خالد خلف جاسم46178181942197008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيفردوس قتيبه صالح شبيب46179181942271043

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت550.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيايناس موسى صالح طعمه46180201942282048

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيهند مشعان رميض حماده46181181942140029

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيمريم قاسم عراك سمير46182181942093018

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت548.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيقتادة وجدي خلف خالد46183181941044040

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت546.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائياحمد عبد الرزاق جواد محمود46184321941010011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت545.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيسرى صبار محمود حسين46185181942208022

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت544.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيمالك اركان موسى خلف46186181942391031

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت544.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرسل عزت لفته حسن46187181942242060

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت542.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيفاطمه وليد قدوري حمادي46188181942242125
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت539.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعلي عادل جاسم عبد46189181941006079

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيهيثم جمعه عبد دعار46190191941009342

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيسما قيس مولود محمود46191181942246035

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيعلياء رياض محي حسن46192181942374042

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد زياد طارق روضان46193181941057025

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائياستبرق عبدالكريم جهاد وحيد46194181942230005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت534.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيزينه ذياب محمد حسن46195181942246029

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت533.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيانس باسل غني كاظم46196211941273010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت533.0اعدادية المروءه للبنينصالح الديناحيائياحمد مهدي صالح محمد46197181941025003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت533.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيضحى زياد محمود ندا46198181942352027

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت532.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيعبدالحميد عالء محمد خميس46199211941044011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيرشا سعيد اسماعيل حسن46200181942186014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتصالح الديناحيائينور طه محمد جدي46201181942157026

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةاحيائيياسر باسم غفور غائب46202321941004063

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعلي نزار زوبع مانع46203211941054069

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت529.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائياية عباس حسين عطيه46204181942176025

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت528.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيرؤى خالد احمد اسماعيل46205181942177017

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527.0ثانوية سمية للبناتصالح الديناحيائيانوار ابراهيم امبيرد سويد46206181942192003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمؤتمن محمد زين العابدين محمود46207181941151088

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت526.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيمروه عبد الناصر شريف خلف46208191942146052

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت526.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيعلي احمد حروش عباس46209181941093013

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت525.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيمزاحم عادل عبدهللا نايف46210181941135040

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت524.0ثانوية العدالة المختلطةصالح الديناحيائينبراس مزهر نجرس ظاهر46211181942318014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523.0ثانوية االماني للبنينصالح الديناحيائيعماد عمر شالل عبد46212181941102023

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيبان مخلص مولود مهدي46213181942237007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيعمار راجي يوسف محمود46214201941017031

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيوسن ايوب حسين علي46215181942183118

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيشهد لطيف اجميل فدعير46216181942194026

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0ثانوية التطور المختلطةصالح الديناحيائيصالح محمود محمد حسين46217181941299002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيأساور طارق صفو عبود46218181942194001

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيعلي محمد حروش جاسم46219181941141086

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0ثانوية المحزم للبناتصالح الديناحيائياسراء دحام عبدالغني حسن46220181942169001

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعقيل مسلم شالكه كريم46221241941015077

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيبان فيصل ابراهيم علي46222181942247005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0ثانوية الملوية االهلية للبناتصالح الديناحيائيرفيده محمد الطيف محمود46223181942266003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيخالد اسعد طه احمد46224201941209003
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكاحيائيمحمد حمد خلف سليم46225201941200010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتصالح الديناحيائيبنين اياد كريم حسن46226181942392008

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الديناحيائينها وضاح علي عبد46227181942361020

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائياحمد عبد هللا محمد حسن46228201941019173

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائياركان احمد حسن منصور46229101941041012

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيجعفر جاسم كاظم علي46230181941127007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت513.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيرحمة قحطان نصيف جاسم46231181942276015

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت479.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمعن خلف علي جاسم46232201951259343

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت471.0ثانوية النسور المسائية المختلطةكركوكتطبيقياحمد عبد يونس صالح46233201951257002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت471.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيبالسم فرحان منديل عريبي46234231951186005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت579.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيهاله بهاء مجيد شهاب46235181942161064

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت566.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيامين علي نعيم محمود46236181941277006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت563.0ثانوية االلباب المختلطةصالح الديناحيائيبسعاد احمد محمد حسين46237181942297004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت562.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيطيبه طارق علي احمد46238181942140016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت562.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيطه حسين جاسم محمد46239181941136011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيأحمد كريم جاسم نفوس46240321941010001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمصطفى سعد ناجي علي46241181941003050

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت560.0ثانوية التراث العربي للبناتصالح الديناحيائيوئام احمد حسين علي46242181942210025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت559.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيمنار جودت كاظم عباس46243181942194041

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت558.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائياسحاق محمود حسين خلف46244181941044011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت558.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد عبد ناصر حمد46245181941140040

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت557.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعبد الوهاب احمد حميد حمادي46246181941041031

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت557.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيعال دريد خير هللا رجب46247181942161038

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت556.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيزينب احمد غشان رحيل46248181942246028

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت555.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيامنه مرهون زهوان خليفه46249181942246004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت552.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيالحمزه سيف جابر توفيق46250101941048005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت551.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائياميمه سعد حسين خلف46251181942140001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائياشجان ناظم مجيد كردي46252181942232004

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيرعد عبدالباقي جمعه شكر46253181941077006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت549.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا محمد لطيف جاسم46254201941088012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيعال صفاء حسين احمد46255181942172050

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت542.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيمنار ياسر محمد خلف46256181942194043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيرضا ماجد وحيد عبيس46257231941006056

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الديناحيائيمحمود شاكر كامل تفاح46258181941086017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت541.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيشهد محمد طعمه عبد الرزاق46259181942172042

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت538.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد محمد مظفر عبد الوهاب46260101941013022
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت538.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيفاطمه بهاء عطوان سويد46261181942232045

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت538.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينور حسين علي احمد46262181942232063

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت538.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائيمفاز محمد رجب زيدان46263181942199034

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت538.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد واصف رحيل علي46264101942118061

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيطه محمد احمد محمد46265181941021016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت536.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيعمران عبد الكريم محمد عبد العزيز46266181941003033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيايالف محمد عطيه علي46267181942277005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيمريم فراس عبدهللا عزيز46268181942261032

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرانيا وديع فاضل طه46269311942047064

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت534.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائياالء بهاء سعيد مصطفى46270181942172014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت534.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيزينب فؤاد فاروق عبد الرزاق46271181942391013

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت532.1ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيمحمد سليمان عناد مناور46272181941032020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت532.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الديناحيائيزياد خلف ابراهيم شالش46273181941099010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت532.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر محمد خليل عثمان46274181941151082

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيصدام فهد نايل رشيد46275181941151038

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت529.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيبكر سفيان فيصل فوزي46276191941067017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيايالف رياض عليوي حسين46277181942391006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت527.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا احمد حسن احمد46278181941044027

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت526.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيامجد عبدهللا حمد دخيل46279181941045010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت525.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيزكريا عزيز خالد حميد46280201941259112

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت524.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيمريم صالح خلف علي46281181942194040

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت524.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائييعقوب خضير عويد حسون46282311941011042

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيياسين رحيم فرحان نواف46283201941004099

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيمنار محمود فياض حرير46284181942208036

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيعبدالكريم علي كريم طه46285181941131011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيميعاد يونس علي احمد46286181942140023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيمحمد عبد السالم خيرو حميدي46287181941041052

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد عبد الكريم عيسى46288181941151093

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيمينا مهند ذياب مهدي46289181942194046

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عبدهللا ابراهيم حمد46290181942194037

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائياسيل محمد جاسم حنده46291181942170009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيكرم عادل محمد سلمان46292181941277020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيحنين فاضل حسين حمد46293181942261009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائيلينه محمد قاسم محمد46294181942373053

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا اسعد شهاب احمد46295181941151053

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عادل محمود باش46296181941151073
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيسمر خالد قادر رجب46297181942172038

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائياسراء مظهر سحاب مطر46298311942081005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيرغد سعد لطيف محمود46299181942247010

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى مناور مخلف محمد46300181941151111

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعمران منذر عايد عمر46301181941041041

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائياحمد خالد احمد عبد السالم46302181941347007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت515.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيامنية جمال احمد حميد46303181942277003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيعبد الوهاب فنر عبد العزيز جياد46304311951009035

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت518.0ثانوية الزوية للبنينصالح الدينتطبيقيمحمود خطاب احمد وكاع46305181951017006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيعبد المهيمن سلوان شكري ضرار46306181951041027

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت512.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيمنه هللا اياد عبدالحميد سعيد46307181952230017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت488.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى سمير سعيد دحام46308181951151040

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت483.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد خلدون ممدوح حمد46309181951073046

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت478.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى جمعه احمد عبد الرزاق46310191951067054

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت475.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيبكر عامر طاهر حسن46311181951021006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت473.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقينواف زياد حميد مخلف46312181951073056

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت469.0ثانويه المحزم للبنينصالح الدينتطبيقيمنصور عوده شياع شكاره46313181951024016

كلية الحقوق/جامعة تكريت631.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيبراق قاسم عبد المجيد احمد46314181922172006

كلية الحقوق/جامعة تكريت593.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيمريم محمد عبد الفتاح جعفر46315181922268035

كلية الحقوق/جامعة تكريت568.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيفاطمه عجالن رشيد علي46316181922172023

كلية الحقوق/جامعة تكريت556.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمصطفى سلمان ابراهيم سلمان46317181921086031

كلية الحقوق/جامعة تكريت555.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبيمصطفى فاضل عزيز حميد46318181921029023

كلية الحقوق/جامعة تكريت554.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبياسماء محمد عبد العزيز حسن46319181922194001

كلية الحقوق/جامعة تكريت548.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيعذراء حسين خطاب عمر46320181922247030

كلية الحقوق/جامعة تكريت546.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيجاسم احمد جاسم محمد46321181921122026

كلية الحقوق/جامعة تكريت545.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبياماني يوسف احمد حميدي46322181922268005

كلية الحقوق/جامعة تكريت539.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمصطفى حميد مناهي خلف46323181921086030

كلية الحقوق/جامعة تكريت537.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيسميره عدنان كريم حسن46324181922172011

كلية الحقوق/جامعة تكريت530.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيياسين حميد طالب مجيد46325181921086036

كلية الحقوق/جامعة تكريت525.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيهيا صالح احمد علي46326181922246035

كلية الحقوق/جامعة تكريت524.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيياسر عمار اسماعيل جاسم46327181921039087

كلية الحقوق/جامعة تكريت524.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيلمى احمد عبيد حردان46328181922186033

كلية الحقوق/جامعة تكريت523.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيزينب رشيد الطيف جاسم46329181922269012

كلية الحقوق/جامعة تكريت523.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيبالل علي حمد فاضل46330181921041014

كلية الحقوق/جامعة تكريت521.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيعبد هللا نظام الدين جابر عايد46331181921151008

كلية الحقوق/جامعة تكريت518.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيغسق ذبيان حسين عبد هللا46332181922237031
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كلية الحقوق/جامعة تكريت517.0ثانوية الحاتمية للبنينصالح الدينادبيحيدر ابراهيم فرحان حسين46333181921301015

كلية الحقوق/جامعة تكريت515.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيهاله رافع ذياب احمد46334181922247040

كلية الحقوق/جامعة تكريت514.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيأيه حقي اسماعيل صياد46335181922246003

كلية الحقوق/جامعة تكريت505.0اعدادية طوز للبنينصالح الدينادبيحسين عماد باقي محمد46336181921037002

كلية الحقوق/جامعة تكريت505.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعلي جمال داود سلوم46337181921021032

كلية الحقوق/جامعة تكريت505.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيعبد هللا ثائر رمضان سليمان46338181921086013

كلية الحقوق/جامعة تكريت501.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبيصادق موسى محمد ابراهيم46339181921042008

كلية الحقوق/جامعة تكريت501.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيميار محمد نعمان نجم46340181922258030

كلية الحقوق/جامعة تكريت500.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيمنى هشام عادل رعد46341181922232030

كلية الحقوق/جامعة تكريت499.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيهادي حكمت هادي حياوي46342181921039083

كلية الحقوق/جامعة تكريت499.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيتبارك عبد الرزاق علي رزوقي46343181922269004

كلية الحقوق/جامعة تكريت499.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيعبد القادر مثنى سامي جميل46344181921073012

كلية الحقوق/جامعة تكريت498.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيتبارك وعد رحيم موسى46345181922261008

كلية الحقوق/جامعة تكريت497.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيفاطمة جمال سعد نوفان46346181922232026

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينادبيأنسام رزوق علي حسين46347181922117002

كلية الحقوق/جامعة تكريت492.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيأيه صفاء ناجي علي46348181922271001

كلية الحقوق/جامعة تكريت491.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبيرحيق نوفل محمد علي حمدان46349181922217007

كلية الحقوق/جامعة تكريت491.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتصالح الدينادبيفاطمه احمد دحام هواس46350181922195006

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيحمزه عدنان خطاب عمر46351181921039023

كلية الحقوق/جامعة تكريت488.0ثانوية حليمة السعدية للبناتصالح الدينادبيشذى محمد ابراهيم علي46352181922179002

كلية الحقوق/جامعة تكريت486.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيايه ثائر شريف جاسم46353181922246009

كلية الحقوق/جامعة تكريت485.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبيحنين فوزي جاسم محمد46354181922194004

كلية الحقوق/جامعة تكريت485.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيسجاد محمد علي خلف46355181921313013

كلية الحقوق/جامعة تكريت483.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيزينه رعد خلف محل46356181922186018

كلية الحقوق/جامعة تكريت483.0ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبيصالح احمد خزعل احمد46357181921043004

كلية الحقوق/جامعة تكريت482.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبياحمد ثامر نايف احمد46358181921004001

كلية الحقوق/جامعة تكريت482.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيعبد هللا غزوان فيصل عبد هللا46359181921082030

كلية الحقوق/جامعة تكريت481.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيزهراء هاشم عبود علوان46360181922236027

كلية الحقوق/جامعة تكريت481.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيشمس يوسف هاشم غني46361181922261026

كلية الحقوق/جامعة تكريت480.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيامنه فائق حويد كريم46362181922246007

كلية الحقوق/جامعة تكريت480.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيفاطمه محمد صباح عايد46363181922186030

كلية الحقوق/جامعة تكريت480.0ثانوية الثائر للبنينصالح الدينادبيبراء حسين محمد حسن46364181922130003

كلية الحقوق/جامعة تكريت478.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعلي ابراهيم علي ابراهيم46365181921021030

كلية الحقوق/جامعة تكريت478.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الدينادبيسميه صالح حسن عبد هللا46366181922277001

كلية الحقوق/جامعة تكريت478.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيغاده شاكر محمود حيدر46367181922170022

كلية الحقوق/جامعة تكريت477.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيتبارك محمد سعيد سبع46368181922252005

3590 من 1288صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الحقوق/جامعة تكريت477.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيفاطمة ربيع حمدي محمد46369181922235018

كلية الحقوق/جامعة تكريت475.0ثانوية سومر للبنينصالح الدينادبيصالح مرعي حسن غثيث46370181921079018

كلية الحقوق/جامعة تكريت475.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيحنين مانع ابراهيم محمود46371181922235007

كلية الحقوق/جامعة تكريت474.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيمهند انور سعيد قطمير46372311921009057

كلية الحقوق/جامعة تكريت473.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيشادمان جالل عبد الكريم كوخه رشيد46373321822020021

كلية الحقوق/جامعة تكريت472.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيعلياء هشام مهدي جواد46374181922236036

كلية الحقوق/جامعة تكريت472.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيمريم رافع مالك عباس46375181922271004

كلية الحقوق/جامعة تكريت472.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيميس محمد خليل عثمان46376181922271005

كلية الحقوق/جامعة تكريت471.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن طه خلف محمد46377181921041030

كلية الحقوق/جامعة تكريت471.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةادبيرويده عبد هللا محمد صالح46378321922023005

كلية الحقوق/جامعة تكريت471.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيحوراء حيدر عبد االمير احمد46379181922236014

كلية الحقوق/جامعة تكريت470.0الخارجياتصالح الدينادبيعبير زياد محمد مصطفى46380181922401042

كلية الحقوق/جامعة تكريت469.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيرفل هايل صالح محمد46381181922258016

كلية الحقوق/جامعة تكريت465.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الدينادبيمنى فوزي محمود ابراهيم46382181822193007

كلية الحقوق/جامعة تكريت464.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيميسم سعد حميد علي46383181922235020

كلية الحقوق/جامعة تكريت464.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيوفاء مازن عبد اللطيف محمود46384181922237043

كلية الحقوق/جامعة تكريت463.0ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبيمحمد قائد كريم منهل46385181921043007

كلية الحقوق/جامعة تكريت463.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيمحمد علي محمد دويل46386181921053015

كلية الحقوق/جامعة تكريت462.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمحمد رائد ماهر احمد46387181921082054

كلية الحقوق/جامعة تكريت462.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينادبيعبد الجبار يوسف خليل ابراهيم46388181921057003

كلية الحقوق/جامعة تكريت462.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيجاسم حميد حسين دويل46389181921053005

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيسجاد ظافر محمد عزاوي46390181921001027

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيمنير غانم خلف عبيد46391181921019024

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيايمن خضير  عباس حمادي46392181921041009

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيكولوم علي رضا مصطفى46393181922203026

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيسوالف سعد شهاب احمد46394181922232023

كلية الحقوق/جامعة تكريت461.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيمواهب عجاج عايد يوسف46395181922198017

كلية الحقوق/جامعة تكريت460.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الدينادبيعمر نظار علي حسين46396181921277007

كلية الحقوق/جامعة تكريت460.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيغفران طارق فيزي هللا عبد46397181922239012

كلية الحقوق/جامعة تكريت459.0ثانوية تكريت المسائية للبنينصالح الدينادبيعمر حميد غريب نايف46398181921333046

كلية الحقوق/جامعة تكريت459.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيفرقان محمد داود سلمان46399181922183040

كلية الحقوق/جامعة تكريت458.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعبد المنعم سعدون غزال هراط46400181921041038

كلية الحقوق/جامعة تكريت456.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيرعد ضياء شالل ماضي46401181921041022

كلية الحقوق/جامعة تكريت455.0ثانوية التآخي للبنينصالح الدينادبيعبد هللا احمد جمعه علي46402181921046019

كلية الحقوق/جامعة تكريت455.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبينشوان منسي تايه غثوان46403181921053016

كلية الحقوق/جامعة تكريت589.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيالنا رياض سعيد عبد الحميد46404181942242129

3590 من 1289صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الحقوق/جامعة تكريت561.0ثانوية العفاف للبناتصالح الديناحيائيانوار طه عباس خميس46405181942251003

كلية الحقوق/جامعة تكريت560.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيمعمر عبد القادر محمد نجم46406181941340045

كلية الحقوق/جامعة تكريت559.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيماهر ساهر ماضي ناصر46407181941151091

كلية الحقوق/جامعة تكريت553.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيفهيد فالح غيهب شباط46408181941041042

كلية الحقوق/جامعة تكريت548.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيبسام حسن جساب لطيف46409181941035019

كلية الحقوق/جامعة تكريت540.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيرغد عاشور محمود محي46410181942261011

كلية الحقوق/جامعة تكريت540.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيمحمد كريم عويد بخيت46411181941041053

كلية الحقوق/جامعة تكريت529.0ثانوية التطور المختلطةصالح الديناحيائيرنده رعد احمد محمد46412181942299003

كلية الحقوق/جامعة تكريت523.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائيانتصار محمد نزال دايح46413181942347004

كلية الحقوق/جامعة تكريت510.0ثانوية الفضيلة للبناتصالح الديناحيائيمنى مهند ماهر محمد46414181942171015

كلية الحقوق/جامعة تكريت509.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيمينا مدلل عبد بخيت46415181942240053

كلية الحقوق/جامعة تكريت506.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيهيرو عثمان سليمان محمد46416181942383117

كلية الحقوق/جامعة تكريت504.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيطيبه هادي يوسف ابراهيم46417181942240030

كلية الحقوق/جامعة تكريت503.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد محمد رضا حسين46418181941151012

كلية الحقوق/جامعة تكريت497.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيمحمد داود سليمان عزيز46419181941037048

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن محمد مشعل حبيب46420181941153029

كلية الحقوق/جامعة تكريت494.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيزيد عبدالرحمن كاظم عبدالرضا46421181941006043

كلية الحقوق/جامعة تكريت491.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعمر حيدر مخيلف ابراهيم46422181941041038

كلية الحقوق/جامعة تكريت490.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الديناحيائيبتول حميد صالح علي46423181942162008

كلية الحقوق/جامعة تكريت487.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقييوسف سمير عبد هللا محيميد46424181851030028

كلية الحقوق/جامعة تكريت483.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينتطبيقيعثمان خميس سعود طعمه46425181951086008

كلية الحقوق/جامعة تكريت481.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيحسين سعيد محمد خلف46426311951065009

كلية الحقوق/جامعة تكريت480.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيصفاء محمد بهاء مصلح46427181951073024

كلية الحقوق/جامعة تكريت478.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيفائق مخيف مصلح عناد46428181951041032

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت493.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةادبيعبد الحي فؤاد عزيز كريم46429321921011013

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت488.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيطه سعد فرحان فليح46430111921012031

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت460.0ثانوية اور المختلطةديالىادبيصادق ياسين ابراهيم صالح46431211821211018

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت454.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبياحمد حسن شحاذه سلطان46432181921041003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت450.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيمريم حسن عسكر محمد46433181922181022

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت445.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيماهر لؤي خيرو بكر46434181921073019

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت444.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيبالل ناظم مرعي حسن46435101921205022

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت444.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبياحمد محمد مجيد داود46436181921086004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت443.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيفاطمه رعد عداي احمد46437211922057013

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت442.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبياميره عبد شاهر عبد العزيز46438201922025001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت440.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيطيبه حامد فيصل عناد46439211922147038

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت439.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيمحمد علي احمد محمد46440201921023048
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت439.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيسرى مجيد برع خلف46441181922258017

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت438.0ثانوية القلعة للبنينصالح الدينادبيعبد هللا اسماعيل عبيد عواد46442181921063022

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت438.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيآيه احمد محمود كريم46443211922110003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت437.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينادبيمحمود سعدون مكي علي46444181921057012

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت436.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبياحمد عيسى ابراهيم عيسى46445201921261013

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت435.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمصطفى سمير شاكر حسن46446181921086032

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت435.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينادبيرقية محمود محمد علي46447181922117005

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت434.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيعباس ناصر حسين علوان46448211921206009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت434.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعبد هللا علي يوسف صالح46449181921041036

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت433.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىادبيقحطان معد سعدون عواد46450211921270067

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينصالح الدينادبيياسر خميس مصلح عطيه46451181921116019

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0ثانوية رابه رين للبنينالسليمانيةادبيشعالن مزهر احمد نصيف46452321821001003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيعمر عبد هللا علي سبع46453201921206023

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيحسن فارس خليل مصطفى46454181921041019

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0ثانوية المزهر للبنينصالح الدينادبيحسين محمد حسين علوان46455181921150006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت431.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمريم جواد كاظم عاشور46456271922095033

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت430.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىادبيأحمد صالح خلف حسين46457131921032001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت430.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيمحمد مظهر عواد عبد46458181921073021

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت429.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد احمد عبد هللا زيدان46459201921235031

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت429.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيدعاء محمد عبد المطلب صالح46460181922177005

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت429.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعبد الناصر محمد عطية أحمد46461201921085066

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت429.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيفضل الدين ميثم محسن عبود46462271921030042

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت428.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيعبد العزيز كريم خلف نوفان46463181921151006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت428.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سرحان جويعد شيحان46464141921018006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت427.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيحسين عبد الخالق محمد علوان46465211921206006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت427.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيطاهر خنجر رمضان حرجان46466201921077047

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت427.0ثانوية االمل للبنيناربيلادبيرضوان سمير اسكندر محمد46467311921004007

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الدينادبيرقية عبد الحق عبد الجبار علي46468181922193002

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0ثانوية القدر للبنينديالىادبياحمد عواد علي حمو46469211921089003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيندى ابراهيم سامي علوان46470211922118026

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبياكرم سالم حمادي فريح46471181921041007

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت425.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيغيث ماهر علوان منصور46472211921030046

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت425.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيمحمد جرجيس عبد الجبار عبد الكريم46473211921044022

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكادبياية حامد عبود فرج46474201822168005

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيخالت مصطفى عمر قادر46475201822382024

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيمحمد وهاب محمد حبيب46476211921237014
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا احمد حميد عبد هللا46477111921156065

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعبد الرحمن صالح حسن عليوي46478211921023037

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0اعدادية الزاب للبنينكركوكادبياحمد عبد الرزاق حسن خضر46479201921026004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبياحمد وليد خالد حسيب46480201921007012

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبييوسف كاوه انور عمر46481201921311137

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الدينادبيوفاء عبد هللا ابراهيم عبيد46482181922340022

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعمار شكري رشيد عطية46483181921021035

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيوليد طوفان ابراهيم عبد46484211921089071

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيمدينه قاسم عباس عبد الهادي46485211922164026

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيريام رحيم محسن شاكر46486201922109016

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيحامد شحاذه مصطفى جعدان46487201921085025

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعثمان هادي حمزه ذرب46488111921034033

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيابراهيم خليل محمود ملح46489201921023001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت421.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيعبد هللا احمد خيرو عمر46490181921073013

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت420.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي وسام وناس هذال46491271921016124

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت420.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبياسراء صالح عزبه ثلج46492201922251001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت556.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيابرار صباح شاكر محمود46493181942242008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت494.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائينبأ قحطان اسماعيل ابراهيم46494181942374056

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت486.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيسجاد صفاء ضياء الدين حسين46495181941006045

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت478.4االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد دريد حميد جواد46496131941010146

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت474.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد فيصل حمد46497191941028031

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت473.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيشيرين طه محمد مصلح46498131942124011

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت473.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد عبدهللا ميرويس حسن46499201941259285

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت472.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمد كامل عبد حسين46500181941035130

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت468.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمود كمال ابراهيم احمد46501131941003081

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت467.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائينجم عباس نجم عبيد46502231941034086

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت467.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الخالق خالد خليل هراط46503101941011047

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت465.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائياسراء عدنان زين العابدين عزت46504201942181001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت462.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء محمد عبد االمير عبود46505261942096065

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت462.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيغزوان جاسم محمد غضبان46506211941023044

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت460.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيايه عواد جمعه عمر46507181942270004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت457.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيمقاصد سعد محمود خلف46508181942374050

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت456.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيعاصم محمود خلف محمد46509201941008020

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت455.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيزينب حسن اكبر كاظم46510201942160052

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت454.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيتبارك هيثم محمود غضيب46511191942369066

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت454.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةديالىاحيائيحفصة عادل عيسى محمد46512211942086005
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت467.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى اسامة احمد جاسم46513121951205045

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت466.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحيدرا حسن جليل شمخي46514271951001045

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت459.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعلي جاسم جواد هالل46515271951010055

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت458.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيجعفر ستار خضير وناس46516291951007029

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت450.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيمأرب هدايت علي رضا محمد علي46517201952117025

كلية التمريض/جامعة تكريت674.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائياحمد محمد كردي جراد46518181941036006

كلية التمريض/جامعة تكريت673.1ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيمصطفى محمد احمد عبد هللا46519181941032022

كلية التمريض/جامعة تكريت673.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعثمان مظهر مولود ياس46520181941151066

كلية التمريض/جامعة تكريت673.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيدنيا احمد علي محمد46521181942271020

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0ثانوية المعتصم للبنينصالح الديناحيائيسعد احمد مطر مصلح46522181941090007

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائيرواء سالم عبدهللا فياض46523181942199009

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسمية نشوان عبد هللا بكر46524171942294182

كلية التمريض/جامعة تكريت670.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيرسل سعد محمود رؤوف46525181942170037

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمحمد كنعان عبدالخالق فتح هللا46526211941022056

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيعباس فاضل عباس علي46527181941065009

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيامنه هيثم عناد ضاري46528181942236014

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيكوثر محمد فاضل سلمان46529181942242127

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن لؤي محمد عبدالرحمن46530181941077015

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيرائد صدام حسين عباس46531181941030012

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الديناحيائيزينب هيثم خضير محمد46532181942197011

كلية التمريض/جامعة تكريت667.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا خليل فتحي هندي46533181941036033

كلية التمريض/جامعة تكريت666.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد القادر احمد حسن علو46534201941030077

كلية التمريض/جامعة تكريت666.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد وهاب رضا محمد46535201941303180

كلية التمريض/جامعة تكريت666.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيبالل حمدي خليل عطية46536201941005011

كلية التمريض/جامعة تكريت666.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيعلي حسن نصيف جاسم46537211941223021

كلية التمريض/جامعة تكريت666.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيمحمد ناظم عبد حميد46538201941025062

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيطارق بسام الدين الخطيب هشام ضياء الدين46539191941298013

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيليث سمير عاصي فارس46540201941030117

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيقاسم أحمد محمد زيدان46541191941009234

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0ثانوية المحزم للبناتصالح الديناحيائيدنيا ازهر ابراهيم رجب46542181942169005

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيياس هيثم خلف علي46543181941278015

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيحيدر امير محمد سوادي46544211941010028

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائياسامه عبدالرحمن حسين مهدي46545211941014019

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيوليد حسن حسين سعيد46546201941259357

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيعبدالرحمن علي ياسين محمد46547201941015037

كلية التمريض/جامعة تكريت665.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيمحمد حميد حماد حمد46548191941043032
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كلية التمريض/جامعة تكريت665.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحذيفة حميد عناد عبد46549191941009083

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن حسن علي زيدان46550191941011082

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن سالم وعد هللا داؤد46551171941007119

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيمحمد خالد عبد الرحمن كاكه رش46552201941301038

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0ثانوية زنوبيا للبناتصالح الديناحيائيروان طارق خلف محمود46553181942204011

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيصالح صدام سليمان عباس46554171941157024

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيموسى كاظم لفته حسن46555201941001307

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيزينب مجيد حميد علي46556181942278012

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0ثانوية دهوال المختلطةنينوىاحيائياسماعيل خليل عيدو حسين46557171941347001

كلية التمريض/جامعة تكريت661.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيسلسبيل شاكر حبيب احمد46558181942254026

كلية التمريض/جامعة تكريت660.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيزهراء علي سعودي دحام46559181942183051

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائيعبير جميل عزام حمد46560181942209018

كلية التمريض/جامعة تكريت656.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمها محمد صالح عبيد46561121942080048

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيعالية فريح عطا هللا ندا46562191942177030

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيمريم سالم نكه أبراهيم46563211942141084

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيسرى خير هللا محمد خلف46564181942271032

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائيايمان فرحان خلف حسين46565181942390009

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائينسرين رعد احمد عبد هللا46566181942170081

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائينجوى محمد صالح عبيد46567121942080051

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0ثانوية الورود للبناتصالح الديناحيائيسرور ابراهيم احمد علي46568181942224006

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الديناحيائيوداد محمد اعوج سلطان46569181942259029

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيشمائل عبدالجبار عبد محمد46570181942182059

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيزهراء سياب خضير عباس46571181942236067

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان شكر عباس شريف46572201942342015

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيسارا محمد جليل حسين46573201942335024

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائياسراء نجم عبد هللا فرج46574211942109007

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائياسراء رائد رضا عباس46575211942290005

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيبتول ناظم ذياب احمد46576181942140005

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائينباء مضر سعيد مصطفى46577181942172064

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0ثانوية حليمة السعدية للبناتصالح الديناحيائيناديه علي عبدالستار حميد46578181942179016

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيشهالء محمود عبد هللا هاشم46579191942246064

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيايالف انمار يونس طه46580311942047028

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيآمنه طارق هارون عثمان46581201942025001

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزينه احمد عبد هللا يونس46582171942285113

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيضحى اسامة عبد الكريم عبد االمير46583211942153046

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم ادريس نجم عبد الجبار46584121942108052
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كلية التمريض/جامعة تكريت643.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيشكران سعد نجم مسعود46585211942140131

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيهدى عامر عمر قادر46586201942132049

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيزينب نجم عبد الحسن عباس46587211942135038

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيريام عز الدين احمد ابراهيم46588211942144024

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزهراء صالح مهدي ويس46589211942138072

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائييقين عماد محمد صالح46590191942191107

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيمها خليل ابراهيم حسين46591201942282197

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائياسراء جبار طلب علي46592211942139016

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيايه ستار احمد دللي46593201942160019

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائياالء موفق محمود عيسى46594171942040002

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيصفا عامر داؤد سليمان46595171942288229

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0ثانوية المعارف األهلية للبناتكركوكاحيائيمنتهى محمد حسين عبد46596201942123010

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيمالك عيسى زيدان خلف46597211942084011

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيفضيله صالح اسماعيل روضان46598181942265013

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيروزان عثمان عزيز امين46599201942334100

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيسازان سعيد خليل فتاح46600201942282125

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيايمان رفعت ساكن علي46601311942047031

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيامنية عبدالخالق سعيد مهدي46602181942172016

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيآيه سعد احمد صالح46603171942273010

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيبلقيس محمد حامد حسن46604171942230042

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيمريم ادريس نجم الدين عمر46605201942102067

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيايمان حسين علي صالح46606201942132013

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيخوله فاضل علي حمد46607211942043015

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيزينب حسن سمين محمود46608201942111019

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائيسهاد غالب حميد فرحان46609321942030024

كلية التمريض/جامعة تكريت639.5اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيعاليه صالح محمد رحيم46610201942180078

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيالنه نجيب مجيد وادي46611201942121034

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيرحمه عامر محمود ضويف46612191942151016

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيسالي اياد صالح محمد46613201942114042

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات مؤيد حسون علي46614121942082001

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيهدى احمد سالم عباس46615181942218026

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيمريم صباح عبد الحسين عجب46616201942111033

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيسكينه قاسم الياس سعد46617171942241046

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيشيماء نهاد احمد نامق46618201942149026

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيشهد عصام عبد الرحمن صالح46619211942174018

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيايمان جميل طه ملحم46620171942328006
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كلية التمريض/جامعة تكريت638.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائياسراء عماد محمد عليوي46621211942206002

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيأيالف نظام الدين محمد عمر46622201942134006

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيزينة فوزي حسين فارس46623201942139063

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيفاطمة مسلم عباس حسين46624211942174021

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0ثانوية البتول للبناتصالح الديناحيائيزهراء رشيد محمد امين46625181942175009

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيهدير محمد حسين رمضان46626201942025008

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيعال صادق اكبر محمد46627211942102084

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيايمان سالم نكه ابراهيم46628211942141008

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهوزان سلمان عبد الرحمن احمد46629201942352059

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيايه محمد خضر عبد هللا46630201942102017

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيئاسيا جالل جوهر امين46631201942334002

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائياسراء عقيل فاضل ضاحي46632211942130001

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيمريم خيري عبد الرحمن طابور46633171942242075

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيسرور طه عبد الرزاق قادر46634211942091096

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيثرى معتز برع احمد46635311942065019

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمنار ماهر حمد علو46636181942170075

كلية التمريض/جامعة تكريت636.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائياخالص اياد خلف عبدهللا46637181942203006

كلية التمريض/جامعة تكريت635.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلمياء علي محمد عليوي46638121942102072

كلية التمريض/جامعة تكريت635.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيمروه احسان محمد جميل46639191942180016

كلية التمريض/جامعة تكريت635.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزهراء سعيد حسن عبد الزهره46640251942066024

كلية التمريض/جامعة تكريت635.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشنكه احمد شكور محمد46641201942334174

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيفوزيه سعد كاظم خميس46642211942099077

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الديناحيائيفاطمه محمد عبداالمير كريم46643181942233033

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيسوسن عثمان يوسف احمد46644191942211022

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيآيه احسان علي حسين46645191942217013

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيغسق ايوب فيصل حمادي46646191942383123

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائياماني خالد عاصي احمد46647231942119002

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيايات سعد الحوك مصيول46648231942125015

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيفاطمه عبدالعزيز خضير عابد46649171942037011

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائيزينه علي سالم رجب46650171942053009

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيمريم علي خليل ابراهيم46651201942207015

كلية التمريض/جامعة تكريت634.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيمريم الزم كاظم حمادي46652201942102070

كلية التمريض/جامعة تكريت633.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرانيه عبد هللا فتحي متي46653171942291051

كلية التمريض/جامعة تكريت633.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيزهراء يونس عسكر قنبر46654311942047094

كلية التمريض/جامعة تكريت633.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيفرات محمد سعيد جدوع46655201942102062

كلية التمريض/جامعة تكريت633.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيوفاء هاشم فاتح حميد46656181942383123
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كلية التمريض/جامعة تكريت633.0ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيرحمه ياسر ابراهيم سليمان46657171942318023

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائياسراء عيادة سليمان علي46658171942041006

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيسوزان حسين مديد عبد هللا46659201942238017

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيايالف يوسف صابر محمد46660201942333012

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيعبير غسان نجم عبد هللا46661201942137045

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائياسراء محمود كديمي حسن46662181942236011

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنباراحيائيزهراء ناجي متعب رزيك46663191942170008

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيهبة ضياء خلف بردي46664191942175073

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء حسين فرج رشيد46665201942345015

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكوثر فيض هللا بكر نجم الدين46666201942339014

كلية التمريض/جامعة تكريت632.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيغدير لطيف مهدي محمود46667211942097104

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت639.0ثانوية النابغة الذبياني للبنينصالح الديناحيائيياسر ضياء محمود عزيز46668181941092023

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت636.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيعائشه عدى عبداالله اسماعيل46669181942258022

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت616.0ثانوية الفضيلة للبناتصالح الديناحيائيوفاء حاتم احمد عدوان46670181942171019

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت588.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيضحى محمود خلف احمد46671201942208004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت588.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيعمر عباس حميد حسن46672201941009062

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت582.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيسيروان عدنان مصطفى حسن46673201941008017

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت580.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائينهاوند ادريس حمد محمد46674181942394026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت574.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيمنار ياسين عبدالكريم جاسم46675181942183095

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت562.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم عبد هللا كركان عناد46676181942390032

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت553.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائياحمد جاسم محمد حمد46677181941347006

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت552.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيناجيه فيصل عبدالوهاب حيدر46678181942161059

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت546.0ثانوية االطياف للبناتصالح الديناحيائيذكريات ماهر محمد غالم46679181942225004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت544.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيرهف احمد محمد عمر46680181942194016

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت541.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعلي اسماعيل انور محمد46681201941005033

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت540.0ثانوية الفرات االهليه للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب رابح قاسم يحيى46682111942134010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت539.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيحنين زهير محمد يوسف46683181942170027

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت533.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيجميله حميد معيوف طليان46684181942177016

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت528.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيابراهيم عبد سالم حمد46685181941073003

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت528.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيساره ناصر بكر حمد46686201942238011

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت527.0اعدادية بيجي للبنينصالح الديناحيائيمناف فائق عليوي عيث46687181941007025

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيزهراء جمال عيداوي خطاب46688181942247013

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت519.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيحكيمه ابراهيم حسين محمود46689201942255004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت519.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعبد خلف نجم عبد هللا46690181941041032

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت518.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد حميد محمود كاظم46691121941024002

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت517.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائينهى معن خضير عبد الرزاق46692181942391033
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كلية الطب البيطري/جامعة تكريت515.0ثانوية اليرموك للبنينصالح الديناحيائيعباس وهب فاضل عباس46693181941129009

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت514.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الديناحيائيطيبه عمار ظافر محمد46694181942198012

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت511.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيمنى عبدهللا محمود مطلب46695181942194044

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت508.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن احمد طه عبد هللا46696121941014017

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت508.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتاره فرقد حاتم شكر46697111942075009

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت507.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيابراهيم طه عبد هللا هزاع46698181941311001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت504.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيميراج فارس حضري رداد46699181942261036

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت504.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيحسن قحطان عدنان رشيد46700181941009016

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت504.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيعمر توفيق عطيه خليل46701201941208014

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت503.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيصفا عبداللطيف محمود شران46702181942242097

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت503.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيايمان عبدهللا محمود مطلب46703181942194010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت502.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيرنا يلماز جهاد حسن46704181942232026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت502.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيبكر محمد خلف راشد46705191941067018

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت498.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد البردان عبد الكريم جاسم حسين46706181941030001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت498.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيعدنان عبد الوهاب عدنان احمد46707181941057039

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت497.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيموج علي نصيف جاسم46708181942230066

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت497.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائياركان عبدالرسول شعبان محمد46709181941033010

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت496.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيأثار سعد محمد نهايه46710181942172001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت496.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيعائشه رغد يونس عبد هللا46711181942391021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت495.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر نجم عبد هللا زهوان46712181941057021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت495.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائياحمد لطيف مزعل صالح46713181941044004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت495.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيشهد ياسر حماد مضحي46714181942232039

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت495.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحسن فليح عمران طرفة46715231941252029

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت494.0ثانوية الرماح العوالي للبنينصالح الديناحيائيعمر كريم بحر فياض46716181941058020

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت494.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائينورالهدى وليد احمد زيدان46717181942271057

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت493.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف اكرم فيصل عيدان46718121941028023

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت493.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيشيماء جمال خلف صالح46719181942276027

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت493.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيماهر سفيان نعمان عبدهللا46720181941057023

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت492.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا احمد صبر عناد46721181941086006

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت492.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيعلي راشد لطيف عطيه46722181941005040

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت491.0اعدادية النهضة المسائية للبنينصالح الديناحيائيمحمد النذير طالل رجب عبد اللطيف46723181941335054

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت491.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيدانا شريف عبد هللا عزيز46724201941311020

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت491.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيايه خالد ابراهيم عبد46725181942236021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت490.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيشهد ابراهيم سرحان علي46726181942172040

كلية الزراعة/جامعة تكريت572.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعلي جاسم يحيى محمود46727211941002088

كلية الزراعة/جامعة تكريت486.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينصالح الديناحيائيمحمود نبيل قاسم صبري46728181941011006
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كلية الزراعة/جامعة تكريت479.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائياسماء عبد بشير سعيد46729181942170006

كلية الزراعة/جامعة تكريت475.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائياحمد حسن محمود عميري46730181941073005

كلية الزراعة/جامعة تكريت474.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائياالمين محمد حسين صالل46731181941311007

كلية الزراعة/جامعة تكريت473.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيبراء محمد عدنان ابراهيم46732311941065023

كلية الزراعة/جامعة تكريت472.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيبكر سلمان كردي غضب46733181941136009

كلية الزراعة/جامعة تكريت467.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيميسر فرحان محمد سعيد46734201941020119

كلية الزراعة/جامعة تكريت466.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائينسرين مخيف حمد محمد46735181942209024

كلية الزراعة/جامعة تكريت464.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائياحمد فالح هاشم عبار46736231941010009

كلية الزراعة/جامعة تكريت462.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيفاطمه صالح مهدي درويش46737181942170062

كلية الزراعة/جامعة تكريت462.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيسرى احمد عذاب علي46738181942172036

كلية الزراعة/جامعة تكريت460.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائياحمد شوكت سامي عبد46739181841073007

كلية الزراعة/جامعة تكريت460.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا جاسم محمد مهوس46740181941131012

كلية الزراعة/جامعة تكريت452.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيحيدر احمد عز الدين حيدر46741201841048056

كلية الزراعة/جامعة تكريت452.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيايام باسل غائب فرحان46742181942232011

كلية الزراعة/جامعة تكريت452.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيايمان محمد حسن احمد46743181942221006

كلية الزراعة/جامعة تكريت451.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيآيه سليمان علوان ابراهيم46744311942065001

كلية الزراعة/جامعة تكريت450.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائييونس عامر غنام عبد هللا46745321941010102

كلية الزراعة/جامعة تكريت448.0ثانوية الملوية االهلية للبناتصالح الديناحيائيرانيا محمود خليل صالح46746181942266001

كلية الزراعة/جامعة تكريت448.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيصفوك حسن شاهر حمادي46747311941011015

كلية الزراعة/جامعة تكريت447.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيمحمد عدنان مضر محمود46748181841311029

كلية الزراعة/جامعة تكريت447.0ثانوية البوجواري للبناتصالح الديناحيائيشفاء احمد دلف جوبان46749181942168008

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيباسمه سعد حاجم حسن46750181942172022

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائياثير محمود صبحي خلف46751201941250010

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0ثانوية المحزم للبناتصالح الديناحيائيرسل رياض حازم حسن46752181942169006

كلية الزراعة/جامعة تكريت444.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعقيل وصفي مخلف محمد46753181941151067

كلية الزراعة/جامعة تكريت444.0اعدادية طرابلس للبنينصالح الديناحيائيقحطان باهض احمد علوان46754181941121016

كلية الزراعة/جامعة تكريت444.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر ماجد احمد حاجم46755121841024017

كلية الزراعة/جامعة تكريت444.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعلي سعدي سلمان داود46756201941030093

كلية الزراعة/جامعة تكريت443.0ثانوية العادل المختلطةصالح الديناحيائيكرم صالح برع سعد46757181941124005

كلية الزراعة/جامعة تكريت442.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد الكريم اركان محمد كنون46758201941030078

كلية الزراعة/جامعة تكريت442.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائياحمد فالح احمد خلف46759181941013002

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيرقيه ليث مولود محمد46760181942186018

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيادريس محمد ادريس محمد46761201941259050

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0ثانوية الورود للبناتصالح الديناحيائيسمر عبد هللا ابراهيم رجب46762181842224004

كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيصالح احمد صالح حميد46763181941004007

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيهاله محمد علي ابراهيم46764211942126062
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كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيثامر مبارك حميد كاطع46765181841019010

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيفاطمه باسم دحام عبد هللا46766311942065059

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد سعدون رمضان شهاب46767181941151097

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمحمد عماد محمد سمين46768201941022121

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيسجاد اسامه محمد صادق46769181941089021

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الديناحيائيخالد حميد صباح غثوان46770181941096008

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الديناحيائيليث حيدر علي سعد46771181841047017

كلية الزراعة/جامعة تكريت437.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيجيهان هاوري عبد الكريم محمد شريف46772201941004025

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيكريم مهدي صالح عبد هللا46773201941019117

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعبد القادر فانوص جاسم علي46774121941020077

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيزينب حكمت مجيد محمد46775181942352020

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائياحمد زيد محمد عمران46776181941019002

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0اعدادية الحضارة للبنينصالح الديناحيائيحسين ماهر مهدي مطر46777181941059009

كلية الزراعة/جامعة تكريت435.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيمنارس اكرم محمود رجب46778181942177040

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائيموسى نصير عبد الكاظم مصطفى46779161941078028

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0ثانوية القبس للبناتصالح الديناحيائيسرور حسيب عفتيان علي46780181942190008

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيعماد الدين جاسم شرقي عبد هللا46781181941311022

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيسوزان نهاد جهاد عبدهللا46782181942232037

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الديناحيائيايالف صالح محمد حمد46783181942342005

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0ثانوية المعتصم للبنينصالح الديناحيائيسرمد جاسم محمد نجم46784181941090006

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينبأ عبدالستار عبدالجبار حاجم46785181942232056

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيسرى طارق غفوري عباس46786101942091057

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيسجى علي صالح احمد46787181942240024

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزيد حامد حسين لفته46788111941203090

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيعلياء لطيف عطيه علوان46789181942278017

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيعثمان حكيم علي خلف46790181941019023

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد المهيمن مظهر هادي علوان46791101941005018

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الديناحيائيايه عبد الرحمن حميد علي46792181942336002

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيشيماء حسن محمود عميري46793181942258019

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الديناحيائيرحمه عابد محمد حسن46794181942189006

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيايات نائب احمد بدوي46795311942081011

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيساره جاسم محمد محمود46796181942261017

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحارث عبد الرحمن احمد علوان46797111941016036

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيانس فاضل ياسين احمد46798111841021008

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيسوسن سمير عبد عجاج46799181942186035

كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكاحيائيخمائل رحمن حمود مضحي46800201942170006
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كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيابراهيم كردي كريم علي46801191941011001

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائياالء صفاء سعدي شهاب46802181942391002

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيصفا زياد طارق رحيم46803181942194028

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكاحيائيايمن وليد هادي وادي46804201941067007

كلية الزراعة/جامعة تكريت461.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن حسن عطيه حمد46805181851047046

كلية الزراعة/جامعة تكريت450.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الدينتطبيقيهناء عالء وسمي احميد46806181952162011

كلية الزراعة/جامعة تكريت445.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الصمد خالد زيدان خلف46807181851041030

كلية الزراعة/جامعة تكريت444.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيعمر صالح محمد علي46808181851073025

كلية الزراعة/جامعة تكريت444.0اعدادية المنصور للبنينصالح الدينتطبيقيعمر احمد بنيان سلطان46809181951045020

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقياحمد باسم ابراهيم صالح46810181951040005

كلية الزراعة/جامعة تكريت439.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيعامر قصي صباح ضاحي46811181951021019

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيلطيف نصيف جاسم محمد46812201951022036

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيسلطان قيس شريف جاسم46813181951021014

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيجاسم خلف عبد هللا سبتي46814201951020014

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيحسين احمد جاموس علي46815201951020017

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينتطبيقيانور فيصل عطيه دخيل46816181951336009

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيجيهان عبدالكريم حسين مطر46817181952242025

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد حسين خالص تايه46818181851093007

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالحكيم احمد عبد محمد46819181951036010

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيوائل خلدون حامد محمود46820181951151045

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيبارق نجم محمود عبد الحسن46821211851002009

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيعمر سلمان عبد خلف46822201951020042

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيعلي ابراهيم عبدالرحمن عطية46823181951021024

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيموج عمار سعد هللا رزوقي46824181952237027

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيميسره محمد مصلح كريم46825101952101020

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن فؤاد عبد الرزاق محمد46826101951022013

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الرحمن ثامر عبد هللا كاظم46827121851022026

كلية الزراعة/جامعة تكريت427.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيميثم منيب لبيب مراد46828181951149006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت641.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيابراهيم يحيى زكري عمار46829181921021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت618.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيرغد عوف عبد الرحمن علي46830181922237016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت614.0اعدادية الدور للبنينصالح الدينادبيعبد هللا رائد ياسين شهاب46831181921003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت607.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيامنه فالح حمد صالح46832181922232005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت579.0ثانوية النوابغ للبنينصالح الدينادبيضيف تركي غائب سالم46833181921060001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت572.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيصفا شعبان خلف كانون46834181922202007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت555.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيحسين خالد حسين عطيه46835211921079014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت551.0اعدادية البخاري للبناتصالح الدينادبيسحر علي دليل خالد46836181922245011

3590 من 1301صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت545.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبينبأ ناصر نعمان نجم46837181922258031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت536.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمرتضى كريم ياسين عباس46838211921038127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبييوسف مجيد محمد مجيد46839201921020084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيدعاء دحام زبن حسن46840181922239003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت532.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيعال جاسم محمد عيسى46841181922232025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت525.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الدينادبياسراء خضير عباس حمد46842181922233002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت524.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيعمر فاضل عباس حمد46843121921018045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت522.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيشريف خضر احمد عبد46844201921037018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيهشام ورد اسعد محمد46845201921255081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيعبد العزيز سالم حسين علي46846201921011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىادبيعبد هللا باسم محمد فارس46847211921244010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت518.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيمحمد ضياء ضاري حسين46848211921030053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت518.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيشمس الدين حامد عبود علوان46849121921017020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت517.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيدعاء حازم ماجد سعد46850181922232011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت517.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيوائل ذياب سرحان عادي46851211921037043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت517.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيمصطفى عباس علوان داود46852211921030059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت516.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد حامد عبود علوان46853121921017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515.0ثانوية القلعة للبنينصالح الدينادبياكرم كاظم خميس سبع46854181921063006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيسهى حمدان محمد محجوب46855181922186024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت512.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيطيبة عصام عبد الواحد محمود46856181922172016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت511.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىادبيايمن خليل ابراهيم طعمة46857211921278010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت509.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبينور عمار علي صالح46858211922091092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيحسين عامر خلف حمد46859211921087018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبياطياف اركان جاسم محمد46860181922232004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت505.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيقاسم حسين غيدان جواد46861141921031055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت504.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن خالد حسين جاسم46862121921029014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت504.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيعائشه قدوري عبد الهادي عبد الكريم46863181922172019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0ثانوية النوابغ للبنينصالح الدينادبيمريم خير هللا صالح غايب46864181922060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبيدانيه محمد عبد هللا دخيل46865181922194005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيامنيه ضيف سامي حميد46866181922247004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد قاسم علي رشيد46867101921017067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيوعد عطيه محمد سعيد46868201921020083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيجليل عبد القادر مطلك جاسم46869211921022008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمظر ياسر وادي كاظم46870181921082069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيمحمد صالح سليمان خورشيد46871201921200012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الدينادبيحنين هيثم محمد صالح احمد46872181922189009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينادبياحمد حمود احمد سليم46873181921118004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيدعاء جاسم حميد منفي46874181922261011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيعائشه احمد ذياب حامد46875181922172018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيعلي دومان محبر فريح46876181921028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيرامي عبد الرزاق وهاب محمود46877211921081013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيفاطمه مناف ياسين توفيق46878181922258024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيسعد عبد هللا عبد حمد46879181921021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت493.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيعلي محمد صبر عسكر46880231921186027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0ثانوية ابي بكر للبنينصالح الدينادبيعبد صالح مرعي محمد46881181921097005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيمحمد علي حمد اسليم46882181921332286

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيمحمد صفاء محمود اسماعيل46883211921212026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0ثانوية كويه المختلطةاربيلادبيعائشة حسام احمد خضير46884311922007002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيهند فاضل عبد خليفه46885181922242058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0ثانوية الجواهري المختلطةصالح الدينادبيمحمد فايق احمد هذال46886181921287014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيلمى ناصر جاسم حمادي46887181922232028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0ثانوية بني تميم المختلطةصالح الدينادبيمحمد نوفل مجيد حسن46888181921279014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0ثانوية الكندي للبنينصالح الدينادبيعبد السالم اسعد ادريس عباس46889181921064009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0الخارجياتصالح الدينادبيابتسام قحطان عدنان عبد الرحمن46890181922401001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيعبد الغني سالم صالح محمد46891211921014042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0الخارجياتصالح الدينادبيياسمين يوسف ياسين خنفر46892181922401061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيانجي شوقي عبده محمد46893181922237006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيقتيبه محمد عايد حسن46894101921010026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكادبيابو زيد حازم ابراهيم حسين46895201921219001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيكرم جمعة حمود عبد هللا46896201921037030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيشمس اسماعيل ابراهيم سلمان46897181922246022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد احمد ابراهيم حسن46898121921024020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمحمد خليل مجيد حميد46899211921013059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيسعد عبد  عدوان ابراهيم46900201921079021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيجيان زياد حسن مهندس46901181922258008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيمصطفى خماس اسود حسون46902201921201040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيزينه عبد الرحمن خنجر صالح46903201922141024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيعمر مضر يونس عبد46904181921086019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيرنا خالد مزهر شالل46905181922247013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمرتضى غسان مسلم مهدي46906211921038126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيكامل نهاد محمد جمعة46907201921037029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيسعد احمد مظلوم دخيل46908121921178006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمحمد محمود بخيت محمد46909181921082062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبييوسف ياسين صابر كريم46910201921009121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0ثانوية القلعة للبنينصالح الدينادبيزيد سعد خلف سبع46911181921063015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيمحمد رائد عبد حمادي46912181921021045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الدينادبيهبه ذياب محمد شالل46913181922193008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيرياح عبد الرحيم محمد عباس46914211921038036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيندى حاجم طحيبر حمد46915181922186038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينادبيحسين ذياب احمد سليم46916181921118021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمحمد سونمز زين العابدين محمود46917181921086026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيساره ضمير رمضان مهدي46918181922247018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيمحمد مشعان كريم حسن46919211921238011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبييقين وسام شاكر علي46920181922232032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيمحمد رافع محمد صالح46921201921037032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيرنا قيصر نوري مهدي46922181922186014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيغدير علي حازم علي46923181922172020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيمحمد حسين محمد عالوي46924201921201032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيمحمد اياد هاشم عطية46925181921151014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيرنا جواد سليمان حمود46926181922261017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيديانا عبد الرحمن محمود محمد46927141922223022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيزيد خالد ابراهيم حمادي46928121921205013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيانور زكي عبد الكريم غفوري46929211921212006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيريحاب نزار شهاب احمد46930181922239005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيمحمد سالم عبد حميد46931211921089051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينادبيعثمان صالح نصيف سهيل46932181921117004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيوعد شامل صبح كنون46933181921028019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0اعدادية الدور للبنينصالح الدينادبيمهند حكمت حسن مهيدي46934181921003028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيمصطفى عادل شاكر طاهر46935221921041061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيطه كريم طه ياس46936211921030024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيبراق عبد النبي موالن مطلب46937181922156006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيغسان سالم علي حسين46938211921012060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعمر نجم عبد درويش46939211921038094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعلي حامد محسن غالي46940211921063039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبياحمد عيدان محمود حسن46941211921074008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيأنور صباح مهدي محرب46942211921007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيرامي شهاب احمد مجيد46943211921065032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الرزاق معيوف احمد حسن46944121921010011

3590 من 1304صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيمهند احمد حبيب خلف46945211921007044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبيعلي هاشم محمد عباس46946211921222015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ثانوية بني تميم المختلطةصالح الدينادبيغفران حسين محمد سرهيد46947181922279006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبيمحمد عبد هللا ابراهيم عبد هللا46948181921014014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ثانوية سمية للبناتصالح الدينادبيزهراء محمود زيدان خلف46949181922192007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبيعهد احمد مجيد داود46950181922194013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبينورس وسام عباس موسى46951131922074061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيبرزان خلف حسين مخلف46952201921023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبيشاهر عبد الرحمن جمعه ناصر46953211921268008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيزينب مكي حمد علي46954181922186017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيسيف احمد دلي حميد46955201921037016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيعلي طه صالح عجاج46956121921178010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0ثانوية البارقة المختلطةديالىادبيمصطفى مقداد جمعه خلف46957211921258010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيعمر قيس كامل حسن46958181921039058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيآيه خلف إبراهيم مهدي46959181922177002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينادبياحمد مؤيد تركي علي46960181921005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبييوسف احمد عيدان محمد46961211921023083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0ثانوية كويه المختلطةاربيلادبيتبارك كنعان خضير حسن46962311922007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيايمن علي خليفة عبد46963211921083002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيعز الدين رافع حميد علي46964101921040038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيحسين علي عبد الرزاق عباس46965211921077025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيعبد الوهاب جاسم عراك احمد46966181921028009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينادبيهارون رشيد شحاذه حلو46967181921016023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعبد الكريم فزع محمد حسين46968181921041035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيمحمد اديب احمد رشيد46969211921212024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0ثانوية االمانة المختلطةصالح الدينادبيبراق حازم خالد هذال46970181922324002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيوسام رزاق صبار ابراهيم46971111921053099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عماد علي حسين46972121921027022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيمياده مؤيد ناجي حسن46973311922058021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبياسيل ابراهيم محمود حردان46974321922020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيمهى مصطفى حسن سلمان46975181922239018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيفاطمه صالح حمد صالح46976181922232027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيامنه وليد خالد ناصر46977181922271002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيزينه فراس جسام عبيد46978181922186019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيريسان محمود حسين سرحان46979121921178005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيكحار عدنان علي كحار46980141921040023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0ثانوية التراث العربي للبناتصالح الدينادبيوسن محمد صالح مطر46981181922210034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد وهيب رزوقي فاضل46982141921015034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيمحمد فيصل غثوان مصلح46983181921096034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبياسراء كميت حمد صالح46984181922232003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيديانا حبيب خضير محمد46985211922115007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد العزيز حسن هادي جعفر46986121921024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيزينب قيس خليل ابراهيم46987181922198008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيدنيا عالء عبد الرحمن صادق46988181922237012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيتبارك صباح حمد جاسم46989181922232010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيعلي حسين بكر احمد46990201921007052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيفاطمه اسعد مجول فرحان46991181922239013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيوعد حازم علي محمد46992211921064029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيامير عامر شالل مجيد46993211921017005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الدينادبيجمانة فرحان أحمد سليم46994181922257006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية السياب المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيايمن خلف عودة سويد46995121921208008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيريام فوزي علص كردي46996181922186015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الدينادبيهديل حسن صالح جمعه46997181922197025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيمصطفى طارق صبري شاكر46998211921017036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيمحمد وليد عزيز عباس46999211921023071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ثانوية الهادي المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد اللطيف هادي جعفر صالح47000181921350033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيسجى محمد ياسين شعبان47001181922232020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيتبارك محمد انور عبد الجبار47002181922246012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيستار جبار حميد حسين47003121921029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيمصطفى كمال كاظم فريح47004181921028015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبيعلي شوقي يونس ابراهيم47005181921012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبييوسف عالء حماد مضحي47006181921151019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ثانوية سمية للبناتصالح الدينادبياشواق قيس احمد حنشول47007181922192001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيشهاب حسن علي نصيف47008211921272066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الدينادبيابراهيم محمد علي حسن47009181921149001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيخضر محمود شاكر عثمان47010211921077039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيرؤيا نمير فائق جودي47011181922261015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيميثاق فالح عيسى عناد47012211921038142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الدينادبيغسق جاسم محمد عبد هللا47013181822189020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيليلى عواد عزاوي وهيب47014211922145066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبياسيا ابراهيم توفيق خلف47015181922043001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيضفاف سعد كاظم رحيم47016181922237029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى طالب لطيف مسير47017101921013049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيفارس ناظم توفيق محمد47018201921311078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيدعاء سامي عبد الرحمن حمود47019181922242010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيمحمد صباح محمد زيدان47020191921020040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيعثمان محسن خلف حسن47021211921228019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيرفل حاتم محمد خلف47022181922246015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيايمان عبد الرزاق مبارك يحيى47023211922151006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبياحمد توفيق مهدي صالح47024211921042002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت536.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيرافد ابراهيم احمد عواد47025181941057009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت533.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيهاجر محسن حمود عثمان47026181942394027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت530.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيثائر عبد الفتاح دحام رشيد47027101941205019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت527.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيساره رياض خميس ابراهيم47028181942186027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عمر عبد القادر سعيد47029181941151075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيتبارك جعفر فاضل هيشان47030181942170021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت511.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيقصواء مروان حكم توفيق47031181942172053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت510.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيانتصار علي سليمان احمد47032181942246005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت502.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيايمن ضياء خليفه اسماعيل47033181941149007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت497.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرقيه طلعت محمد خليل47034181942242064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495.0اعدادية المروءه للبنينصالح الديناحيائيمحمد حسن محمد حمد47035181941025012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد ابراهيم خليل47036201941020094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيسجى رياض حسن عبد47037181942232033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد بابان عبد هللا سلمان47038181941140004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياسامه اسماعيل ضايع نايف47039311941024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت486.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعمر خليل فاضل كاظم47040201941022089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائييوسف سعدي عزيز صبح47041181941151120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد مخلف بدوي47042181942261014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي محمد موسى خلف47043121941205025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيكرم سعدي عزيز صبح47044181941151087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيحمد راتب حمد عبد47045181941131008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيمحمود محمد غني حمزة47046181941073026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيمحمد عبد جاسم محمد47047181941105016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيحسين مهدي احمد محمد47048181941141039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيعلي ابراهيم حمد اسليم47049181941332101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيزبيده رعد خلف محل47050181942186020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيبالل قتيبه خضر فاضل47051181941019040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيسوسن نعمه احمد حمود47052181942170053
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائييحيى عبيد امين بكر47053181941089060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت476.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيايالف ارحيم طه بكر47054181942232013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيعال حيدر فاضل عبداالمير47055181942205064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي محمد مراد جميل47056181941057018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0ثانوية سمية للبناتصالح الديناحيائيفرح سعد ابراهيم حسين47057181942192011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيمحمد مغير علوان حمده47058181941044045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر محمد موسى خلف47059121941029031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيجنان اياد عبد هللا جاسم47060181842217008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيايالف سعد هللا محمود احمد47061181942246008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت473.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمود رافع صالح يوسف47062181941151104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائياسراء محمود ايوب حمادي47063181942254002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائينوره مظفر علي شيرزاد47064201942160113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائياسعد صباح محمود عباس47065181941041005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيمصطفى محمد منير احمد47066311941065104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيشهد نجم ندا جبر47067181942177030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0ثانوية المحزم للبناتصالح الديناحيائيسوسن مؤيد محي الدين علوان47068181942169008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيامجد محمد جاسم محمد47069221941359004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيايمن تركي عواد حنو47070201941206005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيحسن ضياء حامد ياسين47071141941152002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبا فراس ثامر حسن47072111942110121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيمحمد مجيد عبد هللا حسين47073181941014021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيعسل احمد عدنان محمد صالح47074181942232043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الديناحيائيبدر صفوك بدر علي47075181941160009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا فؤاد فريق رشيد47076181941057014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيظاهر محمد عبدالعزيز ظاهر47077181941016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةصالح الديناحيائيدنيا دهام سلطان حاجم47078181942072007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيعائشه خالد عبدالواحد عبدالقادر47079181942252017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد صادق فاضل محمود مخلف47080181941153061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيمنار كمال مصطفى مطلك47081181942232053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيرشا كاظم عزيز هوني47082221942126017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيعبد السالم احمد عبد هللا صالح47083201941058015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيآيات لؤي توفيق اسماعيل47084181942172008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيمحمد جالل عبد هللا جاسم47085201941025056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيمحمود احمد عبد علو47086181941077022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيمسره وعد ياسين عباس47087181942232052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيداليا مصطاف محي علي47088181942278004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد نوفل عبد الكريم لطيف47089121941022134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائياسماعيل يوسف ابراهيم سليمان47090201941022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الديناحيائيغدير محمود عباس مهدي47091181942233027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيصالح حمدان حياوي محمي47092201841209021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيمحمود منعم عبدهللا محمود47093181941077024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن اسماعيل حسين حميد47094201941013045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيآثار حكيم جمعه علي47095181942182001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيايمان صالح مهدي صالح47096181942374011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائيايوب محمود مرير محمد47097201941036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد ابراهيم علي عبد47098201941088008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الديناحيائيليث رائد نوري علي47099181941123041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيبشرى عباس محمد عباس47100181942230017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيملك محمود معجل محمود47101181942170074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0ثانوية الملوية االهلية للبناتصالح الديناحيائيقباء احمد صبري شمسي47102181942266009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيزينه عبدهللا احمد حسين47103181942250022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائياسماء مصطفى محمد عواد47104101942094003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0ثانوية الرماح العوالي للبنينصالح الديناحيائيعلي جاسم محمد كماش47105181941058017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيسجى ماجد خضير حافظ47106181842186031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيصبا فوزي خلف عكاب47107181942232040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمد ثائر نوار عبد المحسن47108191941014057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.4ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيوليد خالد حسين علي47109181941032024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيعمر عارف نايف علي47110181941332119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشيماء مهدي قادر توفيق47111181942383086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيشاهر شكر احمد محسن47112201941022050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيوليد حسين عباس الياس47113201941259358

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت489.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي خالد محمد علوان47114121951022023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقياثير احمد سلمان خليل47115181951002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيحمزه بدور وحيد محول47116181951033015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0اعدادية الملوية المختلطةصالح الدينتطبيقيمحمد عبد الكريم احمد خلف47117181951095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيفاطمه عادل عوني صالح47118181952237020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيخطاب عمر غافل محمد47119181951033017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينتطبيقيياسين صالح مهدي ابراهيم47120181851005044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيميادة صابر حمد محمود47121181852242087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيقصي فؤاد حماد وردي47122191951067040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الدينتطبيقيسيف عارف ساكن سلطان47123181851015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن عماد عبد هللا كوان47124181951140006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد علي ثامر زنزل47125181951040057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيسفيان عبدالرحمن خلف سلمان47126181951016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينتطبيقيفاروق فرحان جاسم محمد47127181851047062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيساره موسى احمد حبيب47128181952183020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقياحمد سالم حميد خضير47129181951040006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الواحد علي حسين علي47130181951002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد احمد عزاوي علي47131181951073044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينتطبيقيحمزه حسين علي فليح47132181951005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينتطبيقياماني كريم ويس عبدهللا47133181952217002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقياحمد عامر علي عواد47134181951089006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيهمام رياض يونس صالح47135181951040064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيناصر معتز بركات موسى47136181951073055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيحمد عبد عباس يونس47137181951013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينتطبيقيرقيه عبد االمير حمد هدوه47138181952236004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىتطبيقيامير علي كاظم حسين47139211951273006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقيعلي خالد حميد جاسم47140181951118022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينتطبيقيامير عبد الكريم وحيد كاظم47141181951029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد الخالق قسام محمد جدي47142181951306013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيمحمد فاضل سمين ابراهيم47143201951051018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكتطبيقيهبة بيار ابراهيم عثمان47144201952125019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيلينة نجم الدين ياسين محمد47145201952102030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى رياض جميل عليوي47146191951015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقياكرم وطبان فاضل رشيد47147181951041006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقيمحمود رافع خضير عباس47148191951040034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيريم عالء راكع شكري47149191952201006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس سلمان داخل عباس47150241951200024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيفهد مجيد حميد حسن47151211951014083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية سيوان للبناتاربيلتطبيقيشيماء صدام توفيق فاضل47152311952038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيانمار عامر احمد عبد47153181951021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينتطبيقيساره خلف ابراهيم مهدي47154181952177008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن عدنان هادي47155181951141019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقييوسف محمد اسود ظفير47156181951118045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيحسن حسين نصيف جاسم47157201951019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ثانوية النور االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيالحسن علي هادي مجيد47158181951137002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيجابر باقر علي حسين47159231951251050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيطالب سالم مطر نعمان47160231851050017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد خلف سليمان محمد47161181951004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيدحام محمد عبد الكريم قدوري47162181951151010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقياحمد سامي احمد محمد47163201951020002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيرقية عدنان عبدهللا حمود47164201952261004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيحيدر عبدالجواد علي الياس47165211951031013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىتطبيقيصالح كاظم مهدي حسن47166211951073006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينصالح الدينتطبيقيمروان فليح حميد احمد47167181951011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينتطبيقيباسم علي عبد حنيت47168181951332041

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت564.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيروزان عدنان احمد لطيف47169181922383028

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت515.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبيفيان طارق فاتح ابراهيم47170181922384011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت502.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيأبراهيم طه محمد خلف47171211921054001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت482.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيسجى هادي جمعه مصطفى47172181922203017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت478.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيديمن شهاب محمد صمد47173181922383026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبياريفان خالد كريم علي47174181922384002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبينورجان صالح حمد شهاب47175181922231031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيمصطفى مظفر عريان باصي47176241921063044

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيزينب عادل احمد عباس47177181922383031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت455.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيسناء غازي محمد رشيد47178181922203018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت454.0الخارجيونالكرخ الثالثةادبيطه صباح عثمان شريف47179121921400019

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبيبروين مجيد محمد عزيز47180181922384005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت449.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبياكرم قاسم محمد خلف47181211921054011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت448.0الخارجيونديالىادبيهاشم اياد عناد عبدهللا47182211921400031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت446.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلادبيصادق احمد عزيز دهش47183231921193009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت444.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيمريم عباس رضا شهباز47184201922145033

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت444.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبينوال جمال عجيب عباس47185181922383058

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت444.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبيشيماء احمد يونس مونس47186211922157014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبيمريم سليم احمد بكر47187201922104015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0ثانوية نوح للبنينديالىادبيعبد هللا محمد علي جمعه47188211921053014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت442.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيزينب وسام حمد حمزه47189181922231009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت441.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبيازين هالل محمد درويش47190181922384003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت441.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيفاطمة نهاد محمد رشيد47191201922145028

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت440.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمحمد تحسين لطيف كريم47192201921081036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيعامر احمد عطية فجير47193201821079037

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيكرار عالوي ساجت حسين47194241921026013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبياحمد صباح حسين علي47195201921207002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0ثانوية الملحة المختلطةكركوكادبيبارق عبد هللا صالح احمد47196201921202004
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت439.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمصطفى سالم غريب عبد47197291921017230

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت438.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيمحمود صالح حميد فرحان47198231921011101

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت438.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيعبد الملك محمد رحيم تركان47199211921226022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت437.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيسكينة عبد هللا احمد كاظم47200201922145020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت437.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبيهاوزين حسين احمد علي47201181922384014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت436.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبييونس عباس عز الدين حيدر47202201921017047

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت436.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيمروه برهان مجيد حسن47203181922383051

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت436.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيهبه كامل منصور علي47204211922057016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت436.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيهيثم فليح دليان عنو47205201921200017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت435.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمهيمن عصام خزعل زيدان47206201921007093

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت435.0ثانوية الصديد المختلطةصالح الدينادبيعلي مزهر حمد احمد47207181921312024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت435.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةادبيحمد علي محمد فرحان47208321921060015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيصفا عبد القادر صالح حمزه47209201922106042

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيخلف شيخ دخيل حماده47210201921204009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيعثمان عبد الوهاب نوري عيدي47211211921054034

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبياحمد عبيد صبر شرقي47212191921053003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيغزوان احمد خضر عبد هللا47213201921020051

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبياحمد عبود جاسم حمود47214201921076003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيعقيل ابراهيم عبد نصيف47215201921051012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت433.0ثانوية الدور المسائية المختلطةصالح الدينادبيمهند حسن صالح هايس47216181921343047

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيمروان خميس احمد جدي47217201921079057

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيسها سامي طه ياسين47218211922094026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيرجاء حليم جبار رفعت47219181922203007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيهيثم أحمد طه علوان47220211921054060

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت431.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبيديمن عدنان فرج كريم47221181922384007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت431.0ثانوية البدير المسائية للبنينالديوانيةادبيرسول عثمان عبد الواحد غازي47222241921209005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت561.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيزينب علي كاظم موسى47223181942244012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت552.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيشوخان شالل نهايت محمود47224181942182063

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت547.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيزينب محمد جنعان حمه خان47225181942182047

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت535.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيجيالن خورشيد طاهر حسين47226181942383036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت526.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائياسراء احسان سمين عباس47227181942244003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت524.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيحنين احمد ذياب خليل47228181942182031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت522.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيهيرو شاهوار عز الدين احمد47229181942383116

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت514.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائياالء احمد عباس مهدي47230181942373005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت513.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيحوراء صالح حمد شهاب47231181942231023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت511.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى صالح محمد رشيد47232211941282092
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت510.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيكلثوم طه الياس خلف47233181942231045

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت507.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكاحيائييسرى حيدر محمد فهد47234201942172038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت505.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائينرمين يوسف عبد هللا محمد47235181942383103

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت499.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكاحيائيفاطمه نبيل انور خورشيد47236201942148025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت498.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيمعالي مشعل محمد فريق شكر47237181942182082

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت497.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيمحمد ابراهيم خضر احمد47238181941381036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت493.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيساكار محمد عز الدين احمد47239181942383066

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت492.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشاجوان سيروان خورشيد جوهر47240181942383071

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت490.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمصطفى محمد تحسين محمد47241201941002047

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت489.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائياسماعيل حمزه جمعه محمد47242181941035014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت488.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد عدنان جمال بالل47243201941302140

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت487.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيهيرو نوري امين علي47244181942383119

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيحسين أحمد زين العابدين مهدي47245181841135005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيرواء ابراهيم مصطفى سبع47246211942178096

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت482.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيفاطمه موسى اصغر عباس47247181942231043

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيتبارك حمد عبار غازي47248231942145023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائيمحمود فيصل احمد كبسون47249181941347080

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيبوتان عدنان علي محمد علي47250181942182027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت480.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكوالله ادريس ظاهر توفيق47251201942342056

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت479.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائينور خالد ايوب محمد47252181942231048

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت479.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيايمان طارق محمد شكور كريم47253181942182019

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت478.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى هادي حسن ماضي47254241942100106

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت477.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمحمد كريم جاسم نصيف47255211941030076

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت477.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيخالد عدنان خلف احمد47256181941020024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت477.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيابي تراب طالب خضير عوده47257231941051001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت476.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيآميمه مديح نوري غضبان47258201942109006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت476.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيمحمد محمود متعب عواد47259181941020073

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت474.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائياسراء سرور علي حسن47260181942383003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت472.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيشروق محمد حميد حسن47261201942115025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت472.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائياحمد خلف ياسين علي47262201941056001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت472.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيابراهيم طه ابراهيم حسن47263201941259006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت471.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيعلي عاصي عباوي عودة47264241941062052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت471.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعبدهللا رعد حسن علي47265171941027064

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت470.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيسراب صالح حسن احمد47266201942121023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت470.0ثانوية االماني للبنينصالح الديناحيائيكرار عباس رضا احمد47267181941102026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت470.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز جميل عبد هللا ابراهيم47268201941015033
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت469.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشوخان هاشم احمد محمد47269181942383080

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت468.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمالك امين احمد مصطفى47270201941303128

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت468.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمهيمن حسن مراح احمد47271201941003109

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت467.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعمار هاتف حسن بهل47272241941001203

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائيابراهيم جودت عز الدين وهاب47273201941010001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي معمر حسن علوان47274231941017114

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائيابراهيم مصطفى جالل مصطفى47275201941016003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيشهاب احمد حسن رشيد47276201941022051

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد كريم طعمه رغيله47277241941200054

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيايالف حسن علي رشيد47278201942149009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيعبد السالم احمد خضر احمد47279171941170021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيتيسير ناجي عباس علي47280191941071027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيبهاءالدين احمد علي داود47281211941282026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيمحمد جليل حسين عالوي47282211941027031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيأية حسام الدين زيدان خلف47283201942145001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيفالح حسن مظلوم عبدهللا47284201941261052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الديناحيائيافين سيروان قاسم موسى47285181942384001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيعبد هللا نجم الدين عزيز ولي47286181941381029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيزينب شاكر شكور سمين47287181942231034

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد الواحد حسن خزي47288251941205009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيبتول فخر الدين زين العابدين قنبر47289201942145008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيهارون حكيم عبود حسون47290291941153361

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي سعيد ريكان كاظم47291241941207081

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيعائشه محسن احمد سلطان47292201942134067

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت464.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعمار نعمان عزيز حسين47293211941003126

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائيسعد احمد اسماعيل عبدهللا47294211941088029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبنين شكري طارش عبود47295231942109022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمشهد حميد صالح محمد47296201941019142

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائيزينب سعيد عبيس مانع47297231942152010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان بوال طلعت ابراهيم47298201942342011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيمنتظر سعد لطيف كريم47299221941037105

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيحسن طالب عبد  صالح47300251941152010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمروان عبدالرحمن فاضل ابراهيم47301211941033082

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيحنان مظهر عاصي حسن47302201942330018

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره نجاة صباح شريف47303201942351026

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائياحمد جوامير عالوي ابراهيم47304181941020007
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمهيمن جبار حميد احمد47305201941013104

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعلي ابراهيم عبدالنبي عبداالمير47306181941006064

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيمحمد جباره سلطان سعيد47307181941067040

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيمريم رعد محي الدين ابراهيم47308181942203056

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيعبد هللا موسى مهاوش نايف47309231941010054

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائياالء احمد ناصر حسين47310201942133006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيزينب قاسم عبود جمعة47311201942111020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيساره صديق سواره شاه سوار47312201942331104

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسين رزاق زغير حسين47313241941010039

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيمحمد عيسى تقي توفيق47314181941009059

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عباس ابراهيم علي47315111941151048

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيعلي موسى مهاوش نايف47316231941010074

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيحكيم لقمان علي حسين47317171941353025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيفاطمه سالم نجم علي47318201942133041

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيمها طالب فيصل عبد الكريم47319201942109089

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي محمد اخضير محمود47320171941350137

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيرسل زين علي صالح47321181942203028

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمصطفى فيصل غازي هاشم47322221941310172

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيمحمد طه احمد مصطفى47323181941381044

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعثمان نجيب علي هادي47324211941009124

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيعالء عثمان حسين محيميد47325191941041024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحسن احمد جليل حميدي47326241941012015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائيعلي فاضل محسن حسين47327231941050027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمنتظر عبد الحمزه كاظم مارد47328251941122128

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعبدهللا هيوا صابر فاتح47329201941304089

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيكريم علي بدر محمد47330221941306231

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيعلي قاسم وحيد جبار47331231941191044

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمحمد قيس عدنان حسن47332201941030140

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيسعدون محمود حبيب عالوي47333201941250051

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسن شرشاب فليح بريج47334241941010029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعلي فالح حسن مرداس47335231941034053

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيسجاد علي جويمل عبد47336221841046032

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيسلمى علي عباس صفر47337211942092076

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايه سامي محمد صديق47338201942138023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت488.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينتطبيقيبان قصي حسين علي47339181852203010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت482.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقينوفل جمال حسين فرهود47340251951001202
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت467.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيجاسم محمد عواد سليم47341211951005010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيمهند نعيم بعرور جلوه47342221951374090

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىتطبيقيحسين جميل مالح ساهي47343291951105004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيآيه علي احمد صالح47344201952139003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت461.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيجمال الدين زكي منصور جمعان47345221951091016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحسين هادي حسين شبيب47346291951002036

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد االمير عواد حاجم47347221951096017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى عبد االمير لهمود ضايع47348241951016092

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفتطبيقيعامر فاضل هاتف كريم47349251951152024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيرضوان حافظ عيسى حسن47350111951026016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيسجاد فالح نعمه ناصر47351251851007098

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيمحمد الجواد رياض نجم عنتر47352221951004049

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر محمد غالي كركور47353241951203086

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر كاظم عبد كريم47354241951076013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0ثانوية المجتهدون للبنينذي قارتطبيقيجودت كاظم معله عودة47355221951362001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0ثانوية كويه المختلطةاربيلتطبيقياحمد محمد كاظم علي47356311951007001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيحسن محمد عبيد عداي47357231951198002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0ثانوية المالذ المسائية للبنينديالىتطبيقيمحمد نجم محمد عبد47358211951283004

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت455.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحيسن راجي محيسن عبيد47359221851096069

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت455.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينتطبيقيحاتم كريم خضير حميد47360181951005009

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت455.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر محمد حمزه كريم47361251951211045

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت454.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقياحمد حسين غافل معارز47362241951019002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت454.0ثانوية العدالة للبنينديالىتطبيقيياسر عمار حسن علي47363211951044014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت454.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيفاضل صالح مطر ظاهر47364201951252016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت454.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيليار نجم الدين جمعه محمد47365201952334073

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0ثانوية سامراء للبنينذي قارتطبيقيحسن جميل جابر خليف47366221951092005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيسجاد عبدالكاظم ناجي كاظم47367231951182006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقياحمد محمد شريف محمد47368201951303013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيسياف عماد ابراهيم جالل47369201951003028

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0اعدادية القرطبي للبنينديالىتطبيقيبدر مطشر محمد كرم47370211951054008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيعباس فاضل ثجيل سعد47371241951016057

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيحسن اسو عبد الكريم توفيق47372201951304027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيحسين علي ذياب حسن47373231951010010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت452.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيحسين جمعه حسن سليمان47374201951019021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت452.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيضياء عثمان جاد هللا حمد47375201951019037

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت452.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقينور عظيم زايد خطار47376251951008192
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت452.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارتطبيقيمحسن فاضل كاظم جاسم47377221951057016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت623.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيجاسم اكرم عبدهللا تبان47378181941053009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت620.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائياسماء حمد ثامر محمد47379181942218001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت612.0ثانوية القبس للبناتصالح الديناحيائينبأ طاهر صالح عبد هللا47380181942190011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت595.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيجيهان محمد جوير داثان47381181942218006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت591.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيفاطمه هدير فؤاد معروف47382181942236112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت588.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيمنار جاسم عبد محمد47383181942146029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت584.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيهوازن سالم سحاب عداي47384181942352035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت579.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتصالح الديناحيائيميساء عدنان فرحان عناد47385181942157022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت578.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكاحيائيزينب جاسم حرجان جاسم47386201942170008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت577.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيرياض مجول حسين خلف47387211941229017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت571.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيجهاد عامر جمعة ابراهيم47388181941003014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت571.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيمحمد حمزه دخيل كران47389171941112067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت567.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيمروه احمد مطر نجم47390181942394019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت562.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائياستبرق صباح حبيب حسين47391311942047014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت559.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائياحمد علي صالح محمد47392201941025003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت558.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيرويده ذنون علي صالح47393201942151013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد شهاب احمد جاسم47394181941153006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت556.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيباسمه حسن جاسم محمد47395201942161008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيفاطمه مزهر صالح حسين47396181942217024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت555.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيسامي سليمان حامد جاسم47397171941025046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت553.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الديناحيائيعمر مهدي علي عباس47398181941070017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت553.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائيلينا فراس اسماعيل طه47399181942390031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت552.0ثانوية المنى للبناتصالح الديناحيائيعلياء عبود صالح افليح47400181942256013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت552.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الديناحيائيرقيه زياد احمد عبدهللا47401181942257011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت552.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيصابرين زياد جاسم حمد47402181942093014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت551.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيزينه اسامه محمد خلف47403181942339012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت550.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيديار امير برجس سلمان47404181942271021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت549.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائينسرين نبيل احمد خماس47405181942170082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيشمسه عطا هللا حسين علي47406181942170054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت548.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائييقين حمد محي حويجه47407181942199049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائينور مقداد عز الدين عارف47408181942237051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت547.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيشهد ابراهيم خلف كاظم47409181942232038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت546.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيسجاد مثنى عبدالرحمن عليوي47410211941087028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت546.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيضحى بدر عبد مهدي47411181942262016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت546.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيسلمان حسام الدين فيصل غازي47412171941011113
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الديناحيائيسكينة مولود حماد محمد47413181942193016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت545.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيمحمود عبدالسالم مهدي حسن47414181941077023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت544.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائياكرم طه عبيد علي47415171941053004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائياحمد خليل ذنون بالل47416171941053002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الديناحيائيهديل ماهر مجيد مهوس47417181942189026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت543.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد ارحيل محمد47418171941046039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائياسيا سعد محسن علي47419181942194007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيبيرق عامر محمد ديونك47420181941005018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيقاسم محمد علي عبد هللا47421201941025050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت539.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الديناحيائيعمر لفته ساهي حسن47422181941047027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيساجد محمود محمد خلف47423181941067022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت538.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيسلوى ربيع جمعه خلف47424201942151014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيحقي ادريس جمعة عبدالرحمن47425211941027013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح خليف علي47426171941002057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيايناس خلف حمد جمعه47427181942217006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيابراهيم عبد ذياب عالوي47428181941067001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيهديل ابراهيم فاضل محمد47429181942237054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر باسم محمد حمد47430181941136015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيأسيل ثائر تمر رجب47431181942161001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةاحيائيمحمد محمود محمد حسن47432321941004053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيايه يوسف خلف حميد47433181942246011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيلقاء مزهر رحمان خلف47434181942222026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت533.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيمروه ثامر كاطع موسى47435181942161049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيرنين جمعه صالح حسين47436201942151012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائينبأ جاسم احمد عبدهللا47437181942217031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الديناحيائياسراء محمود صرين صالح47438181942259005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت532.0ثانوية سومر للبنينصالح الديناحيائيادهام دوشان بشو احمد47439181941079006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيشيماء محمد خلف عبد47440181942176112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد يونس عواد طه47441171941026238

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيريم ضياء جاسم حمد47442181942170044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت530.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيسعد حسن اسود محمد47443171941046015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيرغد احمد ابراهيم شالش47444201942154024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيضياء الدين خضر سعيد صالح47445191941019039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيشهالء سحاب مطر جاسم47446181942170055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيصفوت فنر محمد محمود47447181941005030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيحياة عوني محمد كفطان47448181942170028
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلاحيائيعذراء صالح هادي حمزه47449231942193011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيشفاء شجاع حمودي محسن47450181942217022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيهدى نافع حسين صالح47451181942246050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيفواز حسام محسن علي47452171941084064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيزهراء حسيب مجيد مهوس47453181942170046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0ثانوية سومر المختلطةديالىاحيائيعبدالمجيد احمد مجيد حسين47454211941072009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيمحمد بشير حمدي مرعي47455171941042020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيساره عدنان خضير خلف47456181942170050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيثامر جربوع عماش مهباش47457171941166006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0اعدادية البعاج للبنيننينوىاحيائياحمد جاسر هويش حسن47458171941045001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيرسول مالك علي سلمان47459261941001061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيحسين عبد هللا طراد عبد الساده47460231941051033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائييوسف داؤد حبو محمد47461171941028290

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعلي عيسى حسن علي47462171941039026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيعماد صالح محمود طه47463171941112041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمرتضى محمد حسن محمد47464201941259313

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيريه مؤيد حمود عبد الغني47465201942150010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الديناحيائيزياد جليل طلب علي47466181941096009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيفاطمه نجاح محمد علي47467181942053005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيهاجر سعد جواد جسام47468181942194053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائيصالح حسن جميل كريم47469171941116012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيندى صالح جادهللا صالح47470201942177027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيحسين عادل زيدان ابراهيم47471201941211008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد تايه جاسم47472171941008051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمهدي عبد الكريم علي محمد47473201941020114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيمنصور راضي مجهول علوان47474291941016051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت522.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد مقداد احمد حسين47475171941018028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيبراء ميعاد عطاء هللا عزيز47476201942392004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيحنين علي ابراهيم محمود47477201942141028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد المناف سليمان شاحوذ47478171941008319

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيلينا رعد محمد ابراهيم47479171942231344

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيأسراء عامر محمود حسين47480201942133001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيندى قدوري وادي خليل47481201942137066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيعبد العزيز ناطق مصحب حسن47482181941015025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائياحمد مهدي محمود جمعة47483311941002007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعبدالمالك صالح عواد سلمان47484201941002024
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائييونس محمد يونس يحيى47485171941016104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيسجى سعد محمود محمد47486181942176101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيصفاء خميس احمد فياض47487191941011073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت521.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيتيمور عبد هللا حميد مجيد47488201941005012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيسحر امساهر محمد طه47489201942124061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا حسن عبد اللطيف حسن47490191941019050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى شامل شرموخ عنكود47491181941136021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيغسق وليد علي حسين47492181942240037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيضياء نايف صيهود كمون47493181941005031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيعبدالجبار علي محمود علي47494201941261039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيمروان علي خلف علي47495201941209019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد هيمن هدايت حميد47496201941303177

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمود عبد جبر47497171941351003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيبسمه بشير محمد يونس47498181942105004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائيخليل عطا هللا حويجة غرب47499171941010011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيعلي صبار فرحان وزير47500241941008085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيافطيم عامر خلف يوسف47501181942394004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعبدالرزاق محمد لطيف احمد47502171941049035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيمحمد خضر صالح عبادل47503201941235029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيرمضان احمد محمود حمداوي47504171941005035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمحمد علي حسين أفندي47505231941051119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيفواز علي اسعيد دعاج47506171941112054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيحيدر حسين محمد جويد47507181941054007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيابراهيم مصطفى حسين علي47508201941020005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيفرحان كريم حسن داود47509191941029034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيعلي مطلك حميد حماش47510181941014017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيابراهيم بيرك فارس حسين47511201941025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيشيرين ناجي احمد حسين47512201942151016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيسفانة مرفوع جهاد عبدهللا47513201942177022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيآيه عبد الواحد توفيق علي47514201942141001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيكوثر ادريس محمد شيبان47515171942283105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمحمد صباح احمد علي47516171941144084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيعبد هللا حسن ابراهيم جاسم47517201941238018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيأنجي يونس خالد رؤوف47518201942395003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن صالح ابراهيم شاهر47519171941103043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائينوار صباح دولة جاسم47520201942141067
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيحسين احمد عطية احمد47521201941235009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيمهند طه شيخ اسماعيل47522201941011050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائينورس كامل اطليب مجيد47523171942242092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيعبد هللا كالط عبد هللا خضير47524201941009051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0ثانوية الحاتمية للبناتصالح الديناحيائيهجران حسين تركي محمود47525181942159014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيعبدالرزاق محمد صالح حسين47526181941067028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائياحمد جبار عادي حواس47527181941093001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائيرياض خليل محمد حسين47528181941347034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائياسامة شنتاف محمد شالل47529191941287005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسين علي اسماعيل حسن47530231941251097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائياحمد عدنان حسين خلف47531211941229005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكاحيائيرفيده هادي صالح ريس47532201942172010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمازن أحمد عمر حسن47533171941001065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيشهاب علي شهاب جلو47534171941021029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الديناحيائيرانيه كنعان مردان محمد47535181942347009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيفالح جميل حمزه جبير47536291941008037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيرشيد يحيى مجيد حميد47537181941149011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت515.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمصطفى رضا جبر عبيد47538231941006185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيابراهيم محمد محمود محجوب47539201941250007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيزياد سعد محمد خلف47540201941023010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائيمحمد ياسين خلف محمد47541171941048012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيناصر محمد عبد ناصر47542171941001092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيمحمد رعد عبدالحميد ناصر47543181941089048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيزيد عمار عبد عبدهللا47544181941036019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيياسمين طاهر مصطفى عبد47545181942311011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد عمار محسن يوسف47546221941077007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت514.0ثانوية المحزم للبناتصالح الديناحيائيتبارك سفيان سليمان حمد47547181942169003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائيعيسى عبد الحكيم داود حسن47548201941029006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىاحيائيمحمد عبد عزيز حسين47549171941206005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيجاسم محمد عبد علي رسن47550241941012012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييعقوب جواد كاظم سالم47551111941026135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الديناحيائيلقاء جاسم محمد عبدهللا47552181942257026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيمصطفى سالم صالح عيسى47553211941068028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائياحمد حسن عبد القادر رشيد47554171941003006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيساره نجاح خليل فرج47555181942140013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيدعاء فاضل خزعل عبيد47556181942146010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيصفا عبد الموجود عبد الهادي مهدي47557311942070020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيخالد عبد هللا عناد علي47558201941259099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيرياض عيسى محمد علي احمد47559211941273024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد سنان ناظم عبد القادر47560171941024103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائيمحمود ثائر عبد الحسين عالوي47561201941016032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيايناس حسين عبيد محمد47562101942110011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الديناحيائيكوكب علي مصطفى علي47563181942257025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائياسراء عيدان عطيه سمح47564181942270002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائياياد عبدالحميد سلمان عبدالرحمن47565181941145005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيمعتز اسماعيل ابراهيم احمد47566181941077027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيبالل احمد اسماعيل نايف47567191941066027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيوائل محمود عبيد محمد47568191941287032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائياحمد قادر احمد جبار47569211941282013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى سمير بشير عبد الباقي47570171941015197

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد هللا يوسف خلف47571201941022119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيانس سالم عواد علي47572181941151021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511.0ثانوية حليمة السعدية للبناتصالح الديناحيائيليلى غازي يوسف خلف47573181942179014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت511.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائينور وليد طه يعقوب47574181942258029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد سالم علي حسين47575171941018012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائيميادة مزهر حسين علي47576321942030035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائيمنى حسن محمد جاسم47577181942199037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيحازم قاسم محمد غفور47578181941035022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيشعاع فارس محمد عبيد47579171942277119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائياسراء محمد خضر عاني47580201942206003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيفتحي يوسف فتحي محمد47581171941083031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىاحيائيبسام عادل فاضل فارس47582171941068006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0ثانوية الرماح العوالي للبنينصالح الديناحيائيمحمد علي لطيف عزيز47583181941058026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيليث احمد علي حمادي47584191941041031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0ثانوية امرؤ القيس للبنينصالح الديناحيائياحمد اسماعيل جاسم محمد47585181941147001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيفراس سامي محمد محسن47586181941005044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمؤمن عبدهللا فتحي خلف47587171941028187

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيايناس يوسف عيسى جاسم47588201942115008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيمروة مولود شويش حبيب47589201942207014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائيتبارك رعد مزهر حمد47590211942184009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكاحيائياثير لطيف جاسم محمد47591201941200002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيفاضل صالح عويف عبود47592311941001033
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيمريم علي عبدالحميد عمر47593181942232049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعبد السالم احمد حمادي عماش47594191941040055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيحمزه رعد حميدان علي47595181941127014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعلي احمد حسين علي47596181941041033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيعهود نايف حماده ياسين47597181942236103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيمحمد اسماعيل محمد عباس47598211941263016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيمريم مجحم احمد ياسين47599181942270017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيحسين علي حسين صعب47600201941235010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيبشرى قتيبه علي عيسى47601201942115012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيفرح حسين محمود يوسف47602211942201008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيأحالم طالب حسين ظاهر47603201942161001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائييوسف حسين يوسف حسين47604171941353103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائييوسف نخل كردي نايف47605181941089061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيمحمد يونس عبد علي47606201941058025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيمصطفى عبد هللا صالح محمد47607311941001044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيفتاح ناصر حسين جاسم47608181941140034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيوليد عادل عبد الحسين مكطوف47609221941091185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت506.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكاحيائياحمد محمد احمد حسين47610201941060001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائييوناس محمد علي عبد هللا47611201942161035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائيمادلين احمد حسن ناصر47612171942048006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائييوسف احمد حلو علي47613171941010035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتصالح الديناحيائينهى حمد جاسم محمد47614181942157025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعثمان علي عثمان علي47615201941303109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0ثانوية التأميم للبناتديالىاحيائيفاطمة صالح مجيد ولي47616211942111014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيجمعه خشف محمد خلف47617171941049018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيبراء منذر شهاب احمد47618201942179007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائينورة سلمان حسين مهدي47619211942178227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيأسيل مهدي صالح شريف47620201942144003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمصطفى ثائر كريم محمد47621201941030153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الديناحيائيسميرة منهي شيحان جواد47622181942257016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد نعمان عزيز حسين47623211941003027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيابراهيم محمد حسين دخيل47624131941227002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيساره عواد محمد حمد47625191942151030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيبيداء فيصل صالح خلف47626211942099019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيرهام يونس خلف حسن47627201942121019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيبتول إسماعيل حميد ثني47628211942144014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحذيفة سالم عبد مجرن47629171941023051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيكاظم خضر احمد حميد47630201941058021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيهيام قاسم محمد طعمة47631211942091171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0ثانوية الجرناف المسائية للبنينصالح الديناحيائيحسين علي حسين حميد47632181941329007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيايه علي داود عيسى47633201942109021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد محسن علي عبد هللا47634171941161016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيهناء مرعي حسن روضان47635181942394029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيعباس ميروان شكور رضا47636181941037024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيمريم احمد مضحي حسن47637181942240046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيسالم مبارك طنيش جعينه47638221941311035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد جاسم محمد محمود47639201941001213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيسيرين عماد حسن محمد47640181942044003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيحسن خليل جاسم ابراهيم47641171941124027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيرائد ابراهيم مرير عباس47642211941084016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد راكان محمود محمد47643171941080008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيحسين مطلب حسن مهدي47644211941009063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيآيات نجاح عارف حلو47645271942095013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيابراهيم حقي اسماعيل ضامن47646201941058002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيعبدالقدوس علي شارع فزع47647231941178022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه كفاح جواد عباس47648291942052207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيزينه يوسف محمود هليه47649311942031018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائيمحمد حمد احمد جاسم47650171941116023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية االحسان المختلطةديالىاحيائيعلي ثامر منصور محيميد47651211941265005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيمحمد عبدالوهاب يوسف حمد47652181941054021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيمئاب سعد موسى خليفه47653181942177038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيايه عبد الوهاب خزعل احمد47654181942208008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيحسن علي حريثي كاظم47655211941222005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيسعد خليل بشير راكان47656201941250050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيحسين علي محمد امين دخيل47657171941178029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيمحمد رافع محمد فاضل47658171941056014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيسوز لقمان بكر رسول47659201942331114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيحوراء خالد لطيف منصور47660211942153020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيقاسم عويد عبيس اربيع47661231941060122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيابتهال طالل حسن عبد47662181942170002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائيمنار ربيع محمد خلف47663181942199035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيبرهان سامي مخلف رمضان47664191941067015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0ثانوية دار العلم المختلطةصالح الديناحيائيدالل خالص عباس سودي47665181942293006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيايناس ياسر علوان حسين47666181942278002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيحواء حمد سامي جاسم47667181942208012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيفخري حسين عبد هللا علي47668171941103061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيخمائل محسن يونس ظاهر47669201942161013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الديناحيائيمريم عاصي خماس حمود47670181942257030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيعبد العزيز عبد هللا صالح علي47671201941250062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائينكتل ايوب جاسم محمد47672171941359056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيفؤاد علي محمد محمود47673171941046026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيزيد عبد الرحمن احمد مصلح47674321941060017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيحسن خليل ابراهيم حسين47675201941058005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيمظهور عبد هللا احمد خلف47676201941058026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيسفيان داود هادي جميل47677211941054039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحي الدين نوري محي الدين نوري47678171941351191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم احمد حسين حسن47679171941015104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية االطياف للبناتصالح الديناحيائيايمان صبحي خلف غالم47680181942225002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائياحمد علي حسن عباس47681191941041006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيالخنساء فؤاد هاشم احمد47682181942217001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد حسن علي47683181941073019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيسجاد محمد لفتة حسن47684211941030037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيفاطمه اياد سعاد امين47685201942125025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيفتحي عبد هللا حمد سليمان47686311941001035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيلمياء غربي ارشد محمود47687171942293052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيكرار حيدر ويسي عبدهللا47688211941014105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الحسين مسعد خفي47689221941310009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيرويدة اسود حميد حسن47690181942270010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمصطفى خليل ابراهيم نايف47691191941066120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيايمان صادق حاتم ضاري47692211942091035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيمؤمل ثابت عواد ابراهيم47693211941063048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرواء هادي حمزة عبد47694241942220186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىاحيائيريان رافع خلف حمد47695171941133004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيعثمان جمعه حنش شبيب47696211941229029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيعباس فاضل عبيس يونس47697241941153014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر عبد الغفور محمد يونس47698171941351142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيرفل سمير انور سليمان47699181942246024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيشذى عماد عباس خلف47700201942160072
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيعبدالرزاق حسن رضا دلف47701181941020048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيتيسير عواد حنوش خميس47702181942176046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الديناحيائيعطا هللا اسماعيل حسين محمد47703181941074006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائياميره عبد هللا حسن محمد47704201942161007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيرفل احمد حمودي ابراهيم47705201942109041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمرتضى سعد هادي كاظم47706231941034075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيخمائل عواد تركي سالم47707181942270007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيمزدلفة جمعه عبدهللا هزاع47708181942217028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمياح محمد عبد هللا صائل47709201941250125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيحسنين ابراهيم علي محيميد47710231941190007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائيصياف محمد خلف سالم47711201941036005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيياسر سعيد ابراهيم احمد47712171941144108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيمحمد محمود صالح حسين47713201941238030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعلي حمد هللا هاتف سربوت47714261941009090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيسراج الدين سبهان مزهر عبد هللا47715201941058012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيوليد انور صلبي سعود47716101941011092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي جمال عبد ناموس47717101941045008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيزينب علي محمد حمد47718181942105006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيهاجر حسين عواد احمد47719181942261042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيعمر خلف احمد صحن47720181941013008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائينبأ نزهان عبد علي47721201942104025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعبد الباري فتاح محمد علي47722201941020056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيدعاء شالش خلف صالح47723201942058004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعادل حمود عطيه حسين47724201941019071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائينبأ منعم فاضل سلمان47725211942184028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيعمر حسين جسام محمد47726181941278009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيداليا انمار محمد جاسم47727311942065026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعبدالرحمن محمد خليف محمد47728171941049034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيشهد عادل فاضل عباس47729211942123025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الديناحيائيساره بهجت سلوم مصطفى47730181942189010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيمأوى مروان حسن عبد الوهاب47731181942172057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية الحاتمية للبناتصالح الديناحيائيحليمة حسين جواد احمد47732181942159004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيادريس علي حسين صالح47733201941253008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيسرور علي عيسى محسن47734211942147079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيرقيه طه جميل حسين47735211942103022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيصدام فاضل عواد حسين47736201941058014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيياسين عبد الرحمن عبد هللا جاسم47737171941075035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين احمد جواد حمزه47738241941001057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيحسين شهاب احمد حسن47739201941003025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيابراهيم عبود محمد سلمان47740201941205002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينور غسان عوني عطية47741211942140206

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائيرامي محمد زغير علي47742311941003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائينور عصام صالح حسين47743181942182094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيخالد محمد ذنون احمد47744171941080047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيعثمان نهر محمود حسين47745181941053023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي حميد عطية بلبل47746291941153208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيعلي محمد فتحي عبيد47747171941019059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيسرمد لقمان حسن عزيز47748171941353032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحمزة زياد احمد حسين47749171941017089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائيبراء مخلف حمزة عطيه47750211942184006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائياياد احمد محمد حسين47751201941235005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيهاله خميس شعيب محمود47752181942232065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية الجاحظ للبناتصالح الديناحيائيهجران خليل ابراهيم محمد47753181942220031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعمار حبيب عبيد سعد47754291941100096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيونسه محسن علي سليمان47755171942277201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيرائد شهيد صالح محيميد47756181841131015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا سيروان عزيز علي47757201941088011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الديناحيائيوسام غانم عبد ياسين47758181941342047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهه فال نجاة صالح محمد47759201941309060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيسارة سعد جواد جسام47760181942194020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية االمل للبنيناربيلاحيائيوليد خالد حسن نايف47761311941004021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيدينه اياد فؤاد علي47762211942290022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيدنيا عماد وليد خالد47763161942253010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكاحيائيانس احمد خطاب مصطفى47764201941260001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيجواد علي ذنون حمادي47765171941207012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية المعتصم للبنينصالح الديناحيائيمحسن خليل ابراهيم حسن47766181941090017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيحسن شعيب عيسى مهدي47767201941048047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيسامي محمد ابراهيم علي47768201941250049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيماجد علي سعيد خلف47769201941020093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمصطفى هاني محمد علي عبد السالم47770171941018219

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيحليمه عماد عباس اسماعيل47771211942109023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيمؤمل جاسم محمد عباس47772211941222027
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيسجاد عادل محمود جاسم47773231941192012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيسجاد عالوي عيسى جبر47774231941059030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت492.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائياحمد ماهر كريم زيدان47775191941041007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمها يوسف خلف حسين47776181942170078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيتسابيح احمد عبد هللا ابراهيم47777201942206009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمنار هاشم اكبر محمد47778201942118172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمحمد رمضان اسماعيل محمد47779171941046031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين رياض ناصر عالوي47780221941310064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعلي جابر مصلح حسين47781191941067045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيشهاب احمد هادي حمد47782181941127019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيننينوىاحيائيياس خضر شحاذة عبد القادر47783171941365017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائياوس سعد حميد حمد47784181941002034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمد خليل حميد عبد47785191941041034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية القعقاع للبنينصالح الديناحيائيعايد صالح كامل محمد47786181941062010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية دجلة للبنينصالح الديناحيائيعلي حميد علي حمد47787181941069017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيدعاء محمود عبود الطيف47788181942240015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيعلي حسين جبر كاظم47789231941059048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىاحيائيعبدالغفور صباح زيدان خلف47790211941085027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيعادل شاكر راشد جازع47791221941023030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيحيدر مهدي كريم عتيج47792231941198020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيياسين طه اسماعيل حسن47793181941067056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الديناحيائياسيل عبد الستار عيادة ابراهيم47794181942193004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيمريم رشيد عبدالمجيد حسين47795181942183090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيهبه ياسين جليل الياس47796211942064035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيمخلد حسن نايف طعمة47797181941008027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الديناحيائينغم صالح احمد حسن47798181942233037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيماهر حمد احمد دللي47799191941106026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائياسامه محمد عباس هاشم47800191941054005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الديناحيائيغالية عباس صالح حسين47801181942164010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية زنوبيا للبناتصالح الديناحيائيسبأ فيصل غازي احمد47802181942204014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائياحمد صباح ناصر حسون47803191941066005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيداود ضيف داود رشيد47804191941028019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الديناحيائيايمان محمد حسين مجيد47805181942384003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيهشام حكيم عجيل عبيد47806221941023077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا إبراهيم سالم محمد47807191941350022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيمثنى محمد حمود سرحان47808191941303005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدهللا محسن علي حسن47809171941026128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيمروة ثائر اخضير جاسم47810171942242071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية الفجر االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد عمر عبد هللا صالح47811171941213002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيحسين صخيل عبد راضي47812271941021018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية المأمون المختلطةديالىاحيائيوسام محمد هاشم غايب47813211941212017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائينزار احمد محمود محمد47814201941019157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية رابه رين للبنينالسليمانيةاحيائيسجاد طالب غازي حسين47815321941001004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب علي حسين مكي47816271942060195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائياياد عواد ابراهيم عالوي47817201941261014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائياحمد محمد حسين هزاع47818201941023006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد مزاحم دحام نجم47819171941019091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعلي رمضان رحيم صالح47820211941272152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيعمر حسن عليوي مهدي47821211941217019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيوعد نشمي عنتر مخلف47822171941166032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيياس عادل محمود عبد هللا47823211941244024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائياسيا عبد الموجود رشيد نصيف47824201942141010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية الزخرف المختلطةالكرخ االولىاحيائيروكان جمال روكان فليح47825101941154005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائييمامه حكمت ابراهيم ارحيم47826181942172069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيسلطان نافع سلطان سعيد47827181941067024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيحذافه احمد محمد ابراهيم47828191941027008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيخضير كتاب خضير سلمان47829221941307058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيصبا جزاع صالح محمد47830311942058038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائينذير مخلف حسين محيميد47831201941219037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسنين عبد الكاظم حميد خضير47832241941200011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي موسى غدير عبد47833291841025044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد رضا حميد راضي47834141941028100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيعفاف حسن صالح محمد47835201942161022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائينبأ ضياء اسماعيل غضبان47836201942114079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد خالد محمود صخيل47837111941203215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمصطفى كوان هزبر احمد47838211941002140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةاحيائيصفاء جبار كاظم سويهي47839241941160006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيمصطفى حسين علي فرحان47840201941023031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائينورا زهير محمد احمد47841181942240057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية امرؤ القيس للبنينصالح الديناحيائيعلي عيدان عبد احمد47842181941147020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيمؤمن سراب مطر سلوم47843181941140037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية سيناء المختلطةبابلاحيائيحسين علي حبيب خليل47844231941206006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الديناحيائيطاهر حامد عطيه محمود47845181941123023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيعقيل احمد محيسن مخيف47846231941178025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيعلي فاضل هادي محسن47847231941038050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائيسبأ خضير جاسم محمد47848201942168012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0الخارجيونديالىاحيائيعمر متعب مغير عبد47849211941400028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياقبال فيصل محمد عبد الرحمن47850201942118034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيمحمد كامل فشالن هلول47851241941017068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعلي عادل صالح رمضان47852201941019103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيعلي عماد سلمان علي47853211941222017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمنير محمود عبد اللطيف صبح47854201941019152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيعلي فالح حسن عبد الحسن47855231941059055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية سمية للبناتصالح الديناحيائيفرح عبدهللا محمد عبدالغني47856181942192012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيعهد حكيم مناور عالوي47857191942369214

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيعلي فائق نايف مشاي47858221941026031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية زنوبيا للبناتصالح الديناحيائيهبة قحطان محمد عزيز47859181942204023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر عمار احمد حسن47860181941151081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيرواء خليفه حسن حوته47861211942144022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيطه خالد فاروق صالح47862171941350098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكاحيائيهاجر عمر شبيب حمد47863201942221012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة راضي جبار محمد47864241942100084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيرندا جميل ابو الهيل مركب47865221942323109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيحميد علي محمود احمد47866201941250041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعمار محمود عبد حسن47867201941259210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيسعد سالم عليوي مجهول47868101941208015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية آشور للبنينصالح الديناحيائيزكي عاصف عبدالمنعم سعدون47869181941081003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيتيسير عبد االله علي حمادي47870191941356011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رضا هادي حسون47871101941022091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيضحى خالد عبد الرزاق عبد الجبار47872191942141016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيهدى اسود حميد حسن47873181942270023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائيعباس حسين راشد فرهود47874231941171015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيهيثم عبد الرحمن محمود خلف47875201941219038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيندى سالم خماس مصطفى47876211942294098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيدعاء قاسم محمد امين احمد47877211942109025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيسمية حسين عبد عيسى47878201942207011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمصطفى صالح خلف حمو47879201941259325

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائياحمد علي عجيمي مزعل47880221941013010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الديناحيائيريام راسم علي عبد47881181942162021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمود رديف رزج حمد47882191941014068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0ثانوية االلباب المختلطةصالح الديناحيائياسراء محمود صالح محمد47883181942297002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيمحمد نايف شالش خلف47884201941207006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيفاطمه مهدي صالح محمد47885211942178180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيطارق علي محمد عليوي47886201941261036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيباقر محمد حسين راهي47887261941208005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيمحمود عبدهللا خليل عبد47888181941131022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيسلوى محمد فياض سلم47889181942217020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيحسين شعبان محمد خلف47890181941036015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيبشير محمد صالح علي47891171941104018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيمحمد سعد خليل ابراهيم47892181941041051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية االمل للبنيناربيلاحيائيحارث حافظ صالح سالم47893311941004006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمار علي أكبر نايف صالح47894171941351132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعبدالمحسن رعيد عويجل ربح47895291941007204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية تل واعي للبنيننينوىاحيائيواثق محمود خلف محمد47896171841034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمنذر ثائر ابراهيم علي47897191941041052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيحسن طه علي طه47898171941114006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةاحيائيمثنى عدنان عموش حسن47899241941064043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائييحيى فاضل عباس حسين47900201941013112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه ميثم كاظم عطية47901241942121278

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمصطفى عبد رمضان عبيد47902201941019145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيسجى احمد رشيد جميل47903181942176099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيمنار حسين علي محمد47904271942088198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائييونس عمار ياسر عداي47905221941306307

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيرسول غلطان منصور عاجل47906221941067043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائياحمد ناجي دحام مهوس47907201941020014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0ثانوية كويه المختلطةاربيلاحيائيكلثوم ناظر جاسم خلف47908311942007002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيسامان شالل جاسم حمد47909181841044013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0ثانوية الرافدين المختلطةصالح الديناحيائياحمد فضل احمد حسين47910181941280005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمهند خالد محمد علي مصطفى47911171941019097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيعلي عبدالواحد احمد عبد47912171941046024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمحمد حمزه ناصر شعالن47913231941051114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائينايف وحيد مد هللا حميد47914171941112083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيمحمد امين علي امين حسين47915171941121040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعباس فاضل حلويص نصار47916261941010115
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيمصطفى خليل ابراهيم عبدهللا47917181941045051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيريم اسعد سعدي صالح47918181942262012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلاحيائيعباس فاضل كتاب عجمي47919231941162016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعلي خميس سليم حديد47920211941039029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيتيسير سعيد عبد الهادي حميد47921211942098027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيعبد هللا رعد خلف عباس47922201941015036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيبشار حسون حماد سلمو47923171941112009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيصفا جمعة موسى عيسى47924211942293030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكاحيائيعلي احسان حمد شهاب47925201941051010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينديالىاحيائياحمد هيثم كاظم عزيز47926211941276004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيزين العابدين فخرالدين اكبر سمين47927211941033019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيخلف عشم خلف صالح47928201941019047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيانفال هارون صالح مهدي47929211942157009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيعلي مهدي محمود حبيب47930211941033052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيماريا حسين جاسم حسن47931211942094092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيعلي سهيل مسلم حالوب47932211941007049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0الخارجيونالديوانيةاحيائياحمد قاسم كاظم خطار47933241941400004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيحوراء جاسم محمد نعمه47934181942176052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيرند مطشر زعيان هادي47935181942222016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائيزهراء علي احمد عباس47936181942373028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا حميد دلف كماش47937191941019052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائيفرح خلف غائب سالم47938181942209021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعبدالستار عبدالكريم محمد جاسم47939181941036030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيقاسم سالم حسين محمد47940231941252117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيرسل حسين علي الطيف47941141942151004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت573.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكتطبيقيعثمان أحمد حمد عبد47942201951029007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيحسن جبر بسيتي حسن47943261951019009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت551.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيعلي يونس الياس زعالن47944171951103050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت540.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقياسماعيل خليل ابراهيم مبارك47945171951103009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيانمار محمد حديد جاسم47946181951013005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت525.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيعلي جاسم دليفي عكروك47947261951019028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت523.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد ميسر طه أسود47948171951203023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين عبد الحسين حنون سلمان47949221951015020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيسجاد ابراهيم مشكور فريح47950221951026034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكتطبيقيعبد هللا سعد ابراهيم ناصر47951201951239004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيكرار رشاك كاطع دحام47952221951233015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينتطبيقيسوالف رياض خلف عبد هللا47953181952117005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمحمد فارس حسن محمد47954171951144072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالرحمن صالح محمد يوسف47955181951067013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقياحمد سالم محمد محمود47956171951080004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيعلي جبار ناصر حسين47957221951374052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيمصطفى عوده خلوهن مهنا47958261951010054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقياحمد نجم عبد حسين47959211951007008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيايوب حسن ريسان كريف47960221951026013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا مصطفى عبد السالم مصطفى47961181951149003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيحيدر احمد حسن عبد47962221951041028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0ثانوية سيوان للبناتاربيلتطبيقييمامه محمد محمود جاسم47963311952038016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيعبد محمد عبد عالوي47964201951020038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيسجاد صباح محمد عبيد47965261951010025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى سالم قدوري احمد47966171951021066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيميثم عبد الرحمن حسن صالح47967171951103076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيأحمد علي حسن بدر47968171951001005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0ثانوية السهول المختلطةديالىتطبيقيعثمان عاصي عزاوي حسن47969211951209005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيضياء سالم علي جبار47970211951007036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكتطبيقيياسين سالم احمد مرير47971201951239019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينتطبيقياكرم خلف صالح خلف47972181951042001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيجعفر محمد بشار محمد47973241951012012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقيصالح عزيز خليل ابراهيم47974171951203011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقيرسول غدير مصري سهر47975291951008010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيعالء سعد وحيد ضمد47976241951064023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت496.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيحسنين ماجد منهل حمود47977231951181007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارتطبيقيعلي ظاهر محمد لفته47978221951073004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيمجيد غربي صرو مطيران47979171951166021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيوسام رحيم ناصر حسين47980221951374096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعلي ناصر احمد فتحي47981171951015110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيحاتم رحيم هندي كزار47982221951233003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد فريح خضر47983171951350027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيثاني سعد حميد معجل47984171951166007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيأيوب جاسم عناد هالل47985291851106005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت493.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمحمد ابراهيم مشكور فريح47986221851046061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت490.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينتطبيقيشويخ عبد هللا محمد خضر47987181951332073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكتطبيقيعبد خضر عبد هللا داود47988201951239005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينتطبيقيعالء حسين علي فرحان47989181951047052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىتطبيقيزياد احمد سليمان عبيد47990171951038009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقياحمد صالح عثمان محمد47991171951103004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي جبار جاسم47992241951203068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعلي احمد جابر فرحان47993221951070048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيحسين هويدي حلواص حبيني47994241951035012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقياحمد علي احمد حسن47995181951067002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينتطبيقيقيس حسين عبد هللا بكر47996181951019014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت486.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيمحمد حسين نعيمه سيد47997261951019037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيياسين حيدر هاشم خيون47998221951041086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز محمد محمود علي47999171951023104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم خالد ابراهيم حسن48000171951359001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيصادق عبد الكاظم مشكور فريح48001221851046035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيحسن فالح حاجم شنيار48002221951026020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحميد سعد عبد خضير48003111951026012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيفقار فاضل جبار صابون48004221951045028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيعلي عبد المجيد خلف عوض48005271951034029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيمرتضى جاسم محمد علي48006211951226018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت483.0اعدادية الفلق للبنينديالىتطبيقيخليل ابراهيم خليل اسماعيل48007211951023009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيعدنان داود سليمان كعيد48008171951112016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيعلي هادي جارهللا خلف48009211951007050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيفاهم علي عبد هللا محيميد48010201951020046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيسالم جاسم هندي حسن48011171951002024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيعباس حسين عبيد جاسم48012231951201016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيعبد الصمد محمد غانم خليل48013201951020034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى عبدالحسن جاسم فليفل48014291951016107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيعبداللطيف احمد عبوش عبدالكريم48015181951067016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقيقاسم بدر لهمود مطشر48016291951008021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيعاد علي مرداس نجم48017231951198009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىتطبيقيحسن محمد ابراهيم محمد48018171951359015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيفاضل حسين احمد حسين48019171951003047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت478.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمرتضى ستار جابر عبد هللا48020221951070080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقيياسين حسين طه احمد48021171951112036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيعلي جواد داخل مزيعل48022221951016026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت477.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحمدامين عباس هاشم محمود48023291951004156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عبدالرحمن احمد حمد48024181951036026
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيرباب حسين كامل جالب48025241952100028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبدالعزيز عزالدين عزيز صالح48026171951026104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيطارق عبد حسن محمد48027181951016012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت475.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيفالح موسى حسين سلمان48028291951004114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةتطبيقيعلي طالب كامل رزاق48029161951041040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىتطبيقيمعتز غالب جليل جاسم48030171951038023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت474.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيطارق حميد محمود حسين48031211951033017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيعبد الكريم شوكت كامل حسين48032211951211007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيصالح حسن عبد خلف48033181951013015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيمؤيد تحسين حميد هناوي48034181951016022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت473.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيعبد الفتاح ياس خضر ياسين48035201951025016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيعلي كريم حواس جميغ48036221951039048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيرسل احمد هاشم كامل48037181952246009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت472.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيصكر عبد الحكيم عواد خلف48038201951051008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0اعدادية النهضة للبنينذي قارتطبيقيوائل خالد الزم ثجيل48039221951049034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيكرار مجيد نعمه عبود48040221951046053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقييوسف محمد نوري حسين48041171951104053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد هادي كاظم عوده48042241951208007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقياحمد عبد الحسين داخل ناصر48043221951041004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيعلي يحيى عبد نظيف48044221951045027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت471.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيامجد كاظم عبدالحمزه مشاري48045231951169004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيصادق كريم محيسن تالل48046291951004073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت470.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعبدهللا سالم احمد حبيب48047211951014051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقياسامة ميثم منصور جمعان48048221951310021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى محمد مفتن جفات48049291951008026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت469.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الدينتطبيقياسالم رشيد علي مهدي48050181952240001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيجابر راجي احمد عطيه48051201951023004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيشكران داخل حسين مونس48052221952138036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيهيثم احمد ثلج علي48053201951023018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيمحمد ستار جابر كاظم48054261951011051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكتطبيقيمحمد عماد عبدهللا حواس48055201951211016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيامجد كاظم صالح شاهين48056231951042004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيمجيب مهدي خشيش عبدهللا48057291951106024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىتطبيقيمروه علي مطلق نايف48058211952183004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الدينتطبيقيحسين حميد بحر واوي48059181951347010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينتطبيقينايف فرحان نمشان عبيد48060181951098007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيخالد وليد ميدان مطيلب48061231951255035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقياحمد حسن سمير هادي48062221951026003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقياحمد مرتضى احمد مهدي48063221951036009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر عالء ياسين عوده48064221951314089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت468.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيانور كاظم ذاجر حسين48065241951074003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمؤمل اسماعيل طه مكي48066251951007156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيعائشه طارق محمود عبود48067181952246015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيحسين جبار ناصر حسين48068221951070025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد حامد غضبان زاجي48069221951310173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت467.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعذبي فرات عبد الحافظ يوسف48070161951002122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمصطفى علي جاسم احمد48071171951016112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينتطبيقيياسر غافل حلو حمد48072181951021040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةتطبيقيمحمد عبد الحسين ابو جودة مري48073241951020014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيعطيه عايد عطيه مطير48074271951036038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيصالح سلمان طعمة صالح48075201951259125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيسجاد صيهود رزاق راشد48076221951070034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيعبدالقادر شكر اسماعيل عزيز48077211951033021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحمد هاني تموين عبدالحسين48078291951004154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيرحيم جياد كاظم ردام48079291951004059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءتطبيقيسجاد باسم محمد عبيد48080271951040009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىتطبيقيسعد خليل حمد عبدهللا48081171951046004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى مهند محمود سلمان48082181951040063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيايمان سعدي ياسين خلف48083181952251009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقياسيا يونس عبد اللطيف محمد48084181952251005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيحسن علي جاسم محمد48085181951085010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيضحى خليل حمزه أبو جواد48086241952124014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد مزهر علوان محمد48087111951025051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيماهر سعد سرهيد جانح48088201951003057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيعلي ريسان مهدي صالح48089221951023026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقياشجان صخي عايد نجم48090181952246002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت465.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الدينتطبيقياوس حسين محمود صالح48091181851123004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيإيالف فاتح كريم علي رضا48092201952102003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكتطبيقيمحمد صباح حسن حمود48093201951060011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية الحمار للبنينذي قارتطبيقيغيث علي عكله جابر48094221951044006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيمصطفى ابراهيم خلف نشمي48095211951003052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيصالح حسن كاظم بعرور48096221951026042
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقياحمد عبد الرحمن صليبي ضيدان48097291951005004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيبارق تركي حميد حسن48098201951019016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقينور خالد احمد فرج48099181952246022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي احمد صالح تقي48100221951002030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيسجاد يحيى هادي حاتم48101221951037023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيحمزه سامي خومان شالكه48102241951015021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةتطبيقيحسن نوماس حسن عباس48103241951024002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيمحمد جاسم ركيلي عزام48104291951106026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيمهند رعد صبحي بدر48105181951002098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي كاظم فلو48106251951045015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينتطبيقيحامد حمد عيد زحوم48107181951042004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت463.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيزانيار هيوا احمد محمد علي48108201851301011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةتطبيقيسالم جمال حنتوش حرمس48109241951153006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيحيدر عادل كاظم حماس48110221951041030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيعمر عراك عبدهللا محمد48111201951017026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعبد الرحمن طه محمد ناجي48112201951048043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيزياد علي شالكه حسن48113221951091035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيعلي احمد محمد امين شريف48114201951022030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0ثانوية الودق المختلطةصالح الدينتطبيقيانس زبن جمعة حمود48115181951296001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقيعصام حمش حسين ضيف48116181951103009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعدادية النهضة للبنينذي قارتطبيقيعلي غافل حمد عودة48117221951049021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت462.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصعب عباس شهاب عباس48118171951023214

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقياحمد جمعة حسن عبد الرحمن48119171951143006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيحسن اسماعيل حسن محمد48120171951023051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد الرحمن غزال عواد48121171951024009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيبارق محمد مناور دهش48122171951104054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعلي حسين عجمي صالح48123291951005060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيمحمد فارس محفوظ نجاتي48124201951013043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيسجاد ياسر رغيف وهيد48125221951374038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيحسين غالب طالب علي48126231951252017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيياسر عمار حبيب داود48127181951002102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيجاسم محمد علي خليفة48128181951089011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيهيثم جالل محمود صالح48129181951040065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت632.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيغفران حمود محمد محيميد48130181922172022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت598.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيريم هزبر سامي يعكوب48131211922226018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت593.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيفاطمه نظير رزوقي ويس48132181922237034
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت586.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيظاهر عباس فاضل عبد48133101921156024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت579.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيامنه محمد خليل ابراهيم48134181922247003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت576.0اعدادية طوز للبنينصالح الدينادبيوسام عيدان خلف علي48135181921037012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت572.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيغاده عبد المنعم توفيق مجيد48136181922237030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت572.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيامير ابراهيم خالد نايف48137171921053006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت567.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينادبيثامر ضياء عبد خلف48138181921118016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيآيه عبود رميض عبد48139181922239001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت565.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارادبيمصطفى عبد الرحمن ناجي حامد48140191921356039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت563.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيموج صالح محيسن فليح48141181922246028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيناصر عبود زامل صباح48142231921186035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت559.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيخديجة اسماعيل ياس صالح48143201922112004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت555.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيضحى سعود مجول فرحان48144181922239009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت555.0ثانوية الضلوعية المسائيةصالح الدينادبيعبد نهاد عبد محمد48145181921331009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت554.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيعثمان عدنان طه منصور48146141921040019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت554.0ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبيعبد المهيمن ياسر بدر طه48147181921043006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت553.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيمحمد عقيل سهيل عبد هللا48148231921178046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت552.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيهبه محمود حسين علي48149211922064018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت549.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيرانيه بايز ابراهيم موسى48150201922157016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت545.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا باسم محمد جاسم48151121921017030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت544.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيفرحان احمد صالح حسن48152171921027084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت541.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيأسن مكايل محمد محي الدين48153201922125001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت540.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبياالء ناظم فاضل محمد امين48154201922140007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت538.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيخالده علي كريم محمد48155211922109010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت537.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيسرى حميد ابراهيم حسين48156321922020018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت536.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيعلي عادل اسماعيل عواد48157231921034053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت535.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيشهد احمد حميد منفي48158181922261027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت535.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيايمن عبد هللا ابراهيم حسين48159101921041009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت532.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيفاطمه سمير خميس اسماعيل48160211922151024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت531.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيأحمد ثامر أحمد خميس48161211921054002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت529.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيشهد قصي لبيب ابراهيم48162181922172013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمرتضى صبار عزارة كاظم48163291921009138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيرسل ناظر خليبص صالح48164181922156009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت526.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيعامر رحيم عجيل تايه48165231921186018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت525.0ثانوية الدور للبناتصالح الدينادبيعذراء صدام حسن عبد48166181922161010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت525.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الدينادبيزهراء مهدي عبود صبحي48167181922233013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبيسفيان ياسين عثمان شالل48168111921152012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبياحمد علي زيدان خلف48169211921043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيمصطفى ابراهيم سمين شاه مراد48170211921022026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت522.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارادبيفاروق عارف جاسم محمد48171191921360031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت520.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبياحمد زكي صالح عبد هللا48172171921043001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرزاق علي عبد مريس48173131921021017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيرحيم علي حسين رفيد48174231921186013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيعمر صالح كردي شالش48175211921037028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيعمار خالد محمود صخيل48176111921025042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزهراء نبيل هادي عزيز48177231922109040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت517.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيعمر علي حسون محمد48178211921022019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيزهراء عماد سلمان حسون48179181922236026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد احميد حسن سليمان48180101921159014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيبنيان شاكر محمود محمد48181171921043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيحسين زيد وهيب بداع48182211921037011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيزيد ضاري عبيد احمد48183101921055013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0ثانوية الثائر للبنينصالح الدينادبيسمية عباس شبيب حسن48184181922130005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513.0الخارجياتكركوكادبيصبا جمعه صالح حسين48185201922401029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيمحمد مكايل محمد محي الدين48186201921079054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت511.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيرنا نزار شاكر محمود48187181922239004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبيمحمد عامر فاضل احمد48188211921043037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت510.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبيموسى علي عبد الحسين مشجل48189231921179028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيمحمد احمد محمد مبارك48190211921272128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت509.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيمصطفى طلعت صائب ابراهيم48191211921017037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0اعدادية البخاري للبناتصالح الدينادبيأيه عادل مطر حسن48192181922245001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيايه محمد بهاء مصلح48193181922258004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبياسامه سليمان جاسم محمد48194101921041006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0ثانوية االمانة المختلطةصالح الدينادبيامجد احمد حميد كركز48195181921324001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيزيدون طالل نجم يونس48196211921074033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيابراهيم خليل حمادي حتحوت48197211921216001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الدينادبيميعاد عيد صالح عكل48198181922259008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيفاطمه مثنى حاتم فرحان48199181922258023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيخلف مطر رحيل عوده48200261921056032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيحسين عباس حسين احمد48201171921079007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيمصطفى فاروق داود خضير48202211921022027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0ثانوية دجلة للبنينصالح الدينادبينهاد فنر علي عبود48203181921069018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الدينادبياحمد مدحت عزيز لطيف48204181921311004

3590 من 1339صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت501.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكادبيسيماء محمد خليل صكر48205201922151004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت501.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبياحمد منيب احمد خيرو48206201921022012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيزهراء فؤاد منصور علي48207211922125018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيرسول فيصل عبد فياض48208121921177007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت499.0ثانوية الشهيد احمد عادل للبنيننينوىادبياحمد عدنان احمد بالل48209171921204001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت499.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبينور حسن محمد مخلف48210181922202017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكادبيجواهر عبد هللا خماس احمد48211201922172003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0اعدادية االمام المختلطةصالح الدينادبيزهراء محمد محمود نايف48212181922278008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0ثانوية رنجي المختلطةكركوكادبياسماء مجيد حمدي حمد48213201922237001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عدنان حمد ناصر48214101921055037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت495.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيعبد العليم صبحي احمد خلف48215201921025020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيحسين هاشم محمد عباس48216211921018013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيمحمد لؤي كريم مطلوب48217211921065075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيزهراء طارق خليل ابراهيم48218181922186016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيريم سليم صالح جدوع48219181922177010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبياحمد جويد كاظم فريح48220181921028001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيمحمد كامل ضاري نصيف48221121921178018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيوسن نبيل نجم عبد48222181922313019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيمسره عثمان سلمان ثويني48223261922109032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيمحمد صالح تمر ذياب48224211921251009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبيناظم جدوع جريان سويف48225231921179029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0ثانوية ابي بكر للبنينصالح الدينادبيمحسن جمعه مصطفى سليمان48226181921097007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبيميادة عبد المنعم حسين خلف48227201922220002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيزينب عبد هللا حسين صالح48228211922251004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيعثمان صالح كردي شالش48229211921037024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0ثانوية ابي بكر للبنينصالح الدينادبيجالل صالح علي عطية48230181921097003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0ثانوية النساف المسائية للبنيناالنبارادبياسامه علي صالح جاسم48231191921364005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينادبيساره ثائر ثابت نعمان48232181922390007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبينهى جاسم حميد منفي48233181922261035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0ثانوية القبس للبناتصالح الدينادبيزينب مزبان عكاب صالح48234181922190013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيخضر نوري خضير عايد48235111921207031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت486.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيوعد عطية فاضل روضان48236181921010017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبياسيل ابراهيم حسن طالب48237211922182001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيضامن عبد الرزاق جاسم محمد48238201921020030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيزينب عبد الواحد فيصل ساهي48239181922236029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينادبيمصطفى كمال مصطفى محمد48240181921118068
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيهاجر عالء الدين حسين اسماعيل48241181922269022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0اعدادية الدور للبنينصالح الدينادبيغسان اسماعيل ابراهيم حسين48242181921003017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياياد هاشم لطيف مبدد48243201921085019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيصبا سعد حازم عبد الكريم48244181922247025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيعمر يوسف علي عبد48245211921251007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيأيوب محمد فياض سعود48246101921010002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبياية رجاء حميد محمد48247211922268002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيمظهر أحمد خلف محمود48248201921253070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ثانوية تكريت المسائية للبنينصالح الدينادبيمحمد نوح زرنان عبد الجبار48249181921333071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيمحمود محمد قاطع محمود48250201921025035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيتمار ياسر عمار حسن48251231921042012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيغزوه عبد ذياب احمد48252181922202010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتصالح الدينادبيدموع عامر عبد خضير48253181922195002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0ثانوية االنصاري للبنينديالىادبيمحمد علي محرج سعدون48254211921080012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيمريم اسامه عبد هللا سلمان48255181922269020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيفالح محمد فرحان فالح48256181921010010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيبارق ياسين بدر خليفة48257211921030009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبينعيمة قيصر نوري مهدي48258181922186040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينادبيأمية نعمان خلف حسن48259181922117001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبينجاة عبد محمد خلف48260181922332058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيخلف عواد فاضل عبد48261201921255022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيليلى ابراهيم حمد عبد هللا48262211922178059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيعدي صدام جاسم حمد48263181921019012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيحسين علي عطشان رداد48264291921016024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيمنال عواد مزهر البند48265181922186036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الدينادبيهند ذياب محمد شالل48266181922193009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيمحمد خالد حميد خلف48267181921096031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتصالح الدينادبينور خلف صعب نجم48268181922195009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيمحمد صالح عبد الكريم حسن48269201921025032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعبد الرحمن عبد هللا ياسين احمد48270211921023038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0ثانوية سمية للبناتصالح الدينادبيافراح فالح حسن درفيل48271181922192002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0ثانوية نابلس المختلطةبابلادبيفاضل سالم حامد ابو حليل48272231921194015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيعلي جاسم محمد علوان48273211921226024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيعلي نديم خليل محمد48274211921039015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيقاسم سهيل جلوب عبد48275101921158015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبييونس خميس خلف نصيف48276201921207039
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا لطيف عبد احمد48277121921023021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0ثانوية سارة للبناتديالىادبيشيماء محمود خلف وسمي48278211922123011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيعبد الرحيم عباس جميل جسام48279211921261013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيعبد هللا احمد حسن علي48280171921221007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت470.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكادبيحسيب عارف نايف عبد هللا48281201921252015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيعادل جمعه صالح عبد48282211921089027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عباس لطيف محمود48283121921024024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0ثانوية سارة للبناتديالىادبيسحر مجيد عبد هللا سالم48284211922123009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيفاطمه لبيب بشير سعيد48285181922202011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيوديع عاصي حسين عليوي48286141921040029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىادبيعبد الرحمن رمضان احمد خلف48287171921049007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الدينادبيأثير نوري ظاهر رمضان48288181921054002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينادبيسحر عيادة محسن رداد48289181922098001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت467.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىادبيفهد احمد تركي محمد48290171921106008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيهدير حميد فيزي صالح48291181922258036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيعلي احسان علي احمد48292201921017022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبيمحمد حمد احمد حمود48293201921220008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيمرتضى محمد حمزه عبد عون48294231921008144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبياحمد طه خضير عطية48295101921156004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيصالح عواد صالح محمد48296201921025017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبياشواق نايف شالش خلف48297201922207002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبياحمد فاروق حميد ذياب48298211921233003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبياميمه ثائر شجاع مهدي48299211922178011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينادبيدينا عالء الدين احمد داود48300181922390004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبياية محمد عادل عباس48301211922137006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيطيبه محمود علي عبد هللا48302211922251006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيديانا صباح خورشيد رشيد48303201922149013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0ثانوية بني تميم المختلطةصالح الدينادبيسجى حسين عباس علي48304181922279004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيمريم رافل صبري ابراهيم48305181922177020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيايهاب اركان احمد مطلك48306191921290003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبينرمين قاسم محمد حسن48307211922091091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيداود رحمن داود خضير48308211921089019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيحسين محمد حمزه محمد48309181921021012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيشمس صباح جاسم محمد48310181922247022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0اعدادية المنصور للبنينصالح الدينادبيصباح احمد ابراهيم عبد48311181921045014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0ثانوية القدر للبنينديالىادبياحمد فرحان مهدي صالح48312211921089004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0اعدادية الزاب للبنينكركوكادبيثائر سامي خزعل حسن48313201921026010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0ثانوية الحاتمية للبنينصالح الدينادبيحسن روكان جهاد احمد48314181921301006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيرضوان فيصل ضاري حمد48315171921079009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبيمحمد غني اسماعيل فليح48316211921268015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكادبيجمعة مصطفى اسماعيل جدوع48317201821260099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبيعلي هادي عدوان حاتم48318211921027026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبياصاله حميد احمد محمد48319191922290002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0ثانوية سمية للبناتصالح الدينادبيمريم كامل عيدان سالم48320181922192011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينادبيكاظم علي احمد عبود48321181921016017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبيعبد هللا اسامه عبد هللا سلمان48322181921029011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيفيصل ابراهيم عبد خلف48323201921020052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيتبارك سليمان حميد حسون48324211922158006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0ثانوية رنجي المختلطةكركوكادبيفيروز صباح حسين علي48325201922237003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيرفل ناظم محمد حسين48326181922198005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارادبيمروان يونس نبت حمد48327191921304040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبينور حامد رحيم دويج48328241922115063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبييوسف فالح حسن جميل48329201921228022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيمحمد صالح هادي حمد48330171921079021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيعبد الودود زياد هادي حسن48331211921062019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيعلي صالح محسن حميد48332211921089034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيايه عدنان عطا هللا فياض48333181922239002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارادبيمحمد دحام جبير علي48334191921356033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينديالىادبيعلي صباح مهدي حسين48335211921279021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيهشام عارف محسن حرج48336111921054055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيزينب عامر حسين رضا48337181922181009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىادبيسعد محمد عواد ابراهيم48338211921243003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيرؤى جواد سليمان حمود48339181922261013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيعامر احمد عبد هللا رشيد48340201921037022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيساره نهاد مسير جاسم48341181922170015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيبرهان مخلف صالح محمد48342201921033008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيسالم عبد ربيع عباده48343211921084007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيحسين كامل عباس ظاهر48344291921153063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيصفا ادريس يونس صيهود48345181922172014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيايالف احمد محمد حسين48346201922177004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبياديان حافظ حمود قاسم48347181922237003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيامنه ثاير خضير مخلف48348181922202003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيغفران هادي احمد علوان48349211922091076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيقحطان ابراهيم صالح روضان48350201921207031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبينرمين عدنان خضير عباس48351181922172029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0اعدادية الزاب للبنينكركوكادبيرعد محمد عبد الرزاق احمد48352201921026011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيجهاد احمد اسماعيل عداي48353201921204006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبيمريم حسن ناصر حسين48354201922228011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيلطيف نايف محمد نجرس48355201821067033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكادبينجيبه قاسم عطيه حمادي48356201922111018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت453.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيعبد هللا عزيز علي جمعه48357201921025021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيعبد هللا عباس خضير جواد48358211921253004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيمحمد علي حسين عمر48359171921035015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبياحمد فؤاد خميس حسين48360201921078015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0ثانوية هاجر للبناتكركوكادبيتهاني ابراهيم محمد ناصر48361201922150005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيحارث محمد حسين رمضان48362201921025008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0ثانوية الكسك للبنيننينوىادبيسلطان عوفي ادريس محمد48363171921116008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيقاسم احمد باشا عبد48364211921013051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيشيماء سعد طه ياسين48365161922227048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الدينادبياحمد علي عبد هللا حجي48366181921340008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيمهدي حكمت حسين ابراهيم48367211921039031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيمروان رزوقي جاسم محمد48368211921226040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيمالك صالح محمد احمد48369201922117041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتصالح الدينادبيآمال حسن جزاع احمد48370181922195001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الدينادبيمحمود جمعه مطلق ظاهر48371181921347075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيماجده ليث طايس جبر48372181922202013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيدعاء رشيد محمد محمود48373211922251002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيضحى احمد توفيق خلف48374181922313012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيدنيا محمد خلف حسن48375201922112005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينادبيموج جاسم محمد عايد48376181922390009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبينور شاكر محمود حاجم48377211922178065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرزاق ستار عباس جالي48378111921151030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيعادل ناهي شالش علي48379191921290020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيزهراء صالح حسن نزال48380231922192002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيظاهر احمد حسن اسماعيل48381181921010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيعمر عزيز خلف داود48382201921011028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيريسان حسن خليف حمد48383201921025015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبيعلي حميد علي عبد هللا48384201921076025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينادبيفهد أغنيم ذياب سرحان48385181821306024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينكركوكادبيشاكر عويد خلف جواد48386201921265028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيعمار ياسر حسان عليوي48387201921023033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الدينادبيحسن علي حسين علي48388181921074005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيحسن عبد المنعم جاد هللا صالح48389201921204008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيمروج محمد اسماعيل محمد48390181922237035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيمهند ظاهر غالب حرفوش48391101921041060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيعبد القادر علي سلمان خميس48392211921030029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبيحسين علي طه عباس48393211921222006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيعبد الرزاق ابراهيم عنقود محمد48394201921020033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيعائشة غالب خليبص صالح48395181922156017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيجيهان قاسم حسن حسين48396201922145005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيمالك سعد جدوع عناد48397201921221012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية تونس المختلطةكركوكادبيعبد هللا احمد خلف عبد48398201921213007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيسندس عبد الستار شوكت توفيق48399201922113032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية القبس للبناتصالح الدينادبيتبارك حسين علي طلب48400181822190005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبيخالد خليل خورشيد محمد48401201921076012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيانور يونس مجبل شاهر48402181921028005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيطارق محمد عبد هللا صالح48403201921259148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيانفال محمد صابر محمود48404181922247005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0ثانوية تونس المختلطةكركوكادبيمحمد حسين احمد حسين48405201921213011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيلطيف دبكان عيد جدوع48406171921181015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيعالء صالح روضان دخيل48407201921204021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيهناء نواف محمد عكله48408201922127015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيخالد جمال عبد الرزاق فرج48409191921050006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيعبد الرحمن محمد خلف عمر48410201921207022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبييونس علي بشير حسين48411201921016086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيعثمان عامر تركي خشاف48412211921233008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيايالف زبار عاشور مرجان48413181922186006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينادبيسفانه جاسم حسن خميس48414181922336022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الدينادبياسامه محمد وهاب عبد الرحمن48415181921342018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحسن فتحي عبد هللا صالح48416171921025113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيرجاء عبد الكريم جاد هللا صالح48417201922204002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية الشورة للبنيننينوىادبيمحمد فتحي جرجيس عبد48418171921033007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيرونق محمد الطيف سعيد48419181922156010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيمروان محمد مجول اسماعيل48420181921028014

3590 من 1345صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيآيه حسام محمد هيدان48421211922095001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيئاري حسيب حكيم مجيد48422201921306001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيحسن علي حسن علي48423211921089013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيعروبة عطا هللا حسن صالح48424201922207009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية ابن عساكر المختلطةالكرخ الثالثةادبيسالم خزعل شديد عبيد48425121921173001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيساره قحطان صالح عادل48426201922130026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيسهى محمد حسن غايب48427181922198013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية التراث العربي للبناتصالح الدينادبياغصان ربيع ضباب صحو48428181922210005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىادبيحسين فاروق حسين علي48429211921244008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمناف محمد حسين علوان48430121921009279

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الدينادبيمواقع خالد قدوري مخلف48431181922391005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيمحمد حسن ياسين جاسم48432201921035031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيسعد عبد الجبار محمد سلمان48433201821020050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيمحمود حمدي كردي نزال48434181921041054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيمحمد صالح مهدي صالح48435181921039065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكادبيمصطفى خلف محمد حسين48436201921260028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيطوفان عبد صالح محمد48437211921089026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيفاطمه نعمه علي حسن48438181922236044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية بردى للبنينديالىادبيعمر حميد محمود عبد48439211921229008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبينهاد يعقوب جاسم محمد48440211921241021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الدينادبيتهاني علي اسماعيل خلف48441181922189007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الدينادبيابراهيم اسماعيل ابراهيم محمد48442181921099001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبينهى عامر محمود فرحان48443181922202016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيعلي مطلب محمد هيتاوي48444211921089038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيرواء جاسم محمد حسين48445211922251003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىادبيشعالن طه احمد خليل48446211921244024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىادبيزينب سعد اسماعيل علوان48447211922294020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبينرجس تركي هاشم سلمان48448181922217015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية عمرو بن معد للبنيننينوىادبيجاسم احمد حسن يوسف48449171921221001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيرفل اياد محمد حميدي48450181922232013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيقاسم عبد هللا سعد حسين48451201921033023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبيعمر عبد الكريم عبد هللا محمود48452201921220005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيزينب حسن حمود خلف48453311922058015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت624.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيخديجه خليل ابراهيم خلف48454181942339007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت580.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيحمد يوسف جاسم محمد48455171941084019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت580.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيمأوى عبداالمير محسن محمود48456181942135030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت577.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح محمد ويس48457171941103071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت570.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيافراح سامي حسن صالح48458181942172012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت569.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيساره عبد هللا محمد ساجت48459171942254056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0ثانوية الحارث المسائية للبنينصالح الديناحيائيمهند خلف حميد حمد48460181941341040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت558.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيعلي عبد هللا سلمان داؤد48461171941009055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الفتاح عبد هللا محمد48462171941351022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت550.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيزياد اكرم عبد هللا حمادي48463181941339025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت550.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائياهداء خالد مهدي صالح48464181942258005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت546.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيغسان ابراهيم محمد حمد48465181941013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت544.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكاحيائينمير حمد عالوي جار هللا48466201941067034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت541.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعمر سعود حجي عابد48467171941039030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت540.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعبدهللا منعم عبيد محمد48468211941054062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت539.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيحمزه عمر نوري سعيد48469171941212010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت536.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيضياء مجول حسين خلف48470211941229023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت533.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيريام عماد علي يونس48471171942294122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت532.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد ذنون يونس فتحي48472171941024005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت531.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيانفال عادل رشيد مهدي48473181942236018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت528.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيوليد محمود عبوش ازغات48474171941084097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت527.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائينجوى حسين دلي حماش48475201942227007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت524.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيعمر حسن احمد عطيه48476201941208015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت521.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيمروه خالد خلف عبد48477181942176151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت518.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمسلم عقيل عبد هللا هزاع48478101941041099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيامير هيثم عبدالكريم هادي48479231941172006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت516.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعباس راضي عباس كاظم48480231941034039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الديناحيائيعلي حسين احمد سباح48481181941306005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيابراهيم حمود خليف طرفه48482191941287001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيشهالء محمد مخلف حسن48483181942218018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت511.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا احمد حبيب خلف48484121941022081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد رمضان صالح محمد48485171941008034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0ثانوية مأرب المختلطهديالىاحيائياحمد سالم رحيم هوير48486211941041001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيسبل السالم فيصل خلف سالم48487201942138061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر سعدي احمد جاسم48488171941008238

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيآفين سعدان جالل عبد هللا48489181942383008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت504.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيصباح كاظم عجيل عبد48490291941016026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت502.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيبتول دحام حمود فالح48491181942146005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت501.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائياسماء سالم محمد علي  خضير48492171942295003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت499.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىاحيائيامجد عبدالسالم خضير زرزور48493171941035002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد شيت قاسم عبد هللا48494171941023015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائياسراء سالم رمضان فرحان48495201942143005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيرسل علي خضر عطيه48496181942065003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت490.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيخطاب حميد عبد هللا رضوان48497201941238008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائيحسين هيثم عالء الدين حسين48498201941016016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيمحمد سنان عبدالخالق يحيى48499181941089049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيحمد طارق حسين محمد48500201941056010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا نجم عبدهللا محمد48501181941006061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيصالح إبراهيم بايز محمد48502201941004037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائياكرم فالح حسن جاسم48503211941054017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائينور خير هللا عيسى عروة48504181942265018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحسان ثابت احسان احمد48505171941008092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيمخلد فايق احمد مطلك48506191941070038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعمر فوزي شريف احمد48507171941022113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحامد عبد العزيز نصيف جاسم48508171941008086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيقاسم محمد جنجت سمران48509191941284013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد ياسين جمعة ياسين48510171941161019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيزهراء مخيف جاسم حمد48511181942170048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد عبيد صالح خلف48512201941021004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيعمر احمد محمد عبد هللا48513201941003073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيقحطان رهك نواف مسرهد48514121941201052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيحنان احمد نهير شاهر48515181942170026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيورود ذياب جاسم محمد48516181942183117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0اعدادية القسطل للبنينصالح الدينتطبيقيشيبان بهاء عبدهللا ابراهيم48517181951077006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت520.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىتطبيقيعبد الجبار محمد يونس عبد48518171951218003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت519.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيياسر حميد كريم مسفر48519221951041084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيشهد سالم احمد سلمان48520181952237016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت499.0اعدادية الفلق للبنينديالىتطبيقيناصر محمد ناصر حمد48521211951023037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت492.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقييوسف ساجت حامد شالل48522231951186040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم حامد عمير علي48523141951012002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيمنهل رجب علي محيميد48524181951067028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت475.0اعدادية يايجي للبنينكركوكتطبيقيعبد العزيز فالح احمد عبد هللا48525201951203008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيطاهر ياسر جاسم منصور48526221951233009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت471.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقينور خليل ابراهيم حسين48527171951018117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكرار عطيه عبد الزهره اشجير48528241951200037
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقييوسف ثامر حسن عطيه48529201951002045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0اعدادية يايجي للبنينكركوكتطبيقيانور زيدان خلف نوار48530201951203002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيزياد خلف حسين علي48531201951208004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت465.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيذكوان عبد هللا علي صالح48532201951250017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيسليم عبد الجبار احمد حمود48533171951018049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار ابراهيم عبد هللا48534171951016088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيمروه عاطف عبد خلف48535181952242069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيأالء صدقي محمد باقر عبد الكريم48536201952121003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيبان عبدالجليل حسن محمد48537181952250008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت585.0الخارجياتصالح الدينادبيهدى زيدان خلف محمود48538181922401056

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت581.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيبسمة اركان ثابت نعمان48539181922246010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت564.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيسروى عبد الطيف سعيد48540181922156012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت559.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيبراءة رياض عادل صادق48541201922121011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت552.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيسارة ممدوح ندا علي48542181922235012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت549.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيطيبة انور عسكر خضير48543181922156015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت548.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيزينب هادي محمد كاظم48544211922093014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت547.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيساره منعم إبراهيم غالي48545181922177013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت544.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبينور جاسم احمد عباس48546211922097078

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت541.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيدالل منيف حمدان مياح48547181922186013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت536.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيأمنه احمد عبد الرحمن محمد48548181922246001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت527.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيسهام انور عسكر خضير48549181922156013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت517.0الخارجياتصالح الدينادبيحنان علي عواد علي48550181922401021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت516.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيساره خالد مظهر احمد48551181922186020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيسجى خميس كليب محمود48552181922235013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت507.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيغصون حسن مركب حديد48553181922261029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت503.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيسارة خميس كليب محمود48554181922235011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت503.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيمريم رائد مصطفى حسين48555181922246025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت500.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيمريم مراد حويد كريم48556181922246027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت495.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيسارة سعد نوري نافع48557181922261022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت491.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيأيه جودت جوير جاسم48558181922202001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت489.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبينهى محمد جاسم شكر48559181922239021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيرسل علي حسن مهدي48560181922258015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0ثانوية بني تميم المختلطةصالح الدينادبيفرح عباس عبد الوهاب علي48561181922279007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيساره لقمان فاضل غالب48562181922247019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيابتسام محمد دولت يار احمد48563201922149001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت481.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيسجى محمد كامل عويد48564181922313008
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت480.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبياراء خلف زيدان خلف48565211922084001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيايمان محمود احمد عبد هللا48566181922232009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0الخارجياتصالح الدينادبيرنا وائل محمد علي فتحي48567181922401036

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبياصايل صدام رياض احمد48568181922246006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيغسق عبد االله سلمان محسن48569181922172021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبياسماء عبد فياض علي48570181922246005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيرسالة انور جمعه منصور48571201922121016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبينور احمد خليفه عطوان48572181922246032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيشهد مزهر مطلق ظاهر 48573181922235015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيرحمه ابراهيم محمد احمد48574181922198003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبينور جمعة سحاب درب48575181922261036

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الدينادبينور خلف دحام رحيم48576181922257014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيصابرين طه مهدي صالح48577101922118056

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيشهد فالح كريم حبيب48578211922178055

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبينعمه فاضل عباس عطيه48579211922157023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيسعاد سعد عبد الهادي علي48580181922261024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيرقيه حميد حمد تركي48581181922232014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبينوران إبراهيم اسود صالح48582181922177026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الدينادبينجود عكله حسين عبد هللا48583181922257013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيدنيا نزار صبري حسن48584111922087011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبيوئام سعد محجوب تركي48585181922194016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيهدى محسن محمد غريب48586181922177028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبينور مبارك حميد كاطع48587181922186041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيزمن خالد جاسم حمادي48588181922246019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0ثانوية الحريري للبناتديالىادبيأميمة اياد عبد هللا بدر48589211922144001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيشهد دحام عبد محمود48590181922156014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيفاطمه محمد غضوي هميس48591181922247032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبينور عامر عبد الفتاح محمد48592181922172030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيتماره اسامة جمال علي48593201922117012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبينسرين محمد صالح عبد هللا48594181922177024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكادبيهدى طه جمعه أسود48595201922151011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيعائشه سالم عبد ناصر48596181922247029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيحنين انور مطر محمد48597181922186010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبينبراس عالء زكري متعب48598181922177023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبينور حميد علي فرحان48599181922258033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبياسيل علي جاسم مهدي48600211922091005
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيغيداء احمد الطيف سعيد48601181922156019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيهاجر جرير ارشد مهدي48602101922101070

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية النهروان المختلطةبابلادبيمروة عامر احمد عبود48603231922181003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيصفا ايمن عبد الرزاق وهيب48604181922247026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيسجى خالد مهدي احمد48605181922269013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبياسراء حسن جمعه منصور48606181922170002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيسهى ثامر حمد عبد هللا48607181922235014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيايالف عدنان شجاع احمد48608181922170003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيسارة عثمان علي حمد48609201922207006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيورود نزار نوري حميد48610211922226045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيريام ياسين ساير ضاحي48611321922020013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيحنين وليد غائب شاكر48612181922247010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيفاطمه احمد فرحان احمد48613211922251009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيهند احمد خلف حسن48614181822235007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبياميمه نصيف جاسم مهدي48615211922157001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيشيماء سعود عدامه هيشان48616181922247024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيطيبة دهام كاظم صالح48617321922030027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الدينادبيكوثر محمد كريم محمد48618181922193005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيشهد احمد عبود هزبر48619261922108027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية الهناء للبناتكركوكادبيوئام عبد هللا حسن حميد48620201922161007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبياالء احمد غائب علي48621201922144005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيزينب فتاح عبد الرحمان عبد هللا48622211922125022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيرفيده سعدون خطاب يوسف48623181922246017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيطيبه محمود فرحان احمد48624211922251007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيايثار عبد هللا حسن عالوي48625201922261002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيسميه عبد خضير حسين48626201822140026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيهدى مرزوك صالح خطاب48627201922207016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكادبيهند عبد هللا عواد حمود48628201922151012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية بيترمه للبناتاربيلادبيمياسه خالد محمد عباس48629311822032009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيختام عيسى كاظم جواد48630211822150009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيسجى انور مطر محمد48631181922186022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيهبه الرحمن احمد سلمان عيسى48632181922170028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيمروه محمود حمد عجيل48633211922137027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيايهان عادل عبد علي48634331922040008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيرواء محي عبد هللا عيسى48635211922109012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيمشارق عاصم حسين علي48636201922025004
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيشهد زياد محمد صالح48637201922138042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيهيام احمد خلف محمد48638181922177030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيآيات جمال حكمت كريم48639181922237001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ثانوية الفاروق للبناتصالح الدينادبيآيه علي مهدي حسين48640181922249001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكادبيسراب ابراهيم حماده عبد العال48641201922219002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيساره حسام الدين صالح محمد48642181922198009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبيفاطمه احمد غني عبد هللا48643211922157015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيايمان عدنان خليل عبد هللا48644181922235004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيضحى رعد كريم يحيى48645211922146040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيلينا زيدان مرعي حسن48646181922170023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيسراب ثامر جابر مطر48647111922221012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيبروج حارث راشد عطيه48648181922172007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيضحى فيصل فرحان عبد هللا48649211922091071

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيعال احمد جابر هادي48650211922091073

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيطيبه علي حسين خميس48651211922091072

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيرقيه مظهر عبد هللا صالح48652211922134023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية الزهور للنازحات للبناتصالح الدينادبيزينب ياسر هادي جميل48653181922272005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الدينادبيأيه فرحان عطية سحاب48654181922257004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية الحاتمية للبناتصالح الدينادبيزينب عالء فؤاد محمد48655181922159015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيوفاء حسين فرحان حسين48656201922207018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيتماره ميثم سطوان صبار48657211922226006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيسوزان فخري احمد ناصر48658201922109020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيهدى عبد الحسن خلف اسماعيل48659211922121049

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيفاطمه محمد خلف عبد48660181922261041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيهناء ابراهيم عسكر حسن48661201922145042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيهدى محمد وشاع ياس48662211922091102

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيميس محمد محي عبد هللا48663311922058022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيمريم فرمان صباح سعيد48664201922140038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0ثانوية الطيبات للبناتكركوكادبيابتهال رياض صالح ديج48665201922159001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيتماره اسماعيل قادر رزاق48666211922178023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيمنتهى سلمان محمد عبد هللا48667201922207012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية روناكي للبناتالسليمانيةادبيآمنه كريم برع مهدي48668321922032001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيهدى آزاد جعفر اينه48669321922020024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكادبيرنده محمد خلف أحمد48670201922151003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيضحى ناهي سلمان سمين48671181922231017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيزينب عادل صالح يونس48672211922109018
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيفاطمه موفق مدحت عادل48673201922148039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبينور فارس حسين شرقي48674181922258034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبينور فنر تركي سعود48675181922261039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية الحريري للبناتديالىادبياالء جميل إبراهيم علي48676211922144002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيايمان هادي سلمان عبد الحسين48677231922110009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيزينب فرج فاضل عباس48678211922103016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ثانوية الوالء المختلطهديالىادبيرحاب فالح حسن حسين48679211922236005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0ثانوية الخيام للبناتصالح الدينادبيدينا ضياء عبد هللا احمد48680181922212005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيصبا مشعل مخلف نصيف48681181922269014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيرغد ماجد حميد توفيق48682211922155038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيرنده رشيد مجرن سبع48683181922170010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبياسيا فؤاد عبد الخالق زين العابدين48684201922140005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيزبيده طه حميد جاسم48685181922237018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبياميمة قيس ياسين خلف48686211922154004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيرسل جمال فتحي فهد48687311922058013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيفاطمه حمد خلف موسى48688201822170018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيصفا عبد هللا محمد حسن48689181922203020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الدينادبيجيهان فرحان خميس صالح48690181822093002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيدعاء علي محمود عالوي48691181922261012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء حميد جاسم محمد48692111922129021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيزينه احمد عذاب مصلح48693191922166015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيدعاء سعد الطيف خلف48694211922091029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيشيماء جاسم محمد احمد48695201922170005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيحنين احمد اسماعيل خضر48696201922144017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيغفران غانم ذياب داغر48697181922183036

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيماريا عبد الحميد صالح ايوب48698211922121040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيروعه زيدان خلف هوار48699171922317021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيفاطمة علي عزيز مجيد48700201922145026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيأنعام حسين علي أحمد48701211922252002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيايالف عالء حسين عجاج48702201922170002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيعائشه عبد المجيد صابر صالح48703201922110046

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الدينادبيحوراء شمس عبيد خراع48704181922233008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيسبأ ظاهر مهدي صالح48705181922313007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيرويده عبد الصمد محمود ابراهيم48706211922178038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيهبة حسين علي حسين48707201922102056

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبييسرى محمد فكاك احمد48708171922281036
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيريام جمال حاتم عبد هللا48709211822115010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية القلعة للبناتصالح الدينادبيبدور رياض فيصل محمد48710181922196004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبيديانا جمعة خضير محمد48711201922027002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية الريف المسائيةصالح الدينادبيايمان مد هللا عبد هللا محسن48712181922337002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبيلينا نهاد عبد هللا ابراهيم48713201922100013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت659.8ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيمها سعد فاضل حمد48714181942178029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت600.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيرسل قاسم محمد حسن48715181942170038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت596.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيرغد رافع عبد هللا ابراهيم48716201942112015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت567.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائيطيبه محمود خليفه ابراهيم48717181942373042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت566.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائياسيل عزيز محيلة سلمان48718171942259005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت558.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيافنان وميض فارس صعب48719181942194008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت558.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيشيماء عماد محمد نعمان48720181942170057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت548.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيميساء حسين علي عمر48721181942177042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت540.0ثانوية القبس للبناتصالح الديناحيائيجنان محمد حسين احمد48722181942190002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت539.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائيشذى ابراهيم عجاج جرجيس48723181942199021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت535.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيشهد محمد فليح نواف48724171942046028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت528.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيبشرى مزهر حميد عبود48725181942247006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت526.0الخارجياتصالح الديناحيائيآيه عبد االله سلمان محسن48726181942401002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت525.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائياسراء حبيب عبدالفتاح عبداالمير48727181942238003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت522.0ثانوية االلباب المختلطةصالح الديناحيائياثار علي صالح محمد48728181942297001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت520.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائيفاطمة زكري احمد تميم48729201942029005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت515.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائياسماء حسين خضر دعيل48730181942170004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت513.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيعال حسين محمد احمد48731201942124072

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت510.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيفاتن غازي حميد داود48732181942232044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت501.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيايالف عقيل مزهر الطيف48733181942172019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت496.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيسجى محمد منديل هزاع48734181942262013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الديناحيائيرقية عبدالباسط علي محمود48735181942198007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيايه ناصر فرحان حمود48736181942265004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت479.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيزينه فائز محمد هزاع48737181942258016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائينبأ ناصر فتحي مجيد48738181942240055

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائينمارق حمد طه ياسين48739201942036007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيريتاج احمد مسلط محمد48740181942339011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائياسيل عايد حمد طعمة48741181942246003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيايمان احمد سلطان علي48742201942151004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت477.0ثانوية الهجرة للبناتصالح الديناحيائيرقيه فرحان نعمه جاسم48743181942174034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيزهراء فاهم ابراهيم سلطان48744181942177025
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0ثانوية الهجرة للبناتصالح الديناحيائيدينا محمود حسن حمود48745181942174024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيرجاء حمد جبل حميد48746201942238009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيمروه طلفاح وهيب محمد48747181942186043

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيساره عبد احمد عبدهللا48748181942172032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيطيبه فراس خالد جاسم48749201942102045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0ثانوية زنوبيا للبناتصالح الديناحيائيوديان قحطان محمد عزيز48750181942204024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيهديل خالد عبد احمد48751181942181030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيأيات عبدالعزيز خلف مهدي48752181942222005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0ثانوية سمية للبناتصالح الديناحيائيعائشه نهاد ابراهيم حسين48753181942192008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمريم لؤي جارو مصلح48754181942170072

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائياميمة عمر عبد كاظم48755121942083012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت469.0ثانوية سومر للبناتصالح الديناحيائيندى غنام حمد صالح48756181942270019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيهاله وجدي سعدون عباس48757181942232067

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيجنان رحيم بحر فياض48758181942222009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الديناحيائيدعاء عدنان جاسم محمد48759181942084004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0اعدادية االسحاقي للبناتصالح الديناحيائيقدس مهدي صالح عمر48760181942255050

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائييسرى علي احمد سليمان48761201942239024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيرانيا محمد خلف احمد48762201942151007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائينور الهدى طاهر شعبان اسماعيل48763181942261041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0انطاليا-مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيأمامه عالء عبد الوهاب عبد الرزاق48764131942222001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيوئام سليم ابراهيم حمادي48765121942020124

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيماشاءهللا احمد رمضان عبد48766181942177039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائينبأ حسين علي محسن48767181942247028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيابتهال علي حميد مراد48768211942091012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيعهد ماهر خليف حميد48769181942247021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائينبأ سعود صبري عبد48770181942186048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0اعدادية الملوية المختلطةصالح الديناحيائيوئام عبد الحي حسن جاسم48771181942095012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيذكرى اركان عبد الرسول ابراهيم48772181842093009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرنده قحطان حمود وناس48773241942149031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الديناحيائيمنى علي داود سلوم48774181942198016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية الشهيد وائل للبناتصالح الديناحيائيرسل ابراهيم جرموط شاطي48775181942273009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائينور عبيد كاظم زبيدي48776231942094069

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيحنين عالء قاسم نشوع48777261942087029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين ناظم كلف ظاهر48778241942121072

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيتبارك محمد خالص عبد الهادي48779311942081017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائياذكار جودت رميض يوسف48780181842015001
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0ثانوية حليمة السعدية للبناتصالح الديناحيائيدنيا ابراهيم غضبان كبسون48781181942179005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيطيبة عماد طالل طلب48782201942235011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0ثانوية الصقور للبناتصالح الديناحيائيجيهان مزاحم ياسين خضير48783181942206006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيغفران محي خلف جاسم48784211942120030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0ثانوية الحاتمية للبناتصالح الديناحيائيوديان محمد نايف حمد48785181942159016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحمه عايد جاسم حمزه48786141942079035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيشيماء عبد هللا محمد طلب48787201942209013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيحوراء جمعة حبيب حرز48788251942068021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيساره ناظم كطران يسر48789221942164048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيبسمة حمد عطية جنوب48790201942206007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيفاطمة فاضل عبد نعمه48791221942109069

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيمنال نمر محمد علي48792201942207016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائينور رائد محسن صخي48793221942138075

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينور حسين خضير مطر48794181942232062

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائينورهان صالح مهدي صالح48795181842258038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزهراء احمد حسن صخيل48796271942088099

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الديناحيائيآيه مانع حمود صالح48797181942198002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائيفاطمه ظافر جبار جاسم48798311942060020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحياة علي عبد الحسين مشكور48799241942168030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائيديانا فهد ضامن حسن48800201942029003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الديناحيائيغيداء جابر حسان علوان48801181942189015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياشرقت احمد جودة كاظم48802261842120007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائياشواق ندى نجم عبد هللا48803201942250002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيكوثر علي عيسى عبيد48804241942115052

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيلبنى بهاء الدين طه ياسين48805211942103054

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيامال حمد صالح عبد48806201942206005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيرويده حسن هادي محمود48807211942264011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0ثانوية العرفان للبناتاربيلاحيائيعبير حمزه ماهر نجم48808311942060018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيختام حمود وكاع علي48809201842207004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0ثانوية كنجان للبناتاربيلاحيائينور خليل رشيد نيف48810311942048020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائينهله خالد نجم عبد هللا48811201942106070

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0ثانوية الكوثر للبناتصالح الديناحيائيشيماء حميد حافظ ابراهيم48812181942260014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الديناحيائيبيداء حمدان سامر كمون48813181942162009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيفيدان حيدر حسين علوان48814201942149034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيابتهال عامر جبر حسن48815231942271008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية زنوبيا للبناتصالح الديناحيائيايفان فيصل غازي احمد48816181942204003
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيرواء منيف خلف سليم48817201942058006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية الشهيد وائل للبناتصالح الديناحيائيمنى سعد حمد سليم48818181942273020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيالهام نعمان انصيف جاسم48819181942232007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيآالء حردان رحيل علوان48820181942252001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائييمامة محمد محسن هجرس48821191942151060

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائياسراء خليل شهاب احمد48822201942109011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيهدى انجاد عمر محمد48823201942025007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيرفل عبيد خلف صالح48824181842172025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكاحيائيامامه فاضل هللا ويردي سعد هللا48825201942148003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0ثانوية الزهور للنازحات للبناتصالح الديناحيائيرقية عايد عبدالحميد محمد48826181942272004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيطيبه وطبان ظاهر نصيف48827321942066032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيديانا محمود محمد مهدي48828201942282083

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيعبير علي عزيز كاظم48829241942124101

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائيغصون عدنان عبدالنبي حماده48830181942209020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيحنان رائد عيدان مهدي48831181942222010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةاحيائيقدوه ناصر حمزه مكوطر48832241942158003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائينور بشار قحطان طلب48833181942373061

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيآية عثمان اسود جليل48834201942124010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيزينه طارق عبد الحميد خليل48835211942091090

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيحفصة طاهر محمود احمد48836181942183026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0الخارجياتصالح الديناحيائيسجى جاسم محمد احمد48837181942401006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيسراء احمد محمد احمد48838201942211004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيالهام خليل ابراهيم اسود48839201942150002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيشهالء ناجح عبد جاسم48840271942067071

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيتسنيم سرمد نعمان جليل48841331942040029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد خضير حمزه48842231942131061

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائينجوى جمال احمد صالح48843181942261039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية الكوثر للبناتصالح الديناحيائيرقيه فالح صباح علي48844181942260008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائياسيل مزهر حسن ضايع48845181942232003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيرويده جاسم علوان خلف48846181942222017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيمنال وليد احمد صالح48847181942242146

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسحر خالد احمد حسين48848111942075034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيخوله محمد عامر منصور48849181942262007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيصفا عبد الواحد جراح حسن48850171942280183

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائيفاطمه يشار محمد علي حسين48851201942104021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزينب حسين مرزوق هوير48852181942176088
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيآمنه محمد جميل وهب محمد48853171942236009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الديناحيائيلطيفة علي اسماعيل كنامش48854181942217026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيسجى سمير محمود نايف48855171942290174

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيمها علي خلف سلطان48856191942369267

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهدى حسن احمد محمد48857201942348021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيزينب نهاد ابراهيم حسين48858201942124057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيبلقيس عياش حسين علي48859191942147009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيمروه مصطفى شبيب غضبان48860181942170067

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيسما حامد عبدالعزيز حسون48861291942055075

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائياسيل شاكر مصطفى علي48862181942332008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائياثار حياوي شهيد جواد48863251942053002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيبنين ياسين محسن علي48864231942126021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيافين كنعان إسماعيل حسن48865211942144008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائياحالم جمال كريم نصيف48866201942141006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساكار هيرش عزيز محمد48867201942340060

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائياسيا عدنان خضير خلف48868181942170008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيسمر حمد نامس طالل48869181942332035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائينجالء فتحي علي محمد48870171942300098

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية الهجرة للبناتصالح الديناحيائيحسنه احمد جدوع خضير48871181942174016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيرسل عبد جديد بجاي48872221942165037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسميه محمد محمود فرحان48873111942075036

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايهان عبد هللا رشيد سمين48874201942350002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيسوالف زيدان خلف علي48875201942102038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيعائشه فاضل حمد جاسم48876181942391023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبة سعدون ابراهيم علوان48877121942082027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيرنين محمد صالح محمد48878191942194042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائيزينب رعد خضير عبد الرزاق48879181942373030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكاحيائياالء جمعه علي مجيد48880201942153002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيمنى نعمه احمد عمر48881201942239014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيحنان مكي فؤاد عبد هللا48882181942383039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيريام عالء راكع شكري48883191942201013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيمريم نوري فريق قادر48884181942203058

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه كاظم وفقان بيده48885241942220179

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائيسماح جبار لطيف سليم48886201942168015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين عبد الحسين ياسين حمود48887141942194027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيخمائل محسن حمد ادهام48888201942282073
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيسميره عطا هللا خلف محمود48889201942132032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيمنى حسون رجب حسين48890181942243051

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0ثانوية سابات للبناتاربيلاحيائيلبيبه لطيف غفور عبد48891311842034025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيامنه ضياء حسن محمد48892201942112005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيخديجه رياض ساجت عبيد48893241942117050

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيصفا نبيل ابراهيم عبدهللا48894181942177032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيدعاء اسماعيل مراد عطية48895171942283039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهمسه عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الواحد48896111942112106

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيامنه محمد امين جمعه عباس48897171942236008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد كاظم عبيد48898231942153127

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائياشواق مؤيد خليل ابراهيم48899181942232005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيمروج ثائر محمد نايل48900181942237041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيمريم فؤاد نجاة مصطفى48901201842152017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيهيفاء عامر سلمان حسين48902211942093085

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيمروة احمد عبد هللا احمد48903201942207013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمروه صالح حوران عايض48904191942370196

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء فضل عبيد مجري48905231942119112

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائياكرام عبد الرضا كاظم كريم48906251942053004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيشهد فتحي محمد جاسم48907171942274091

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيشنكه حسين قادر شريف48908181942182060

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الديناحيائيفاطمه ضامن جعفر بهلول48909181942332044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيانفال علي امين حسين48910171942261020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيشهد سلمان محمود حسن48911181942261020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيرؤيا نجم الدين حسن اسماعيل48912181942181005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الوفاء للبنيناربيلاحيائيماريا جالل حسين غلوه48913311942005006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيتبارك راجح فرحان علي48914181942015004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الكوثر للبناتصالح الديناحيائيسماره حميد محمود جاسم48915181942260012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيحنين ليث هادي حسن48916231942123026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائيعائشه عمر محمد احمد48917181942391022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيغفران حيدر كاظم محمد48918221942321117

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيتسنيم عبد الكريم محمود علي48919191942156021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائينجود محمد احمد صالح48920181942221032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيرسل ناصر عزيز ابراهيم48921171942242103

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيمروة محمد فتحي محمد48922201942144046

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسرور محمد عبيد جاسم48923121942080034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيتاره نهاد اصغر علي48924201942282062
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيرباب فرحان عبد هللا ناصر48925231942186002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائياسماء احمد عايد حاجم48926181942258002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيضفاف سالم فاضل حسين48927211942093044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائياسراء محمد ياسين حمادي48928181942203008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جاسم شاكر داخل48929241942136028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيشهد حمود عزاوي عيسى48930201942227003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيوجدان عبد عنفوص خليفه48931191942182058

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيضحى محمد علي عبدهللا48932181942246041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيايالف داود نعمان محمد48933181942172018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيعطور وجيه عبدالكريم طه48934181942258024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية المحزم للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عدنان احمد علي48935181942169010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيشيرين راضي صالح جاسم48936211942120026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةاحيائيتمارا احمد عبادي حسين48937241942166003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية االلباب المختلطةصالح الديناحيائينازك صدام علي جمعه48938181842297009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيحنين حسام عادل رعد48939181942258010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيمالك هيثم ذاكر دعدوش48940181942261033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيفيان كريم رشيد ولى48941181942383092

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائينجاح حسن احمد سكران48942201942025006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت510.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقينور شاكر محمود حسين48943181952250039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت508.0ثانوية الودق المختلطةصالح الدينتطبيقيشيرين خضير عباس حمد48944181952296001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت487.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيحنين حمادي مجيد عبد48945241952100024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقيمريم أسماعيل عبود حسين48946211952228017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيزينة ستار صالح عنيد48947221952105026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0ثانوية شفق للبناتكركوكتطبيقيفاطمه حسين رضا مهدي48948201952145009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيسراب خالد عبد هللا خلف48949201952154011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيناهده محمد عبد اللطيف علوان48950121852082017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيمريم انس عز الدين عارف48951181952237021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيابتهال كاظم سعيد عبد48952211952109003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0ثانوية التسامح المختلطةبابلتطبيقيفاطمه خالد عبيد ختالن48953231952192005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيحنين عقيل محمد صالح48954211952109012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيدالل ناظم حنين حسين48955201952114016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0ثانوية القصواء المختلطةكركوكتطبيقيصافي محمد حسن خلف48956201952226001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينتطبيقيفاطمه علي حسن علي48957181852203022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقيسوسن محمود حسن محمد48958201952177018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيساره احمد محمد احمد48959211852157013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيبسمه عبدالحليم حافظ يوسف48960181952242021
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيتغريد شامل حمد حسن48961181952250010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيهند ابو الهيل عويد منخي48962221952105047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيكفاء مطلك صالح ابراهيم48963201952208003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقياسيل عباس حسين حسون48964231952209001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيعلياء مشعان طه خميس48965211952166013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقياسراء عبدالسالم الطيف عبدهللا48966181952276002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقينور ابراهيم علي حميد48967201952102036

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقياشواق هيثم حسين حمد48968211952109006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينتطبيقيعلياء قاسم احمد فياض48969181952221022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيوفاء حميد احمد اسماعيل48970211952109024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيرسل علي حسين عنادي48971221952164014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيابتهال ثابت حصوب محمود48972181952250002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الدينتطبيقيمالك مهند شباط عبدهللا48973181952084007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاتن عبد الصمد مهدي صالح48974121952106010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت443.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقياستبرق حيدر حسين علي48975211952109004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيلينه طلعت حسن صالح48976181952242067

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيحفصه جمعه صالح حلبوص48977181852250009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية سيوان للبناتاربيلتطبيقيايالف احمد عياش حسين48978311852038004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيحنين محمد حاتم يوسف48979181852242025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيالنه امجد نامق رشيد48980201952333038

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلتطبيقيزبيده سعدي عبد زيد عليوي48981231952202003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكتطبيقيانتظار محمد علي محمد48982201952151003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقينمارق نعيم نجم عبد هللا48983201952250002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلتطبيقيساره عباس جبر عبيد48984231952213003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقياالء زهير عاصي محمد48985271952072005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الغدير للبناتبابلتطبيقيهدير محمد هالل شناخ48986231952131011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيرابعه وسام حسين سلمان48987181952242029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيأمنه عمر احمد عبدالكريم48988181952246003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيسرى غسان نزهان شهاب48989181952237014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينتطبيقيورود فاضل زويد ردعان48990181952221030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيزهراء عماد مهدي حسين48991231952119024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيساره محسن انور محمد نوري48992201952120016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيمآب ياسر مطلك حمود48993181952250032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقيعامره طلب محمد عبد48994181952164005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقينور عالء حسن معيد48995181952164010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكتطبيقيسجى قيس سليم حمود48996201952147005
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيرحاب حسن محمود احمد48997201952133014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيايه علي حسين عليوي48998201952261003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقياسراء حيدر جواد كاظم48999251952170004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقيضمياء محمود حسين جاسم49000181952164004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيايمان لقمان مجيد صالح49001201952351004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقينور فؤاد حميد مخلف49002181952246023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيشهد محمد محمود محيميد49003181952242053

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيغفران عبد الواحد خلف حمود49004221952321041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيهاجر رائد نصيف جاسم49005181952242085

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىتطبيقياالء روكان جوامير مصطفى49006211852064001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيرنين رزوقي وهاب محمود49007211952098028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينتطبيقيضحى باسم لفته رشيد49008181952236006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيهدى جواد كاظم حسين49009281952080021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيساره اياد كاظم نعيمه49010221952164021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكتطبيقيريام محمد سعد عبد هللا49011201952253001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيفاطمة مجيد سلمان عيال49012231952090016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىتطبيقيغفران محمد فليح نواف49013171952046001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقيوفاء محمد منصور حسون49014201952177030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىتطبيقيمريم محمد حسين عبد هللا49015211952290015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهاجر عمار طاهر محمد49016111952105054

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية القوارير للبناتكربالءتطبيقيميسلون كاظم صليبي هادي49017271952081013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيسبأ محمد سالم فرج49018181952242042

كلية اآلداب/جامعة تكريت562.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبياحمد ناجي رائد خليل محمد49019181921073005

كلية اآلداب/جامعة تكريت538.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيرحمه غالب كامل فنطيل49020181922246014

كلية اآلداب/جامعة تكريت514.0ثانوية القبس للبناتصالح الدينادبيزهراء اسماعيل حسين حمد49021181922190012

كلية اآلداب/جامعة تكريت474.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيعفيف هتاف عبد اللطيف رحيم49022181921073015

كلية اآلداب/جامعة تكريت467.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبينورس ثامر شاكر حسن49023181922183053

كلية اآلداب/جامعة تكريت456.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيحاتم محمد علي خلف49024201921025007

كلية اآلداب/جامعة تكريت456.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبيمريم عماد طه موسى49025181922194014

كلية اآلداب/جامعة تكريت449.0ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينادبيحسين مؤيد حميد عبد هللا49026181921022004

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيمريم حمدي كريم احمد49027181922237036

كلية اآلداب/جامعة تكريت445.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيرؤيا قحطان شويش حميد49028181922261014

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0الخارجياتصالح الدينادبيايه زياد نصرت شاكر49029181922401019

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيعمر احمود عبد هللا صالح49030181921332230

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيمزاحم هيشان طلك عدنان49031181921073023

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةادبيمصطفى محمد علي ابراهيم49032321921011024
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كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيسهاد ميثاق عبد اللطيف مظهور49033181922261025

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيايه عادل هارون ماهود49034181922269002

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيمحمد اكرم مزعل طالب49035181921073020

كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيازهار خماس احمد حميد49036121922178001

كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيبتول نايف صالح عبد هللا49037181922261006

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينادبيمشعل احمد شهاب علي49038181921098006

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيزيد محمد خلف محمد49039181921332132

كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيفرح ناظر حمادي احمد49040181922261032

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الدينادبيرواء حسين حمادي ريحان49041181922373011

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعلي ناهض رفيق عبد الحميد49042181821021033

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الدينادبيزبيده عبد الفتاح عبد اللطيف حسين49043181822189014

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ثانوية الزهور للنازحات للبناتصالح الدينادبيرشا صالح عبيد صلبي49044181922272003

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينادبينور سراج الدين منير سنودي49045181922390011

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0اعدادية الدور للبنينصالح الدينادبييوسف محمود محمد امين49046181921003030

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيسبأ عاصم شهاب حمد49047181822170016

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيعبد السالم بدوي عبد الجادر حسن49048201921025018

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيزياد يونس علي جاسم49049201921007037

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبيريام سالم حمزة عثمان49050181922194009

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبينعيمه عمار زيدان مخلف49051181922237039

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيآيه نوري توفيق نجم49052181922232002

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعمر سهيل نجم عبد هللا49053181921021037

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيآيه عماد شعبان حاجم49054181922232001

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبيعمر محمد عبد خلف49055201921220006

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيانعام عبد محمد محمود49056181922156003

كلية اآلداب/جامعة تكريت436.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الدينادبيروان سعد خيرو مرعي49057181922194008

كلية اآلداب/جامعة تكريت436.0ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتصالح الدينادبياستبرق فليح عبيد احمد49058181922274001

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبينور نورت عبد هللا فرحان49059311922058025

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيجنان شاكر بدر عباس49060181922186008

كلية اآلداب/جامعة تكريت435.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيوطبان نوري مبارك محمد49061181921028018

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيسجى خلف محمود حسين49062181922170017

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمهيمن ابراهيم مخلف حسن49063181921086035

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيكمال ناصر احمد هريط49064181921151013

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبينهايه سالم محمود عبد هللا49065181922258032

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الدينادبيايهم مؤيد حسن حماده49066181921311006

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيعايده ناجي زيدان خلف49067181922177015

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيفرح نزار محمود هالل49068181922258026
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كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيمحمد حسن عبيد محمد49069181921021044

كلية اآلداب/جامعة تكريت433.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبييحيى خضير منصور حسين49070211921250020

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبياسراء جمال احمد ابراهيم49071181922261002

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكادبيوليد حاوي احمد دهام49072201821060029

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيمرتضى عبد االمير خضير عباس49073181921001056

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0ثانوية الكندي للبنينصالح الدينادبياحمد منصور عبد هللا فرحان49074181921064002

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبيبشرى صباح شهاب احمد49075181922217005

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبيمحمد عبد الحافظ يوسف حميد49076181921029019

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةصالح الدينادبيباسم نسيم كردي جميل49077181921072003

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينادبيحسن مهدي عزيز سلمان49078181921085012

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ثانوية يثرب المختلطةصالح الدينادبيامير جاسم محمد سالم49079181921043001

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيزينه سعد ذياب نواف49080181922177011

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيفواز علي حمد شويش49081181921021041

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0ثانوية ابن عباد المختلطةصالح الدينادبيعبير عادل محمد حسن49082181922303010

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمهند نعمان خلف طه49083141921015095

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيطه نجم عبد هللا سليمان49084181921151004

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0ثانوية النوابغ للبنينصالح الدينادبياالء علي حسين ابراهيم49085181922060001

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيياسين طه ياسين خضير49086181921073028

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0ثانوية البارقة المختلطةديالىادبيمحمد الطاهر عبد القادر اسماعيل ابراهيم49087211921258008

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينادبيورود عادل حسن جزاع49088181922390012

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0ثانوية دجلة المسائيةصالح الدينادبيمروه محمد يحيى محمود49089181922348013

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبيعبد هللا عبد خليفة موسى49090181921004016

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبياالء كاظم جميل منشد49091211922094005

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيمصطفى مناع احمد مصلح49092181921096038

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0ثانوية الصقور للبناتصالح الدينادبيشهد عزيز فيصل علي49093181922206016

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيمروه مخلص توفيق جميل49094181922177017

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيهديل وليد ابراهيم نعمه49095181922183058

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبياحمد عدي محمد عبد القادر49096181921151001

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيحسين رحيم صالح علي49097211921022009

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيعبد القادر مهند هاشم عبد هللا49098181921021025

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيمرشد حميد حسين حماد49099181921041055

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيبرع سعد موسى خليفة49100181921041011

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الدينادبيعمار ميسر محمد جمعه49101181921149005

كلية اآلداب/جامعة تكريت427.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبيعبد الرزاق زهير عبد الرحمن حسين49102181821004044

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيأحمد ذياب غثوان مصلح49103181921096003

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيلبنى اياد حردان يونس49104181922246024
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كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيحنين ابراهيم داود سلمان49105181922202004

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيمحمد عبد عبش بنيان49106181921041049

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيسيف محمد علو غضبان49107211921074040

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبينور جمعة محمد جمعة49108181922261037

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينكركوكادبيعلي فارس عثمان وردي49109201921265040

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ثانوية المناهل للبنينصالح الدينادبياحمد صباح طه صياح49110181921080002

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيمحمد زياد خلف محمود49111181921019017

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبينادية علي محمد كاظم49112181922246031

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيياسين محمد خلف جاسم49113201921035040

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الدينادبيضمير منير هذال محمد49114181922351030

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ثانوية التراث العربي للبناتصالح الدينادبينور فارس احمد سلمان49115181922210033

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيايمن مظهر مانع زيدان49116181921041010

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارادبيهاشم محمد حمود سالم49117191921106011

كلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ثانوية المحزم للبناتصالح الدينادبياميره احمد ياسين احمد49118181822169003

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيحذيفة قيصر نصير طه49119181921073007

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينصالح الدينادبيزياد ظاهر محمود علي49120181921116005

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكادبيمحمد راسم محمد هرموش49121201921252046

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيابراهيم نزال شكر محمود49122201921078003

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينادبيمامون ياسر محمد عبد هللا49123181921057010

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الدينادبيسيف الدين عزيز عبد هللا محمد49124181921339038

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيزينب عادل اصغر شوكت49125201922148025

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيعلي باسم حسن مهدي49126181921001037

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيزهراء عبد القادر محمد درويش49127211922064007

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0اعدادية بيجي للبنينصالح الدينادبياحمد فرحان صالح علي49128181921007001

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيرسول اسماعيل بالسم محمود49129211921013025

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىادبيمثنى محمد هزاع حسين49130171921049011

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره احمد عبد هللا كرم49131201922347008

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسيروان حميد احمد شريف49132201921307008

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيزيد رعد فاروق صالح49133181921041023

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعلي ضاحي موالن تركي49134181921041041

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبياحمد عيسى رشيد محميد49135201921207005

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية سمية للبناتصالح الدينادبيزهراء خميس جبار رجب49136181922192006

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الدينادبيالزبير سويد محمود صالح49137181921277003

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيعبد هللا مشتاق ذاكر جوبان49138181921086014

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية الحكمة للبناتصالح الدينادبيغاده زياد خلف جمعه49139181922189017

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيداود عدنان سالم داود49140201921077034
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كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيحنين عماد عجيل عجرش49141201922117015

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيحاتم مزاحم طامي عزبه49142201921023012

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيبشرى عز الدين جاسم رشيد49143201922113014

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيزينب ناطق زيدان خلف49144201822170011

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية حفصة للبناتكركوكادبيفاتن طالب عرمان سليم49145201822176011

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمهند مؤيد مجيد اسعد49146181921086034

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبيماهر سبهان خلف جمعة49147201921036016

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيعبد القادر معد طيب حياوي49148201921079031

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبيليلى حسن علي زيدان49149201922104014

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيعلي أحمد علي عبد هللا49150201921206017

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيزيد ثابت خلف حسين49151201921253022

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيهدى وسام جاسم خالد49152201922108025

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيوائل علي ابراهيم غثوان49153181921053017

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيرسل عادل سهيل نجم49154181922261016

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبياحمد ثامر اسعد عبود49155201921022004

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبييوسف خالد احمد حسين49156181921021056

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبييوسف ابراهيم حامد احمد49157211921268023

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبياحمد كريم علي اسماعيل49158211921027009

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيمشتاق علي احمد غزال49159121921016019

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيرعد عبد السالم محمد عبد49160211921272050

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية العلم المسائيةصالح الدينادبيحسن محمد شهاب احمد49161181921334039

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيبراء احمد موسى خليفه49162181922177003

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبيتقى حسين علي اصغر عبد الحميد49163181922205003

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعبد القادر سعدون فارس زناو49164201921016045

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيسبأ متعب علي علو49165181922198010

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيايالف جاسم عبد العباس حسين49166201922121008

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيغسان محمد حسين رمضان49167201921025027

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الدينادبياحمد فؤاد ابراهيم علي49168181821099001

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيمحمد عماد حمد صالح49169201921025033

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكادبينور سامان عمر حسين49170201922351015

كلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية ابي بكر للبنينصالح الدينادبيمنهل ابراهيم اسود علي49171181921097010

كلية اآلداب/جامعة تكريت542.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائياحمد رائد عبد الكاظم حسين49172201941007002

كلية اآلداب/جامعة تكريت533.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائيمروج عارف نايف علي49173181942373054

كلية اآلداب/جامعة تكريت524.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الديناحيائيغفران محمد ابراهيم حمدان49174181942163007

كلية اآلداب/جامعة تكريت519.0ثانوية البوجواري للبناتصالح الديناحيائيرغد حماد مطر نصيف49175181942168005

كلية اآلداب/جامعة تكريت512.0ثانوية الفضيلة للبناتصالح الديناحيائيدانيه وائل فايز جاسم49176181942171002

3590 من 1366صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة تكريت499.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيتبارك مكي وهيب حمدي49177181942230023

كلية اآلداب/جامعة تكريت483.0ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيعبدالغفار حرادن غفوري نادر49178181941049021

كلية اآلداب/جامعة تكريت478.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيامنيه سعدون حاتم حسن49179211942098013

كلية اآلداب/جامعة تكريت474.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيمحمد عامر خليفة رديني49180321941010076

كلية اآلداب/جامعة تكريت474.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيعبد المهيمن مسعود رحيم عبد هللا49181181941019022

كلية اآلداب/جامعة تكريت474.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيعلي خضير علي مطرود49182171941104050

كلية اآلداب/جامعة تكريت473.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمهند محمد فاضل ابراهيم49183181941035151

كلية اآلداب/جامعة تكريت472.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيشهله اكبر حسن قادر49184181842194026

كلية اآلداب/جامعة تكريت470.0الخارجيونديالىاحيائيصهيب محمود حميد محمود49185211941400022

كلية اآلداب/جامعة تكريت469.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيصبا نايف حسين نجم49186171942046032

كلية اآلداب/جامعة تكريت469.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيايمان ضامن جاسم محمد49187181942247004

كلية اآلداب/جامعة تكريت468.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيوسام عدنان احمد ابراهيم49188331941070091

كلية اآلداب/جامعة تكريت468.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائياحمد غازي خلف حمد49189171941166002

كلية اآلداب/جامعة تكريت468.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيمعراج اسماعيل محمد احمد49190181941131026

كلية اآلداب/جامعة تكريت467.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيسرمد خالد دحام عواد49191181941089022

كلية اآلداب/جامعة تكريت467.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيضحى خالد يحيى يوسف49192171942301094

كلية اآلداب/جامعة تكريت467.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عامر عبد شحاذه49193111941004067

كلية اآلداب/جامعة تكريت465.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيفاطمه محمد عبد صالح49194181942170063

كلية اآلداب/جامعة تكريت463.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائينسيبه حذيفه عبد هللا محمد49195101942120134

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيابراهيم احمد عبد هللا مصلح49196181941339069

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيحسين طالل عبد القادر عبيد49197181941089016

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيعباس فاضل سليمان خلف49198171941144049

كلية اآلداب/جامعة تكريت457.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائياحمد حمزه كاظم عبيد49199231941018002

كلية اآلداب/جامعة تكريت457.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيعبد الملك عبد الغني مدحي فيصل49200181941003025

كلية اآلداب/جامعة تكريت456.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيسعيد عبد سعيد احمد49201171941015079

كلية اآلداب/جامعة تكريت455.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيرغيد احمد عيسى خلف49202181941339024

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيحسين ثابت صعب احمد49203181941041012

كلية اآلداب/جامعة تكريت454.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيمريم قاسم محمد جمعه49204201942120038

كلية اآلداب/جامعة تكريت453.0اعدادية بيجي للبنينصالح الديناحيائيحمزه محمد طه عبيد49205181941007008

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0ثانوية االخاء المختلطةالسليمانيةاحيائيعمر رياض حميد خنوس49206321941053004

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد مهدي رؤوف مصطفى49207201941259299

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمصطفى محمد عبد عصفور49208201941002048

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيبهجت علي حمد ابراهيم49209201941019032

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعدنان ثائر اسماعيل عطيه49210181841016049

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيابراهيم احمد عطا هللا جالل49211191941067003

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيميس عمار نعمه عباس49212181942176158
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كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0ثانوية الريف المسائيةصالح الديناحيائيهمام عيدان محمود محسن49213181941337024

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.1ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيماهر احمد ماهر حسن49214181941032017

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيامين حسن نوري كريم49215201941002007

كلية اآلداب/جامعة تكريت450.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيولدان جودت اكرام باقر49216181942254044

كلية اآلداب/جامعة تكريت473.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيمصطفى رحيم هاشم محمد49217221951045037

كلية اآلداب/جامعة تكريت471.0الخارجيونالكرخ الثالثةتطبيقياسامه قصي ضياء موسى49218121951400003

كلية اآلداب/جامعة تكريت465.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيطه هيثم ناجي معروف49219181951057006

كلية اآلداب/جامعة تكريت460.0ثانوية سامراء االهلية للبنينصالح الدينتطبيقينامس جبار شاكر درويش49220181951152021

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيغالب محمد محمود خضر49221161951365145

كلية اآلداب/جامعة تكريت458.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا باسم عبد القادر حسين49222181951073027

كلية اآلداب/جامعة تكريت452.0ثانوية الحارث المسائية للبنينصالح الدينتطبيقينايف االوس محمد حمد49223181951341009

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىتطبيقيفاطمه رمضان عطيه علي49224171952046002

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد هيثم مولود محمد49225181951089032

كلية اآلداب/جامعة تكريت449.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد حسين حديد خضر49226181951016023

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةتطبيقيحسين اكرم ياسر عبد49227241951024004

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيسفيان خضر خلف صالح49228201951250021

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيمصطفى محمد خلف سبيل49229201951026029

كلية اآلداب/جامعة تكريت444.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيايمن علي سعيد خضير49230181951073012

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد محفوظ خلف محمود49231171951011171

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت553.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الدينادبيعيسى اسماعيل محمد عزار49232181921054021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت538.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبياسماء محمود برجس درويش49233181922163002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت524.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيمروة اياد محمود محمد49234171922274057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىادبيمحمد علي عبد اللطيف فنخ49235171921048021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيمساهر عبد حسن خلف49236201921255073

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبيمحمد عامر ذياب علي49237171921036014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت505.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبيايه سعيد عبد المجيد صالح49238181922163004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت497.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبياحمد جميل حسون عجاج49239171921053001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت495.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعباس بجاي حاجم بدبود49240231921200021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىادبيابراهيم عطا هللا عابد اسماعيل49241171921049001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الدينادبيمحسن حسن رجب عواد49242181921054023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الدينادبيعبد الكريم حسين محمد عزار49243181921054016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0ثانوية باقرته للبنيننينوىادبيثامر جاسم محمد سالم49244171921082003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0ثانوية اركبة جدعة للبنيننينوىادبيصكر عبد هللا محمود عبد هللا49245171921044006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيحسين محمد ابراهيم شحاذة49246171921018039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيصالح محمد صبحي عبد هللا49247171921046008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0اعدادية العياضية للبنيننينوىادبيصادق احمد محمد صادق عبد هللا49248171921115007
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىادبيعبد العزيز محمد علي عمر49249171921052007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيعبد الغني احمد محمود كبيسي49250181921053010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0ثانوية أبو صخرة المختلطةكركوكادبيعبد العظيم احمد خلف حمد49251201921241007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيمحمد حسن مظهور حمود49252171921043010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيايمان حسين علي عبد هللا49253171922313003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبياحمد واسع محسن منصور49254211921030007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيبشار عبد الحافظ حميد حماد49255171921206009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيشيماء احمد محمد كعود49256171922313006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيحسن مشتاق احمد جاسم49257211921005016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيعامره عبد الجبار حمود عبد هللا49258171922046007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيسالم احمد عبد عباس49259231921051021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكادبيابراهيم فرحان خلف موسى49260201921029001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبينوال خالد علي حمد49261181922163008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبياشرف إسماعيل محمد علي49262171921026029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيحسام عبد الناصر سليمان يونس49263181921036009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىادبيعمر خليل خلف ياسين49264171921049010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيوضاح عزاوي سلمان محمد49265171921077027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيجعفر موسى نجم سلمان49266291921151022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد خلف خضر علي49267201921235038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية الورود للبناتصالح الدينادبييقين محمود حسين جابر49268181922224008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيصفا عدوان عبد الغني محمود49269171922313008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبيعمار عبد الستار مجبل محمد49270171921036009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت444.0ثانوية باقرته للبنيننينوىادبيعمار رمضان مصطفى عمر49271171921082008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيعبد الحكيم باسم حسن حاج49272201921253038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبياحمد اسماعيل خضير عباس49273231921051002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت442.0ثانوية الجرناف المسائية للبنينصالح الدينادبينوال احمد حسين احمد49274181922329007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيفاطمه جليل فاضل مجيد49275211922109028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيعبد السالم عطية بدي حسن49276181921053009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0اعدادية القيارة للبناتنينوىادبينرجس محسن موسى صالح49277171922242017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيحسام عايد عكيل جاسم49278171921046002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبينور الدين احمد حاجم سلطان49279111921034052

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنبارادبيبكر ثابت منذور علي49280191921041002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيياسر محمد احمد محمد49281171921079024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيباسل محمد مطر حوان49282171921003012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0ثانوية تونس المختلطةكركوكادبياحمد محمد محمود احمد49283201921213002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت439.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعمر محمد عبد هللا محمود49284171921080073
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينادبيجعفر بشير كرجي ابراهيم49285181921047006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبينور عبد هللا خليل احمد49286201922127013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيادريس سامي عبد خلف49287181921010001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعلي حسن عبد هللا سليم49288311921001025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيمعاذ يوسف عزيز حسين49289311921002030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيزياد خلف طه فتاح49290171921143030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيانور محمد ويس حسون49291171921005010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيزيد صالح عليوي ناصر49292231921010037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيمحمد موسى عويد خلف49293181921036033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيحارث حامد سامي محمد49294201921007027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينالنجفادبياحمد علي حسين كاظم49295251921160004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0اعدادية الحود للبنيننينوىادبيابراهيم سعيد عواد سليمان49296171921040001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0ثانوية اركبة جدعة للبنيننينوىادبيمثنى عبد هللا ابراهيم كعود49297171921044011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيايالف تركي عبود علي49298201922025002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيمحمود رافع احمد علي49299171921077025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيمصعب حمد محمود علي49300171921035017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيعبد الحكيم عبد هللا محمود محمد49301171921103018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيزينب جمعه شهاب محمد49302171922313005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبيهدى عروه حوري محمد49303181922163009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الدينادبيدعاء اسماعيل عبد هللا حسين49304181922265004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيساهر خلف مجيد خليفة49305311921017014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيمحمد محمود عيسى عليان49306171921063021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيثامر عطية حميد احميد49307171921018027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت434.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيعبد الكريم ابراهيم محمد عويد49308181921053011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0ثانوية نوح للبنينديالىادبيزين العابدين علي حمد شهاب49309211921053008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبييوسف سعدون عاصي حسين49310201921022107

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيسفيان حمد هادي حمد49311171921079010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيمحمد ابراهيم محمد حسن49312201921017034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيمحمد علي حسين جواد49313211921023068

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيبثينه ثامر حسين حبيب49314201922207004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيعبد الرحمن تحسين سهيل نجم49315171921018066

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعمر انور محمود حمد49316171921080070

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيحسين حمد مناع محيميد49317171921053007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيإبراهيم علي طاهر إبراهيم49318201921037001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيضياء نمير فاضل اسماعيل49319171921018061

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيفاطمه بشير خلف علي49320201922109023
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيحسين محمود حنش محمود49321211921030016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبياحمد سرحان حسن محمود49322211921074003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيمسرة فريد فاروق حسين49323211922155070

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيمحمد احمد دربي احمد49324171921350204

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيعمر غافل كاظم رضا49325241921051043

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيكريم علي بالل كنوش49326171921019093

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمصطفى ماجد سليمان حسين49327171921021077

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيمحمد قاسم احمد زيدان49328211821212021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0ثانوية التوفيق للبنيننينوىادبيعمر عبد عبد القادر عيسى49329171921208004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيمحمد خضير عبيد فرج49330231921010079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0اعدادية القيارة للبناتنينوىادبيمنى احمد سبهان عبد هللا49331171922242015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيسعود حسن عبد هللا حمودي49332171921018054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكادبيحازم محمد عبد هللا وسمي49333201921252013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي هاني فارس احمد49334251921012151

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبياسماعيل وسام خلف محمد49335201921033003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0ثانوية نوح للبنينديالىادبيسالم ثاير طعمه شجاع49336211921053011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيمحسن حسن سعيد عدوان49337211921030049

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيمناهل محمود علي عبد هللا49338171922051011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيمحمد صادق سعد حسين49339211821037025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيرجاء صالح عبيد فيحان49340171922046003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبينبأ اياد علوان شاطي49341211922154034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبيعبد هللا يونس حسين جامل49342211921273035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيموفق صباح محمود زركان49343201921253074

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيسيف علي دحام لطيف49344211921233006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيسارة عمار ياسين خضير49345211922116014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحمود محمد عبد هللا سعيد49346171921080103

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيثابت مصطفى عبد هللا علي49347201921020012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيفتحي محمد علي شبيب49348171921077019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيمصطفى حميد صبر عطية49349241921039029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيطيف يونس حسين جمعه49350201921255040

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيابراهيم عبد محمد حسين49351171921079001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيمحمد عبد هللا ثابت صالح49352201921200014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىادبيحسين علي حسن محمد49353211921278026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيحسين عبد الرضا شباط نزال49354221921233002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الدينادبيميسم خضر حجاب جاسم49355181922265012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبياستبرق حسام حسين علي49356201922228002
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيفاضل عباس عبد الجبار رميز49357171921079018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيعائشه عماد احمد شكر49358211922221012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيوليد عبد حمد حسين49359201921204033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0اعدادية الفرات للبنينصالح الدينادبيوليد عبد السالم حمك جركس49360181921020005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيحسين عزيز عبد مهدي49361211921030015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت569.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الديناحيائيايمان ضاحي محمد محمود49362181942164004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت548.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيفراس خلف حمد عياش49363181941340037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت542.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيسرحان مغير محمد حسين49364171941049026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت542.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيهدى محمد صبار سليمان49365201942112034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت540.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيصالح اسماعيل محمد عبد هللا49366181841036036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيسوسن عبيد حسين عبدهللا49367181942243037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت528.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائييعقوب محمد مطلك حمود49368181941067057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت526.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيعلي عبدهللا احمد عليوي49369181941053024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت526.0ثانوية آشور للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن ناصر عبد الدايم ناصر49370181941081004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت525.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيعلي صبري علي تقي49371181941037032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت522.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيبدر فواز مخلف سلطان49372181941036013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت521.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيوفاء عبد هللا علي معروف49373171942201006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت519.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائياحمد سالم حسين علي49374181941036003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيمالك احمد غانم ابراهيم49375171942283114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت511.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيخلف محمود احمد خلف49376171941018066

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت510.0ثانوية الحارث المسائية للبنينصالح الديناحيائيشفاء جمعه سالمه محمد49377181942341003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيصبا احمد عطيه مناور49378171942049001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت508.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيعبد االله احمد ياسين ساير49379181941340028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت507.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد عبد المجيد عبد الحميد49380181941149030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0ثانوية االطياف للبناتصالح الديناحيائيفتحيه علي محمد سليمان49381181942225007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت503.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعبدالكريم جاسم محمد حواس49382181941036032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت502.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعماد حميد صبح لطيف49383171941049045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت501.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدهللا صالح محمد49384171941043031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت497.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيسنابل احمد حمد محمد49385171942046027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن عبدهللا جميل محمد49386181941036027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت496.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الديناحيائيماهر جابر محمد ثلج49387181841074022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت493.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمحمد رمضان حنيش عمر49388171941046032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت492.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائيغزوان عبد عثمان عبدالرحمن49389181941145017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيانمار ابراهيم محمد حسين49390181941036009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيحبيب علي خضير محمد49391181941036014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيحازم محمد سالم فرج49392171941039015
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيعبدالرزاق خلف عبدهللا علي49393181941065010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت484.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الديناحيائيمحمد حماد حمد ثلج49394181941074009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيمحمد خالد خضر خليف49395181941042009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0ثانوية االطياف للبناتصالح الديناحيائيمنار عطاهلل علي خالد49396181942225009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0ثانوية الفتاة للبناتديالىاحيائيحوراء فائق فتاح معروف49397211942175012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيشهد حامد عبدسادة محمد49398231942187015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيمؤمن احمد محمد رجب49399171941162059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيخوله عبد الحميد خلف زرزور49400171942242026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0اعدادية البعاج للبنيننينوىاحيائيفالح خليل نهيان شويش49401171941045015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيسعد محسن محمد حسين49402171941350077

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0ثانوية القعقاع للبنينصالح الديناحيائيامير علي حسين مطر49403181941062003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائياثير سالم احمد سليمان49404171941009002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيعبدهللا محمود حمادة مطر49405171941043018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيانفال عبدالسالم شبل عبدهللا49406181942177009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمحمد حميش مجيد خلف49407181941053028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيدعاء صالح سرهيد موسى49408181842243034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائياحمد غزال نمر حمادي49409181941013001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيعبد المنعم عزيز محمد خلف49410171941166018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد هللا احمد فجر49411171941008042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيعثمان سعد عبد خلف49412181941004011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0ثانوية الفجر الجديد للبناتصالح الديناحيائيشهد سعد عبد طلب49413181942199022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0ثانوية وانة للبنيننينوىاحيائيمحمد فيصل شعبان علي49414171941093023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائياحمد خوام شعبان مديد49415171941162004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائينبراس ناجي حمد حمزه49416231942109199

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت471.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيايه محمود فرج محمد49417171942242020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائينجالء ميسر جاسم محمد49418171942046042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيذوالنورين عمر احمد علي49419171941026067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيعمر ابراهيم اسماعيل محمد49420171941166021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمنير محمد علي احمد49421181941053035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيعلي عواد محمد حسين49422181941054015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيسناء احمد سلمان عجاج49423181942243035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت470.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيدعاء رياض حسين احمد49424201942112011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعامر علي عبد الجبار مصطفى49425171941080068

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيليث عامر احمد عزيز49426171941026182

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت469.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيعبدالرحمن احمد خليل محمد49427171941051013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائيصبحه حسين حمد خلف49428201942029004
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائينبراس صياد محمود رجب49429201942239015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيمحمد عباس طعمة محمد49430171941104067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيرامز عماد صخر كاظم49431231941051047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيخلف عزيز غالم خليف49432171941049024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيحسن صالح محمود عبد49433201941235008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0اعدادية عوينات للبنيننينوىاحيائيعثمان اعبيد حمدان جدعان49434171941111019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائييوسف محمد شحاذة حسين49435311941001050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائياحمد محمد محمود دغش49436171941064009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيوسام سعد هللا احمد نزال49437171941008400

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيرقيب عدنان عواد حسين49438201941058008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيشهد فالح طرفه نجم49439181942394015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيايوب رافع محمدبري الياس49440171941056004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيياسر احمد مشاري جمعه49441181941065028

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمنتظر قادر عبد الحسين مدهوش49442221941091178

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيسعديه عبدهللا بدوي عبدهللا49443181942218016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيعبد الكريم عدنان عواد حسين49444201941058017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيوليد جاسم محمد ابراهيم49445171941104079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد عامر ابراهيم احمد49446171941076023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيرضوان محمد درويش طحير49447171941076008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيمحمود يحيى عبدهللا خليف49448231941181064

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمود اسماعيل صالح احمد49449171941359051

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيرغده عثمان محمود سعيد49450211942176013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد ربيع علوان مهنه49451191941009265

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيهشام اسماعيل ابراهيم خرنوب49452171941162073

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيمصعب عزيز محمد سليمان49453171941109038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا بلو محمد49454171941011286

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيمالك محمود خلف عبد49455201942112029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائينبراس عامر محمد علي49456181942243054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيخضير ترني شبوط مرعي49457171941038017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا محمد حسن49458171941084077

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائياحمد شيت جرجيس سعيد49459181941016011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعلي غالب حسن محمد49460331941050021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيجعفر ولي الدين مزهر حسين عبيد49461221941092008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائينمير فوزي مجبل عبدهللا49462181941145024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد دخيل محمد49463181941054019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيخالد عبد العزيز ابراهيم شاهر49464171941104029
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد نعمه عطيه جياد49465241941034050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعمر عبد العزيز عطيه محمد49466171941162053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعدنان سعدون صبار خلف49467121841020080

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيليث ماجد محمد يونس49468171941026183

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيعبدالمجيد جمعه خلف حسين49469181941053022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0اعدادية التقدم للبنيناالنباراحيائيصهيب صبار زبار نزال49470191941062017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيياسر محمد نايف دخيل49471181941013016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0ثانوية بادوش للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود احمد محمود49472171941170032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيصالح خضر احمد صالح49473171941351096

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمحمود سليمان علي جمعه49474181941053033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عبد هللا زبار محمد49475121841020125

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت459.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيأمجد شاكر محمود سلطان49476171941007003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيصالح رعد صالح محمود49477311941002018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيبالل عبد عيسى عبدالرزاق49478181941016014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيميسر حامد محمد سلطان49479171941012098

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائينور سميط خليف عبيد49480171942048008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد نايف حاتم ابراهيم49481111941025072

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيدعاء علي جواد فرحان49482231942120060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائينازك عبدهللا عجيل علي49483181942265016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيرضوان محمد خلف محمد49484171941043009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيالزم محمد خلف عواد49485201941259245

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد غسان شهاب احمد49486171941026226

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0ثانوية ابليج للبنيننينوىاحيائيعلي صالح يونس صالح49487171941226005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيقاسم محمد معيوف صالح49488201941020090

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيصفوان ابراهيم عبد سميط49489181941036021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيمحمد شمس الدين احمد زيدان49490191941029042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيابراهيم احمد عبدهللا عبد49491201941261001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن راسم عبد علوان49492251941049004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائياحمد كريم شلكام بلهود49493181941041002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيصالح فوزي صالح أحمد49494171841037009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيعبد السالم جمعه احمد عبد هللا49495201941034004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيعمر كامل حمادة محمد49496181941036048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعبد هللا محسن هالل حمزه49497231941031083

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيعقيل راضي عيسى ناصر49498201941026025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائياحمد علي سليمان محمود49499171941207004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناالنباراحيائيحيدر فالح عيد كريح49500191941352015
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيليلى نشوان يونس علي49501181942218022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكاحيائيرشيد حمد شهاب احمد49502201941051004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيطه ياسين عبد هللا عيسى49503201941219023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي غافل جميل علي49504271941151048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيحسين جاسم عباده عبيس49505231941055009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائينوار رأفت عمر ابراهيم49506311941070039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيالفهد مزهر يونس عويد49507181941016013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيخالد ابراهيم احمد عواد49508171941049020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائيامل حمد محمود عابد49509171942048002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0ثانوية المقاصد لبنينصالح الديناحيائياحمد سليمان حسن شعبان49510181941068002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيحمد وعد احمد حمد49511311941024042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمروان عادل شعالن شدود49512221941039133

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمهدي داخل فاضل كاظم49513221941310177

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيامير غسان عبد االئمه ناصر49514231941002038

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيرقية محمود عواد محمد49515171942242033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكاحيائيمرشد جاسم حسين محمد49516201941060003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيخليل حمد حسن احمد49517201941250045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائيبارق طه حمود حسن49518181941145006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيقاسم محمد ابراهيم علي49519171941075020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمحمد طارق أحمد محمد49520171941001074

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد امين حمد حماده49521171941008023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيحياة علي محسن جمعه49522201942161012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0ثانوية الصباح للبنينواسطاحيائيعلي عبد العباس عزيز محمد49523261941162014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت497.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقينور احمد صالح سليمان49524181952164009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت490.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالرحمن حميد جمعه حمد49525181951036012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت485.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيعلي محمد دخيل ماجد49526181951016017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا احمد عبد خلف49527201951025018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت480.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىتطبيقيايالف خالد احمد محمد49528171952052001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت475.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيرحاب خلف محمد عبد هللا49529171952166003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيابراهيم سالم حمد خلف49530181951036001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيرافد داود وهاب خلف49531181951036007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت468.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقيصبا عبدهللا محمد عبدهللا49532181952164003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىتطبيقياحمد ادريس حسين عجمي49533171951046001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت465.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيمحمود عبد الواحد خلف صالح49534181951013022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيجعفر شمخي جبر مشعل49535221851027011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكتطبيقيعمار سالم حمد خلف49536201951255025
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيمحمد خليل رمضان منصور49537201951208009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكتطبيقيعلي جمعه صالح محمد49538201951029008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيوسام داود سليم حمود49539171951051012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيقصي صدام سليمان حسين49540181951154008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحمد ياسر حاجي مسير49541291951004155

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيزبير طاهر علي مطرود49542171951001026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقياحمد حسين عيسى شرار49543231951017002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيصالح حسين صالح محمد49544171951003029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيثائر احمد لطيف حمود49545171951103018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيحسين علي حسين احمد49546171951009019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىتطبيقيخالد سالم علي خالد49547171851046009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا عواد عبدهللا حمد49548171951053015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعارف عبيد خليفة سعيد49549171951026087

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيسجاد احمد فخري يوسف49550231951051020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيجابر محمد سليمان فرج49551201951020012

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزين العابدين محمد عبد المنعم محمد49552171951017095

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىتطبيقيعلي خطاب حمد محمد49553211951243006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيرنده كاظم حميد محمد49554201952138026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيمزاحم عداي محمود عبد49555201951250050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكتطبيقيلؤي سالم محمود صالح49556201951253023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمد ايوب عبد هللا49557171951103061

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيعبد حسين عبد رزق49558201951022029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيعسكر حسين احمد هيته49559201851208017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكتطبيقيدينا جبار ستار طه49560201852140019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقياسمهان عزيز سلمان محمد49561181952164001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عبدالرحمن عصمان اسماعيل49562171951056015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقييحيى محمد علي مناحي49563171951166025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0اعدادية العبيدي للبنيناالنبارتطبيقيعدنان رديني منسي سطام49564191951024016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعمر سعدي فتحي علي49565171951025079

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيمحمد فتحي علي عبوش49566171951018103

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد حميد عبد الهادي عبد الغفور49567171951005099

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيزينب صبيح كاظم عبد49568241952115016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيضياء عباس محمد عبد49569271951015045

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيمرتضى سامي علوي عبد هللا49570231951255095

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقياسامة حازم محمد علي احمد49571171951160006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيباقر قاسم جابر غايب49572241951017007
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيابراهيم صالح عبد اللطيف عبد هللا49573201951020001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ابراهيم عبدهللا صالل49574171951039055

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيحسين سعد كتاب عبيد49575231851051029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيجاسم محمد عبد هللا جابر49576241951012011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عالء محسن جبر49577241851018019

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت464.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتصالح الدينادبيرويده نزهان محمود جاسم49578181922195004

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت449.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيفاطمة محمد احمد محمد49579181922261031

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0ثانوية البوجواري للبناتصالح الدينادبيغفران احمد خماس حمود49580181922168006

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت436.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيبنين حسن كاظم عباس49581181922236009

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت436.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيكمال عبد الحميد عواد حسين49582201921221011

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت434.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكادبيعبد هللا كريم ابراهيم روان49583201921250010

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت432.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيابراهيم حسين علي حميد49584211921089001

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت431.0ثانوية بني تميم المختلطةصالح الدينادبيقاسم عباس عبد الوهاب علي49585181921279011

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت431.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبينهى شالل حبيب رشيد49586211922226042

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت431.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبيديانا حسين خليل ردام49587211922247003

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت427.0ثانوية الصقور للبناتصالح الدينادبياطياف عالء حسين علوان49588181922206001

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت427.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبياحمد ابراهيم سمين شاه مراد49589211821022002

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت426.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيفالح حسين جواد كيطان49590211921272116

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت424.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبينبع مكي شاكر محمود49591181922237038

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت423.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبينور حسين طه عباس49592211922146063

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت423.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيسفيان رمضان محمد عبد الحميد49593201921221007

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت422.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيرؤى شاكر محمود كاظم49594211922154010

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت422.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيحسين حميد حسين عبد49595211821228010

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت422.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيعثمان صالح شاكر محمود49596211921228018

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت422.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيمحمد نجم حسين حبيب49597201921207036

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت422.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبياثير خليل محمود محمد49598201921027001

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت421.0ثانوية الراية المختلطةديالىادبيعلي ثامر محمد ابراهيم49599211921021007

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت421.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيعثمان محمود عبد هللا علي49600101921159009

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت421.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيلقاء احمد تركي عبد هللا49601211922261008

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت420.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيمحمد عبد هللا جاسم محمد49602311921002026

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت420.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيايه عمار محسن مهى49603211922105006

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت472.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيورود داود سالم لطيف49604121942114076

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت465.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيحنين صالح مهيدي صالح49605181942277008

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت460.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمسلم سالم نجم علي49606201941001274

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت453.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيساره احمد عواد حسن49607201942154042

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت453.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الديناحيائيآيه خضر عبدهللا انصيف49608181942198001
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كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت452.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناالنباراحيائيعبد الهادي خالد جدوع سرحان49609191941347026

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت452.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيياسين ابراهيم رشيد نيف49610181941004022

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت451.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائييوسف لؤي محمد فاضل توفيق49611201941008034

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت449.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائينزار محمد فرمان احمد49612171941103087

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت448.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي ليلو خضر خنياب49613271841001141

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت448.0ثانوية امرؤ القيس للبنينصالح الديناحيائيعلي عبدالستار عبدالكريم طعمه49614181941147019

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت448.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائينبا طالب محمود بديوي49615181942373060

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت445.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعبدالقادر عبدالكريم حسن خضر49616181941016033

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت444.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيايمان محمد سرحان عمر49617171942043006

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت444.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيفرح شهاب احمد رمضان49618201942124077

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت443.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيعلي تحسين علي صالح49619181841311024

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت443.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيسعد حسن خلف عالوي49620201941004032

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيميامي بركات حميدان خلف49621191942370212

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت440.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا علي حمزه شذر49622121941020087

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيعبد المطلب مؤيد توفيق حسين49623201941007026

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد عبد االمير سلمان زغير49624261941012117

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيفاطمه داود سليمان عزيز49625181942244019

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت438.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيحسن جندي عبود موحان49626291941008014

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت445.0اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيحازم خالد علي محمد49627201951026008

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت442.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعمر صدام عبد هللا محيميد49628181851030017

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت442.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقيمشعان فيصل فرحان نجرس49629181951103015

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت440.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقياحمد كريم خلف خضر49630201951019009

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت440.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيوليد جمعه عبد هللا رمضان49631201951045026

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت440.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيقيصر فالح حسن هندو49632231951190011

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت440.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيمروان عبدالستار خليفه دخيل49633181951016027

كلية الطب/جامعة القادسية713.9ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحيدر خالد ثامر مطر49634241941041016

كلية الطب/جامعة القادسية711.9ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيسماره شاكر عبد جاسم49635241942084024

كلية الطب/جامعة القادسية710.9ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيزين العابدين خالد لهمود ياسين49636241941041021

كلية الطب/جامعة القادسية709.9ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيهدى احمد فاضل طه49637241942084048

كلية الطب/جامعة القادسية709.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسين احمد خيون عبدالعباس49638241941041010

كلية الطب/جامعة القادسية708.8ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى عادل موسى احمد49639241941041042

كلية الطب/جامعة القادسية707.6ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمحمد رحمن كريم محسن49640241941041034

كلية الطب/جامعة القادسية706.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل حمزه عنين كاظم49641241941001215

كلية الطب/جامعة القادسية706.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمنار ناظم محمد طنش49642241942120269

كلية الطب/جامعة القادسية705.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيجمانه باسم ارحيم محمد49643241942120059

كلية الطب/جامعة القادسية704.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائييوسف خالد حسون وناس49644241941041051
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كلية الطب/جامعة القادسية703.5ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائينور حسين عبدالزهره لعواص49645241942084042

كلية الطب/جامعة القادسية703.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حمزه محمود جاسم49646241941037035

كلية الطب/جامعة القادسية703.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه احمد جواد حمزة49647241942120211

كلية الطب/جامعة القادسية703.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى عقيل سرحان محمد49648241942121318

كلية الطب/جامعة القادسية702.7ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيايمان حميد نعمه عبد49649241942084003

كلية الطب/جامعة القادسية702.5ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيساره عالء مهنا نغماش49650241942084023

كلية الطب/جامعة القادسية702.3ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائياحمد باسم كاظم جواد49651241941041001

كلية الطب/جامعة القادسية701.7ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيطه اسماعيل جعفر حسن49652241941041024

كلية الطب/جامعة القادسية701.2ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيبنين توفيق فليح حسن49653241942084009

كلية الطب/جامعة القادسية701.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد حسن بديوي49654241942120143

كلية الطب/جامعة القادسية701.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيابرار كاظم جاري دزان49655241942120003

كلية الطب/جامعة القادسية701.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك نجاح غانم شبيب49656241942124035

كلية الطب/جامعة القادسية701.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي بدر سالم49657241942121185

كلية الطب/جامعة القادسية701.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عباس عبد غيالن49658241942121146

كلية الطب/جامعة القادسية700.9ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيفاطمه رعد عبد كاظم49659241942084029

كلية الطب/جامعة القادسية700.2ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسن علي حسن تومان49660241941041007

كلية الطب/جامعة القادسية700.2اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي فليح حسن49661241942220226

كلية الطب/جامعة القادسية700.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيمريم لطيف صيهود كامل49662241942107117

كلية الطب/جامعة القادسية700.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيايناس عباس حسن حاجم49663241942164007

كلية الطب/جامعة القادسية700.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسالفه كريم جرينخ نايف49664241942121211

كلية الطب/جامعة القادسية699.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبتول كريم محيسن جابر49665241942149014

كلية الطب/جامعة القادسية699.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينور علي عبد السادة ماشي49666241942121325

كلية الطب/جامعة القادسية699.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد يونس حميد49667241942121171

كلية الطب/جامعة القادسية699.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيعذراء ناصر والي نشعان49668241942149061

كلية الطب/جامعة القادسية699.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين محسن جبر عبود49669241941006021

كلية الطب/جامعة القادسية699.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين ماهر مهاوش حسين49670241941001072

كلية الطب/جامعة القادسية699.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيايثار الزهراء عصام علي حسين49671241942106017

كلية الطب/جامعة القادسية698.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيضحى قاسم سوادي محمد49672241942120184

كلية الطب/جامعة القادسية698.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيتقى فؤاد عبد الزهره رزوقي49673241942120057

كلية الطب/جامعة القادسية698.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيرند حسين حفظي عبداالمير49674241942082023

كلية الطب/جامعة القادسية697.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيشيماء علي حسين علي49675241942124092

كلية الطب/جامعة القادسية697.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد حاكم حسوني49676241941027161

كلية الطب/جامعة القادسية696.8ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيحنين شاكر عبد جاسم49677241942084011

كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي سلمان عطيه49678241942108137

كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيمالك جواد صكبان عبد الحسن49679241942108147

كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر كريم هبيش مرحب49680241942111090
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كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسن عبدالكاظم حسين49681241941062065

كلية الطب/جامعة القادسية696.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةاحيائيجنات عداي سلمان شرماهي49682241942125003

كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرتاج حسن ياس خضير49683241942121113

كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائياالء محمد حسين رحم49684241942107006

كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسرى فليح ياسين سلمان49685241942220329

كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي رزاق مهدي صالح49686241941003177

كلية الطب/جامعة القادسية696.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيتقى عباس جميل حبيب49687241942120056

كلية الطب/جامعة القادسية695.7ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزهراء عبداالمير ناصر حسين49688241942084017

كلية الطب/جامعة القادسية695.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيجعفر حمزه عنين كاظم49689241941036019

كلية الطب/جامعة القادسية695.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيمريم محمود ثامر حميد49690241942136057

كلية الطب/جامعة القادسية695.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيشدن أحمد جاسم شاكر49691241942120168

كلية الطب/جامعة القادسية695.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عبد الساده محسن عريف49692241942120052

كلية الطب/جامعة القادسية695.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه كريم لفته خرنوب49693241942220180

كلية الطب/جامعة القادسية695.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعلي خيري سعيد حسون49694241941027152

كلية الطب/جامعة القادسية695.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قاسم جاسم سلمان49695241941038050

كلية الطب/جامعة القادسية695.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى جمال جالل فرهود49696241942119131

كلية الطب/جامعة القادسية695.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيميار جواد كاظم عبود49697241942082082

كلية الطب/جامعة القادسية694.7ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعبدهللا احمد مطرود كاظم49698241941041026

كلية الطب/جامعة القادسية694.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب قاسم لعيبي ساجت49699241942121190

كلية الطب/جامعة القادسية694.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائينرجس جابر منهي محمد49700241942123134

كلية الطب/جامعة القادسية694.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائييمامه قيس جاسم حسين49701241942121344

كلية الطب/جامعة القادسية694.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيباقر علي كاظم جعفر49702241941001031

كلية الطب/جامعة القادسية694.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه الزهراء فالح كاظم جابر49703241942121250

كلية الطب/جامعة القادسية694.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيامنه صبار منزل عمران49704241942088006

كلية الطب/جامعة القادسية694.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر إسماعيل عبيد عبعوب49705241941001082

كلية الطب/جامعة القادسية694.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرنده نعيم عبد علوان49706241942120094

كلية الطب/جامعة القادسية694.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيورود نعيم عبود حاصود49707241942104144

كلية الطب/جامعة القادسية693.5ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيايمان محمد رحيمه عليج49708241942084004

كلية الطب/جامعة القادسية693.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كاظم حاكم برع49709241942121269

كلية الطب/جامعة القادسية693.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى رزاق محسن علوان49710241942146061

كلية الطب/جامعة القادسية693.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمريم شهاب عبد مهدي49711241942121289

كلية الطب/جامعة القادسية692.9اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عباس جواد كاظم49712241941018042

كلية الطب/جامعة القادسية692.9ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمهدي باسم جهاد عزيز49713241941041045

كلية الطب/جامعة القادسية692.8ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى حميد كاظم مهنا49714241941048020

كلية الطب/جامعة القادسية692.8ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيمنار نبيل كاظم لفته49715241942084040

كلية الطب/جامعة القادسية692.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيطيبه تحسين كاظم حمد49716241942084026
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كلية الطب/جامعة القادسية692.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور مؤيد حاكم كوكز49717241942120293

كلية الطب/جامعة القادسية692.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه غالب مهدي محسن49718231942153142

كلية الطب/جامعة القادسية692.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبنين كامل ظاهر محسن49719241942108028

كلية الطب/جامعة القادسية692.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه سعيد شريده مدلول49720241942101090

كلية الطب/جامعة القادسية692.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عبداالمير نعيم مهدي49721241942080137

كلية الطب/جامعة القادسية692.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيرسل عماد محمد رؤوف49722241942104054

كلية الطب/جامعة القادسية691.9ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيباقر احمد هليبص علي49723241941041004

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين علي محمود طاهر49724241942120039

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيساره حسن كاظم علي49725241942149053

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمحمد ازهر عبد العزيز محمد49726241941006072

كلية الطب/جامعة القادسية691.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا جبار تركي ناهي49727241941001147

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيكاظم حميد عبد زيد حمد49728241941027170

كلية الطب/جامعة القادسية691.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسن عدنان نواف سياب49729241941042002

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيمنال عباس ملزوم كاظم49730241942136058

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد الكاظم عصفور سبهان49731241942120114

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا كريم علي اكبر محمد49732241941003151

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيرانيا سامي غازي كلف49733241942080053

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيخديجه حسين حميد عبود49734241942108045

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين عبد علي49735241942095063

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيحنين احمد عبد خضير49736241942106042

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة محمد حاتم نغماش49737241942094103

كلية الطب/جامعة القادسية691.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد ضياء كاظم محمد49738241941001015

كلية الطب/جامعة القادسية691.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد واثق مايح ناجي49739241941037005

كلية الطب/جامعة القادسية691.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيطيبة لعيبي ثامر لفته49740241942121235

كلية الطب/جامعة القادسية690.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائياصيل علي عناد خليل49741241942146003

كلية الطب/جامعة القادسية690.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسمر قاسم رحيم عبد49742241942121213

كلية الطب/جامعة القادسية690.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيرحاب جاسم غزال كاظم49743241942102072

كلية الطب/جامعة القادسية690.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيدنيا مهدي محمد عنجور49744241942093042

كلية الطب/جامعة القادسية690.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيسجى عبدالكاظم سعد وادي49745241942080097

كلية الطب/جامعة القادسية690.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب علوان سعدون علوان49746241942120136

كلية الطب/جامعة القادسية690.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائييقين عيسى عطوان عبد هللا49747221942412084

كلية الطب/جامعة القادسية690.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهاجر حسن عزيز جبر49748241942220528

كلية الطب/جامعة القادسية690.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةاحيائياحمد ماجد حران ناصر49749241941064004

كلية الطب/جامعة القادسية689.8ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمحمد نور نومان هاشم49750241941041038

كلية الطب/جامعة القادسية689.1االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي كريم حنت حرز49751241941001191

كلية الطب/جامعة القادسية689.0ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةاحيائينبراس نجاح صالح طارش49752241942131032
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كلية الطب/جامعة القادسية689.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيهاجر حمزه عبد عبيس49753241942101111

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائينور جميل نعمه كاظم49754241942107128

كلية الطب/جامعة القادسية689.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيحنين علي حسين جاسم49755241942167007

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه الزهراء سالم كاطع صالح49756241942120214

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحنين كريم محسن كاظم49757241942220112

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائياحمد حمزه شمران كاظم49758241941009008

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبدور رحمن باجي ابراهيم49759241942220063

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ابراهيم بديوي دهش49760241942121126

كلية الطب/جامعة القادسية689.0الخارجياتالديوانيةاحيائيرواء سمير عبد الهادي ناجي49761241942401016

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيايات طالب عبد الرضا كيطان49762241942108010

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيمالك خير هللا كريم علي49763241942115057

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عدنان كاظم عبد هللا49764241942103070

كلية الطب/جامعة القادسية689.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيمريم احمد فاضل عباس49765241942088059

كلية الطب/جامعة القادسية689.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيبنين هادي لفته حسن49766241942095024

كلية الطب/جامعة القادسية689.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيايات علي حسين سلمان49767241942141010

كلية الطب/جامعة القادسية688.8اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائينور كريم عشعوش مهدي49768241942122124

كلية الطب/جامعة القادسية688.3ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيرنين محمد كاظم متعب49769241942082024

كلية الطب/جامعة القادسية688.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسام مخلص مهدي ابولويخ49770241941010028

كلية الطب/جامعة القادسية688.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيماهر فليح ضعيف عذاب49771241941152038

كلية الطب/جامعة القادسية688.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيقيصر رعد فرهود شالش49772241941036102

كلية الطب/جامعة القادسية688.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حبيب علي حسن49773241942124061

كلية الطب/جامعة القادسية688.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك مجيد حماده بريهي49774241942124033

كلية الطب/جامعة القادسية688.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرسل علي ساير محمد49775241942120078

كلية طب االسنان/جامعة القادسية687.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جواد كاظم كريف49776241942120217

كلية طب االسنان/جامعة القادسية685.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيقبس حيدر هذيب مهدي49777241942093116

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور حيدر كاظم محسن49778241942114297

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيكوثر حسين خايف شنان49779241942112042

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيبنين جابر حميد خضر49780241942123017

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائياثير صالح شايع شنشول49781241941009003

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيازهار عبد الحسين حسين درويش49782241942124008

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيكرار حامد جوده جاسم49783241941003211

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حيدر نعمه كناص49784241942220209

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين مهلي شالل حسن49785241942220087

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلاحيائيرقيه احمد عبداالمير شنابه49786231942193006

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةبابلاحيائيحوراء محمد جون حمزه49787231942214004

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيبنين حميد رعد شاكر49788241942104029
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيبنين راجي علي خشان49789241942103017

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيصادق فالح حسن رحيم49790241941062037

كلية طب االسنان/جامعة القادسية684.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيرقيه عباس عبد جياد49791241942106061

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمنار عماد عكوبي جاسم49792241942120267

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيدعاء كاظم عبد جاسم49793241942119047

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم عباس علكم49794241942093057

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيجنان حسين علي عباس49795241942102047

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيرواء قاسم عبد كاظم49796241942094043

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيصائب عاجل حسن سلمان49797241941009074

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيزيد عالء فرحان عطيه49798241941003103

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عسكر حمزه جبل49799241942220283

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي شناوه هندي49800241942106093

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة سعد حسن جواد49801241942220402

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى قاسم عاشور كدوح49802241942093146

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسجى رحمن شمخي جبر49803241942220314

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرباب مهدي فهد جازع49804241942220157

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه رحيم عبد الزهرة جاسم49805241942121263

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيدانيه حسن غانم جريود49806241942220135

كلية طب االسنان/جامعة القادسية683.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء عبد االمير جابر عبود49807241942168050

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةاحيائياحمد اركان عبدالهادي حسن49808241941064001

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائياحمد معين حسن ديوان49809241941003030

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيسلسبيل عقيل هاتف محمد49810241942124089

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيفرقان سالم حسين راهي49811241942124119

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيسعيد رحيم حسن عطية49812241941001127

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيعال داخل صيهود دخيل49813241942120200

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيآيه خليل فرحان رحم49814241942114014

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيسراب هاشم عباس ادريس49815241942101070

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد فالح فاضل فتان49816241941001259

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيشهاب رعد صوجر جفرز49817241941030013

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ماجد حسين حسن49818241942108084

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيبنين مهند عبد هللا شميل49819241942114047

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد مهدي صالح49820241942119075

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيساره مهند عبد هللا تركي49821241942108109

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائينبأ عباس علي عبد49822241942107121

كلية طب االسنان/جامعة القادسية682.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عباس غازي جار هللا49823241941006080

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيمحمد راهي عكش جلول49824241941011044
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيضحى علي شاطر حلواص49825241942120183

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمريم جواد كاظم كريف49826241942120254

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيكرار فارس حمد حسن49827231941071069

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه رحيم حسوني جبر49828241942123116

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء يسر ثعبان نايف49829241942119074

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسرى علي رحمن حسان49830241942121209

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيبتول محمد علي راضي49831241942118012

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب عادل شاكر علي49832251942170225

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزينب مرشد مالك هادي49833231942076054

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قاراحيائيحيدر رحيم جابر مري49834221941233006

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء صالح هادي دوال49835241942121143

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس حمزه ياسر عوفي49836241941003130

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيامير محمد حسن عبود49837241941001029

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد جابر كاظم جواد49838241941003110

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي يونس حسين49839241941071020

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حيدر وحيد عطيه49840121942094143

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس كريم عبد الحسن عبود49841251942096403

كلية طب االسنان/جامعة القادسية681.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حسن موسى حسن49842241941013120

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.8ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيمريم احمد شاكر كموش49843241942084036

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيامير عماد كاظم عبد العباس49844241941203020

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء صفاء جبار محيسن49845241942120066

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب حياوي عبد زيد حسن49846241942114149

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيحوراء رسول طارش ساجت49847241942119043

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعباس علي امانه عبد هللا49848241941001140

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين خضير عباس نجيب49849241942120035

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيعلي بدر وادي عبد الرضا49850241941019032

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه عقيل رعد جوان49851251942062287

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينمارق اعالن عبد الهادي49852241942220497

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتقى عبد الباقي عبد االمير مزهر49853231942125028

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيصالح ريه غاطي جابر49854221941076068

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى امين عبدالزهره جعفر49855161942184194

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيرسل حسن شراد ساهي49856221942103070

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف عالء رحمان بعيوي49857251941044427

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه اسعد عبد الرحمن باقر49858241942120213

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيغدير حسين علي جهادي49859241942093093

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيايالف جابر عبد الكاظم عبد علي49860241942095014
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيمنتظر مصطفى عبد العباس عبد الحسين49861251941016053

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين علي جواد حسن49862241942120037

كلية الصيدلة/جامعة القادسية687.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيميقات حميد كريم مبدر49863241942124136

كلية الصيدلة/جامعة القادسية685.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيزهراء عزيز عطيه عكيب49864241942088037

كلية الصيدلة/جامعة القادسية684.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيأحمد علي سكر عبود49865241941003003

كلية الصيدلة/جامعة القادسية684.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيسجى ابراهيم فيصل صلبوخ49866241942130069

كلية الصيدلة/جامعة القادسية684.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائينور علي محسن جاسم49867241942084045

كلية الصيدلة/جامعة القادسية684.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور الزهراء محمد هاشم جابر49868241942120275

كلية الصيدلة/جامعة القادسية684.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائييوسف جبار محسن عبيد49869241941018104

كلية الصيدلة/جامعة القادسية684.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد اللطيف جاسم حميدي49870241942121150

كلية الصيدلة/جامعة القادسية683.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيبشائر عامر مرود حرجان49871231942076011

كلية الصيدلة/جامعة القادسية683.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى ظاهر عبدالساده خرباط49872241941034053

كلية الصيدلة/جامعة القادسية683.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء نعمة عطية موسى49873241942102060

كلية الصيدلة/جامعة القادسية682.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيحسين حسن سالم رهمه49874241941017020

كلية الصيدلة/جامعة القادسية682.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيرباب حسين زركان سعدون49875241942102070

كلية الصيدلة/جامعة القادسية682.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعباس مايح مطلك شنباره49876241941027128

كلية الصيدلة/جامعة القادسية682.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيدعاء حمزه كاظم سالمه49877241942114081

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيرسل ناصر هدهود علي49878241942102078

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائياالء عباس عيفان عبد الحسين49879241942095010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيديانا كاظم ناهي عبدهللا49880241942092022

كلية الصيدلة/جامعة القادسية681.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عقيل فنوخ جاسم49881241942146028

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.5ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمرتضى رحيم عالوي حسون49882241941041039

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.2ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيمريم حسين عبد جاسم49883241942084038

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حاكم عنيد صكبان49884241942119062

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيابتهال فاضل محمد مساعد49885241942124007

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيسجى مهدي عطيه كاظم49886241942120161

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيايمان هشام باذور معواص49887241942136006

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه نجاح عبد علي ربيع49888241942122101

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي حسين سلومي49889241942080126

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيوفاء ناهي رزاق جهاد49890241942080162

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه غايب عويز عبود49891241942093105

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةاحيائيزينب سعيد حمدهللا عبدالرضا49892241942079008

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزينب نجم عبيد حسن49893241942124085

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء قاسم كاظم حسون49894241942123068

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيايه لقمان كاظم خنطيل49895241942110011

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيكريم فاضل منسي حربي49896241941034042

3590 من 1386صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيسرور لبنان حمزة شاني49897241942094080

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور الهدى كريم هادي غاوي49898231942271409

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيقاسم محمد علي حسين49899241941002115

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيفاطمة محمد موسى عبد49900241942153015

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيايمان جاسم محمد لفته49901241942088012

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسن عماد عدنان غازي49902241941006010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية679.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائياسراء كريم مطلك عطية49903241942102017

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيعباس كريم عصفور حمد49904241941071037

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيميس موسى كاظم جوده49905241942080144

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعالء عبود كاظم شناوه49906241941208035

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائينبأ صباح محسن حسوني49907241942096153

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيتبارك فريد فرج كريم49908241942084010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيغفران جاسم محمد علي49909241942106127

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةاحيائيرحمن حسين اسماعيل عبيد49910241941007013

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسام وسام تسجيل سالم49911241941001038

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزينب هاتف طالب حسين49912241942094077

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين باسم خضير شنيع49913241941001058

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الكاظم عبد الجبار كاطع49914241942220078

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيكرار راشد ديوان عبد هللا49915241941028051

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي سلمان خرمان49916241941027067

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيأسماء جاسم فاضل حمزه49917241942118001

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فاضل حسين حميدي49918241942121162

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائياسراء تكليف نور كزار49919241942119004

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائياسيل عامر موسى حسن49920241942119007

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايات كامل درني حسين49921241942121036

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايالف زيد صالح عبد المهدي49922241942121041

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيدانيه مزهر طاهر مهدي49923261942132041

كلية الصيدلة/جامعة القادسية678.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد رحمن مراح49924241942092035

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.4اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء مكي شراد ناصر49925231942271193

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمالك الروح جبار رحم جعواص49926241942121297

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد عبيد كريم49927241941003156

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيليلى باسم منصور زياد49928241942097032

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0ثانوية العمادية المختلطةبابلاحيائيرباب عباس فاضل حسين49929231942230004

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيشهد احمد جلوب سليم49930231942093088

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ عبد الجليل سعد خنجر49931121942112200

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزينب ذياب شاهر مرح49932241942107069
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل كاظم حمزه كاظم49933241941006070

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عماد جبر كاظم49934241942107030

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسين رياض حمزه طالل49935241941002135

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيكرار جبار مرداس علي49936241941010110

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور ثابت ترتيب كريم49937231942271410

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب خضر كاظم حمزه49938241942220264

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين علي جياد جريو49939241941035054

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حمادي جواد كاظم49940241942120086

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيغسق فاهم كريم فجر49941241942121246

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيهدى عباس عبد محمد49942241942110104

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيطيبه جابر محمد حسين49943241942115038

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيآيات عباس كاظم علي49944241942169002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم كريم شالل حسن49945241942220460

كلية الصيدلة/جامعة القادسية677.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيتبارك هادي كطفان شون49946241942121084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيكوثر جبار حمزه شحتول49947241952165014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيكاظم سجاد باقر كاظم49948241951001037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيبنين محمد عبد الهادي صاحب49949241952119011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية616.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيشهد امجد غازي غضب49950241952118019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقيحسام مديح عبدالساده خشان49951241951063006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية597.0ثانوية االبرار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيايات عباس حسين عبيس49952241952078001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء سعدون عطيه مطر49953241952123016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم حمود راضي49954241951027043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيتبارك راهي جواد كاظم49955241952102007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء ستار جبار كاظم49956241852119019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية581.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين هدير كاظم كماز49957241951074007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية580.0اعدادية النور للبناتالديوانيةتطبيقينرجس علي كامل هاشم49958241952095031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية580.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عبد النبي عبد الساده عبد الحسن49959241951013049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية578.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيبنين محمد علي جوده49960241952123010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية577.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيحسن عادل علي حسن49961241951002096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية574.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيحسين صليجي عناد فاعور49962231951164008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية572.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عزيز نجم عبد هللا49963241951014050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية572.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء ناهر مراد شاهر49964241952122022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية571.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيبنين محمد حسن صدام49965241952119010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية571.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقياستبرق ميثم فضيل مرحب49966241952080001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية567.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيزينب سمير غانم شبيب49967241952124009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية566.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيعلي مالك محسن عريف49968241951002060
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية565.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي مرتضى طليع حسين49969241951063024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية563.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء قاسم نعمه جاسم49970241952080011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية562.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيزمن كريم شمخي جابر49971241951009008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية562.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيعلي رحمن راضي هادي49972241951027030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيضرغام كريم عبد سابط49973241951002043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين مطيع وناس حمود49974241951028008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية558.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد عباس نعمه حسن49975241951076015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية553.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيزينب عادل جاسم محمد49976241952102016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية552.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيقاسم محمد مهدي كاظم49977231951257102

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية550.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةتطبيقيوسام حسين كاظم بدر49978241951153013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية550.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيصباح لؤي حبيب موسى49979161951007068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية547.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيعلي مايح يوسف عناد49980241951009017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية547.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيعباس خضير مشان دعاج49981241951027023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية545.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيهيثم نجاح فيصل عبد الرضا49982241951016109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية541.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر حسون عبد عون حسون49983241951018054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية540.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عزيز عبدالرضا حسين49984241951062035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية540.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيأمير جبار حمزه مزهر49985241951203023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية539.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمة حسن ساجت عباس49986241952119037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةتطبيقيمنتظر كاظم ناعور راضي49987241951020017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية532.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد سعد عبد االمير امين49988241951003022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية532.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيعبق الورد علي عبد الصمد محمد49989161952169046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةتطبيقيتماره عيسى جواد موسى49990241952096004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0اعدادية النور للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء شاكر عبد علي علوان49991241952095012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية528.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيرقيه عبد الرحيم نعمه سعيد49992241952124004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية525.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيفداء كاظم محسن هاشم49993241952124018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية524.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى عبد العالي عبد نور كاظم49994241952121045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية524.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيمريم عبد الستار راضي حسن49995241952093047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية522.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عبد الكاظم هادي مراح49996241851003016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية520.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيطارق نعيم شالل مهدي49997241951001019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية520.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةتطبيقيساره جاسم حسين محمد49998241952160003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية519.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيعذراء حيدر كريم سعدون49999161952146023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية519.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء كشيش جالب حسين50000241952106020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية518.0ثانوية االبرار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيزينب حمدان فهد نصر50001241852078007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عباس كريم حسين50002241951018032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية669.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حامد تكليف تهلوك50003241941003272

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية661.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائينورالحسين عقيل حبيب كاظم50004241941041048
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية660.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد جبار زغير50005221942128040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية660.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ابراهيم صالح كاظم50006241942108066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيعلياء حميد حسين محمد50007251942100279

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية654.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى عبدالحسين حامد هادي50008241941076061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قاسم محمد عبد هللا50009241941003260

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جاسم عبد والي50010241942120102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبنين احمد شاكر ظاهر50011241942108022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية622.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه ابراهيم مرزوك عبد الحسين50012241942082064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية622.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسنين عالء نعمه راضي50013241941001051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه نذير خضير عبد العباس50014241942103108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبراق محسن كاظم محمد50015241942092010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي عبد سويف50016241941001069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيسرى امين محمود شاكر50017241942120162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية617.4ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل احمد عبدالهادي جاسم50018241941076058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى رحيم مسير جبار50019291941003278

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائياكرم عبد الجبار كاظم نعيثل50020241941028008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية616.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي فواز فرحان حاجم50021241941216018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية615.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائياحمد صالح الدين عبد المهدي صافي50022241941003019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية613.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيسمية سعدي سلمان عبد50023241942122078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمقتدى كريم طاوي جالب50024241941202078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيسيف الدين لفته جدعان كزار50025241941204047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية611.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيصفاء ابراهيم حمودي جبر50026251942170292

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية611.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيسكينة جواد كاظم صحن50027241942085060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية610.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي يحيى محي كاظم50028251941031528

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية610.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيغفران خليل محمود مهدي50029241942101087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية610.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحمزه صبار جراد عبود50030241941208018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية609.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد حمزه حميد50031251941007219

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية609.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي احمد نوري غني50032251941031703

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية609.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائينباء حسين عبداالمير عبود50033241942092055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى عبد االمير رحيم نجم50034291941003284

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسن هادي حسين50035241942108071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا عبد الكاظم شريف عيدان50036241941006048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جميل جاسم سرهيد50037241942108069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيام البنين فاضل سلطان حسان50038241942220033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى معن عبداالمير خطار50039241941062088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائياماني محيسن غافل مهوس50040241942136002
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد سلمان ظاهر محيسن50041241941012080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيضحى حسين رحيم عيسى50042291942051220

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعباس كريم تايه جياد50043241941001142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيهاشم عبد الكريم حلواص جواد50044241941027224

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.3ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي اياد فتاح مرعي50045131941020096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيتقى علي جبر شناوه50046281942078019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد كاظم سلمان50047241941003196

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيوميض فاضل منعم عزيز50048241941001324

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ثائر شاكر سلمان50049241942123057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك جاسم محمد ابراهيم50050251942084181

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرسل حسين علي كاظم50051241942220164

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائينور رياض حسن موات50052241942082086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينبا نوري جبار حمادي50053291942052244

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر علي صدام ضمد50054241941038019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيمنتظر عبد االمير جميل شمخي50055221941232010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيشيماء عباس عبد وناس50056241942085064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد رائد مهدي عبد الحسين50057241941001242

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيأمير احسان عبد العظيم مهدي50058241941013001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر محمد شاكر طالب50059161951030078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية528.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقينبأ حيدر عجة محذي50060241952085019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية526.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيمنقذ قاسم رحيم حمد50061291951016111

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية523.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيحسين كريم علك كاظم50062161951026028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية515.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء فريد باقر حسون50063241952096011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية513.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيورود احمد شاكر حسين50064241952102036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية511.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد طارق جعفر دريس50065241951021002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد رحيم عبد عباس50066241951076027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد اعبيد كحيط50067161951128069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه هادي فايز عبد50068241952111014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيعباس عدوان كريم خطار50069241951002045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية503.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيمريم ابراهيم رحمن مخيف50070241952130040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية502.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيمخلد عبد الكريم شنان حسن50071241951006023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية498.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيزينب نجم عبد غانم50072281952081031

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعبدهللا كريم عبد دلول50073291951003097

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية557.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيعبد هللا صالح الدين غسان كايم50074241951003012

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيجوانه رشيد كريم خشوم50075241952122010

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية536.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقياساور فايز هادي خضير50076221952139001
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قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى ناجح كريم حسون50077241951211054

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيحسن علي هداد مطير50078291951005020

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية528.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى عباس إسماعيل داود50079241951203209

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية526.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي كريم نعمه حمزه50080241951015059

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية516.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حسين كامل حمود50081241951204066

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية514.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيحسين رحيم سلمان جاسم50082241951018007

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية513.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حسين غركان بريج50083241951203142

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية511.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةتطبيقيورود سلمان جايش عوده50084241952111017

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةتطبيقيامنه عامر خليل احمد50085241952108006

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيزينب عدي عوده شيحان50086241952149011

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيحسن فراس محمد مهدي50087241951071011

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية500.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيعباس بشار كريم جميل50088241951003011

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية499.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي فارس حسين سمير50089241951005021

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية497.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عمران محيسن نوح50090241851027029

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية496.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةتطبيقيختام عبد علي كريم عطيوي50091241952111006

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية496.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيفاضل عباس سلمان شعالن50092241951003016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية668.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائياديان حسين عطيه عبد50093241942110002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية666.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيمسار محمد كاظم فرهود50094241942085087

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية663.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيضحى ظافر رضا مهدي50095241942082055

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية662.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر فارس شبر عبد الرضا50096241942136054

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية659.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزينب امين كاظم بعيوي50097241942080083

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية656.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي جعفر هاشم كاظم50098141941028061

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية653.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيوئام ناظم تركي مالك50099241942121340

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية653.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب عالء عباس محمد50100241942121184

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية651.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيتقى محمد رحيم هاني50101241942120058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية651.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيحوراء غالب كاظم حسين50102241942096051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية649.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينور جاسم محمد ناصر50103241942220513

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية648.2اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائياحمد مظفر عبد الكاظم جابر50104241941003029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية648.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد محمد صالح50105241942118046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيهاشم مهند مقداد ناجي50106251941031872

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائينور رزاق العيبي مزهر50107241942080150

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيوئام ابراهيم علي محمد50108181942275087

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبتول حسين هادي عبود50109241942121046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية646.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيعبير عمار عبادي مشكور50110241942080110

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية646.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائينور الهدى فرات عبد هللا ورور50111281942059152

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية645.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيباقر واثق جواد كاظم50112241941003052
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية645.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه يحيى جابر كنداوي50113241942106145

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية641.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيتبارك محمد عبد االمير كريم50114231942120038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية641.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيام البنين بسام ناجي ياسين50115241942120012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية640.5ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيفاطمه عباس محمد حمزه50116241942084031

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية640.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيصفا باسل كنيش مطلوب50117231942088286

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية640.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينور حسين عبد االمير محمد رضا50118241942121320

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قاسم عبد كاظم50119241941038051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء حمزه مجيد ضايع50120271942089043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيلينا خالد عذاب كاطع50121241942122105

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد خالد محمد علي عبد الكاظم50122241941003113

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار عادل فاضل سباح50123251941205245

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن كريم ربيط عليوي50124241941200010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قاراحيائيمؤمل سعيد مسير جوده50125221941375020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائينبأ علي خلف ماجد50126261942078052

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى احمد باشخ مشيجل50127161942332116

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيرامي عماد كاظم راجح50128271941019034

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمنتظر محمود شاكر علي50129281941008082

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيسجى جاسم مهدي كاظم50130241942120153

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ناظم عباس معتوق50131241941203200

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفاحيائيافنان خضير عبد العباس حسن50132251942080001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعمار حسن عبد العباس محسن50133231941047049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيسكينة حسين هالل حسين50134231942092125

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيقيصر مهدي حسين نايف50135271941151052

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيتمار نبيل عباس علي50136251941012020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيغيث علي راضي كريم50137271941027056

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي حسن عبد زيد محمد50138271941014124

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمنى قاسم عباس عبود50139231942271384

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد حسين علي وبدان50140221941363039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء رشيد خفيف خورشيد50141231942153077

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيهبه علي جبار حميد50142281942052124

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائياالء طه هاشم حسن50143241942139011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزينه عباس غازي عبيس50144231942124059

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيزهراء محمد جاسم محمد50145281942060019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائياسراء عجيل رشيد حسن50146161942165017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائييقين حيدر محسن عكار50147281942078088

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية628.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد نعمه عبد الساده عبد الكاظم50148271941005251
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية627.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر وليد كاطع كربول50149161951076087

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية621.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقياسراء محمد رشيد سعيد50150241952107001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ضياء حسن سفيح50151161951076012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيجهاد خضير مريدي كاظم50152161951094015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقياسراء محسن شليو جبر50153281952062002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية590.0ثانوية البقيع المختلطةبابلتطبيقيحسن سلمان حلواص جودة50154231951225005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد عريبي دايم مسلم50155281951151623

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية586.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد صالح حسن شاكر50156241951002081

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية584.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين عبد الحسين سالم عوده50157161851026040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية584.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيعلي حسن هاشم جحيل50158281951101027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية581.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيعلي ديوان فليح فليفل50159241951018028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية581.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمؤمل عباس غانم محيسن50160281951008079

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية578.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيهيثم احمد حنون جابر50161221951311188

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية577.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عيسى علي جياد50162161951038080

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية674.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعبد الباري حيدر جواد رديف50163241941003141

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية657.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيدانيه عادل حمادي عبدالرضا50164241942082021

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية641.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي جعفر عجيل دوحان50165241941037032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0ثانوية المصطفى االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي رسول هيجل حمزة50166241941058008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء معن نعيم عبد50167241942082035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايات احمد رحمن عطيه50168241942121030

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية618.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيرقيه علي سامي حسن50169291942076018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية616.2ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسن نبيل توفيق باقر50170241941041008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية616.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيامنة جاسم مرزوك حمود50171161942332011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية614.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عادل حربي موازي50172241942103018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيبنين سالم خليف حمد50173291942055022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية609.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيهند ادور خشان كريني50174241942101112

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيرانيا حامد عبد الزهره سوادي50175241942139048

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائينور ناظم كاظم مناحي50176241942080153

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيصفا صالح مهدي كاظم50177241942120177

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيمؤمل يحيى أحمد حسين50178291941020024

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب نزار لطيف مالح50179221942394050

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيغفران نعيم عبد االمير جنيح50180241942122092

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيلينا عقيل حسين فضل50181241942085084

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حيدر عبد ابراهيم50182251942062418

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينه محمد علوان كاظم50183241942220305

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء احمد سلمان جاسم50184251942095028
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسجى نبيل جنام نزال50185241942121207

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية597.0للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيفاطمة شالل صكب غالي50186241942109014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية597.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزينب عبد الهادي جاسم طعان50187281942069031

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية596.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيبسمة نزار جبار محمد50188291942085024

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية596.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيامير نجاح جعفر عبود50189241941003046

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين تموز شالل سلمان50190241942120030

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء نجاح عباس محسن50191241942123073

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد ميثم رشيد وناس50192241941012084

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جابر عبيد غضيب50193241941010125

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حمزه عمران محمود50194251942101116

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيعواطف حازم سعد حسن50195271942065058

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيهدى عبد هللا رزاق عبد الرضا50196251942059649

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عباس حمدي محمد50197161942450029

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيمروان رائد حسين حمزة50198231941168024

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيدنيا رياض كاظم حسن50199251942086025

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائينادين محمد عبد الزهره كاظم50200241942106161

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى عادل كامل عكرب50201241941006086

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينوره جمال صاحب دوحان50202241942120295

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعلي امير حسن وارد50203221941058040

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي فالح هادي ملوح50204121941206033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائينجالء خالد عاشور عبد الحسين50205161942332112

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية590.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائياحمد طالب نعمه محي50206241941008011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية590.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمريم عدي حسن سعيد50207251942083065

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية590.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيانفال محمد حسين توفيق50208261842081007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيعلي مهدي محسن مهدي50209241941071050

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمؤتمن ابراهيم مجيد كريم50210131941012119

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي حسين رسن50211241942108079

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيليث رحمن عبيد سلمان50212241941003215

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمحمد محمود شاكر كحط50213291941153309

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى قصي عباس مجيد50214161941108023

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرفل علوان راضي حمد50215221942113088

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية588.7ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيحوراء حسن كريم عمران50216291942076013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية588.2ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيسجاد صالح مجيد حمزه50217291941020018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين طارق صالح غضبان50218161942197005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيبنين شاكر جواد جاسم50219231952120003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية525.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء علي كاظم فنطيل50220241952106019
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية507.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيبنين محمد حسين ابو سوره50221241952122008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية497.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقياحسان علي سالم صكر50222241951018001

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية496.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيعلي رسول فالح مهدي50223241951071038

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية495.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقياحمد عمار غضيب حمود50224251951116002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية494.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةتطبيقييوسف سمير عبدالهادي ناجي50225241951034035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية492.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيليث احسان محسن عبد هللا50226241951001038

كلية العلوم/جامعة القادسية654.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبداالمير يحيى كاطع50227291942088030

كلية العلوم/جامعة القادسية636.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيفاطمه عباس ياسين حمد50228231942168025

كلية العلوم/جامعة القادسية630.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيايات حسن علي عباس50229241942107011

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيأفنان ابراهيم جليل حسن50230241942103002

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيأمير صالح مظلوم عتاد50231241941027007

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور حمزه صاحب عمران50232241942120283

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد عبد الحمزة عبيد50233241941031031

كلية العلوم/جامعة القادسية607.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزينب شاكر عبادي مطر50234241942168060

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه شنيور لفته كاظم50235241942146050

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيرنا احمد عبد مسلم صاحب50236241942106063

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة منتظر عبد الحمزه كريم50237241942123113

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيالنبأ حسن ماضي فرهود50238241942082006

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيرقية محمد كريم جودة50239241942119057

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمريم مهلهل كاظم فرهود50240241942120260

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبنين احمد سلطان جوده50241241942108021

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور جبار شويل حريجه50242241942149087

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائياحمد مزهر باشي باوه50243241941010011

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيعبد الرزاق محسن ساجت كريم50244241941013075

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيسجى شهيد مشكور محيل50245241942123093

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيحسن علي طالب بدر50246241941030005

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمرتجى عبد االمير جلو بوالذ50247241941001272

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك باسم محمد حسن50248241942114054

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائياحمد عبد االمير عيسى شاكر50249241941013005

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيبنين ميثم فالح حسن50250241942119032

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء رحمان عبيد جوده50251241942220117

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغفران فالح عبد الساده هريبد50252231942109156

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيمريم جاسم جبير محمد50253241942104125

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي حميد حمد50254241942085054

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمحمد صادق احمد هشام عبد الحميد50255241941018082

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيازهار علي عبد محمد50256241942120006
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كلية العلوم/جامعة القادسية586.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيزينب باسم غازي مزهر50257241942098014

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء مكي حبيب عبيد50258241942103063

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيامال ياس عبد مطر50259241842103003

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهند علي جاسم مشكور50260241942092060

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد قيس نعمة خشوم50261141941182035

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر جاسم شدهان عاجل50262241942104122

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محسن ظاهر عجيل50263241942220237

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسجى عبد عباس ندود50264241942121205

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رحمان سمير كطكوط50265251941031663

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيزينب حسين صكبان عبد50266221942189030

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى عزيز هادي حسن50267241942106167

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيغفران داخل يوسف مزعل50268241942110069

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيورود لطيف صخيل رضيوي50269241942121342

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد عبد الحمزه كاظم50270241942114145

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائياوراس انيازي رشاد يحيى50271241942220046

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى احمد جواد كاظم50272291941003270

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عبد الحليم بدري لفته50273241941011052

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد حسين حمزه50274241942107073

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور اياد سامي كاظم50275241942081094

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0الخارجياتالديوانيةاحيائينور حيدر عبد حسين50276241942401047

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرؤى رافد جبوري علوان50277241942220151

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمقتدى نعمان محمد سوادي50278241941013126

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيبراء ثامر جاسم محمد50279241942107018

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيثامر خضير عباس عطيه50280241941008025

كلية العلوم/جامعة القادسية577.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعلي صفاء جبار عبد50281241941041029

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد كاظم عبد الحسين50282241942139058

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى كاظم حميد كاظم50283241941006087

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيبنين طالب جبوري علوان50284241942094018

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيميعاد جبار جهاد علوان50285241942118122

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيطيبه مثنى كاظم علي50286241942130082

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسنين نعمان موسى كاظم50287241841076013

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيساره قائد سلمان ناصر50288231942076056

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيصابرين محمد كاظم وناس50289241942220353

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرسل عادل حليم علي50290241942092028

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيزينب خالد عجاوه جاسم50291241942112032

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عقيل علوان عنجير50292241942121093
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كلية العلوم/جامعة القادسية571.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عبد الزهرة سعد عذاب50293241942119035

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد حسن عبد50294241942130040

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبدهللا نور كزار50295241942082032

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عالء عبداالمير صالح50296241941037020

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيمواهب قصي عواد هادي50297241942103112

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينبأ عماد كاظم عطيه50298241942124138

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايات عبد االمير مهر شريدة50299241942121035

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى ابراهيم جبر حسين50300241941015134

كلية العلوم/جامعة القادسية567.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيانتظار نايب جابر جواد50301241942101015

كلية العلوم/جامعة القادسية567.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيسارة عادل عبد االمير شمخي50302241942106101

كلية العلوم/جامعة القادسية567.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيهدى محمود جابر عباس50303241942121334

كلية العلوم/جامعة القادسية567.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيضحى حسين ناصر فيصل50304241942120181

كلية العلوم/جامعة القادسية567.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسن محمد علي50305241942108132

كلية العلوم/جامعة القادسية567.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي واثق علي شدهان50306241941202057

كلية العلوم/جامعة القادسية566.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيعالء كاظم حسن كشاش50307241941038033

كلية العلوم/جامعة القادسية566.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب كامل عبد هللا عباس50308231942271218

كلية العلوم/جامعة القادسية565.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيايات علي غانم جاسم50309241942124017

كلية العلوم/جامعة القادسية565.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عايد هليل خنزير50310241942220120

كلية العلوم/جامعة القادسية565.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيرسل عماد حسن علوان50311241942141037

كلية العلوم/جامعة القادسية565.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيشروق حسين جاهل جرد50312241942103085

كلية العلوم/جامعة القادسية564.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياالء طالب شعالن ماشي50313241942134016

كلية العلوم/جامعة القادسية564.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائينبأ راجح عبد الحسين سلمان50314241942108152

كلية العلوم/جامعة القادسية564.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى قاسم حسوني ناصر50315241941013124

كلية العلوم/جامعة القادسية564.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كريم هبيش مرحب50316241942111087

كلية العلوم/جامعة القادسية564.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيصالح مهدي صالح صبار50317241941028083

كلية العلوم/جامعة القادسية563.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيامير عادل بدير علوش50318241941009023

كلية العلوم/جامعة القادسية563.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب حياوي محمد حمادي50319241942108091

كلية العلوم/جامعة القادسية563.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حيدر عبد الكاظم محمد50320241942096124

كلية العلوم/جامعة القادسية563.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيمريم نعيم كدر شليش50321241942152017

كلية العلوم/جامعة القادسية562.0ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيسرى حسين علي بريج50322221942176009

كلية العلوم/جامعة القادسية562.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيازل عبد الكاظم هزار لعيبي50323241942121009

كلية العلوم/جامعة القادسية562.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزينه صالل كدر جابر50324241942111061

كلية العلوم/جامعة القادسية562.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب محمد نجم عيدان50325231942109119

كلية العلوم/جامعة القادسية560.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزينب رضا كاظم عبعوب50326241942118068

كلية العلوم/جامعة القادسية560.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي ماجد جابر محلول50327241941003192

كلية العلوم/جامعة القادسية560.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيدعاء كريم سلهو جراح50328241942080050
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كلية العلوم/جامعة القادسية559.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب فالح جاسور جبار50329241942220559

كلية العلوم/جامعة القادسية559.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيمعتز عادل نفس كريم50330241941151047

كلية العلوم/جامعة القادسية559.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد مهدي حافظ كريم50331241941069005

كلية العلوم/جامعة القادسية559.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيندى علي محمد سعد50332241942082084

كلية العلوم/جامعة القادسية558.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حيدر عبد الكاظم علوان50333241942124111

كلية العلوم/جامعة القادسية558.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائياشجان خضير شهاب احمد50334181942176016

كلية العلوم/جامعة القادسية557.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيريام عارف ابراهيم حمد50335191942217056

كلية العلوم/جامعة القادسية557.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه فاضل عباس كتاب50336241942081032

كلية العلوم/جامعة القادسية557.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي عامر جاسم غازي50337241941034032

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمحمد حمد جاسم محمد50338181941036057

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد حيدر كريم علوان50339221941040071

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيضمياء حسين عبد هللا بديوي50340231942077093

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيامنة عادل راضي مخيف50341241942121025

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيشهد زياره موحان جاسم50342241942111070

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيبنين هاشم عبد والي50343241942119033

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيانفال عبد الزهره حسب علوان50344241942108006

كلية العلوم/جامعة القادسية555.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه ساجت كانون ثويني50345241942107101

كلية العلوم/جامعة القادسية555.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيوجدان بلبول هليل كاطع50346241942220550

كلية العلوم/جامعة القادسية554.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيرهام صباح جاسم حمادي50347121942084017

كلية العلوم/جامعة القادسية554.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين عامر حميد عبد الحسين50348241942121063

كلية العلوم/جامعة القادسية554.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيرنا محمد هليوس كاظم50349241942139054

كلية العلوم/جامعة القادسية553.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحسين نعمه عبد الرزاق عبد المطلب50350241941003090

كلية العلوم/جامعة القادسية553.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيختام عباس حمزه دهيم50351241942114078

كلية العلوم/جامعة القادسية553.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيضحى شهيد حليم منزل50352241942123098

كلية العلوم/جامعة القادسية553.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد حسن عبيد50353241942121168

كلية العلوم/جامعة القادسية552.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي مهدي كريم عبيد50354241941069041

كلية العلوم/جامعة القادسية551.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيآمين عبد هللا محمد عبد هللا50355181942394001

كلية العلوم/جامعة القادسية551.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه سرحان صالل حسين50356241942121264

كلية العلوم/جامعة القادسية551.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر توفيق عبد الكاظم هالل50357241941021018

كلية العلوم/جامعة القادسية551.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمد رضا عبد50358241942096133

كلية العلوم/جامعة القادسية550.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد شهيد عبد هللا حمد50359251941045122

كلية العلوم/جامعة القادسية550.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن يوسف فرحان50360231942109164

كلية العلوم/جامعة القادسية549.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيضياء نعمه مالك جواد50361241941008060

كلية العلوم/جامعة القادسية549.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيامير اسعد عبد جيثوم50362241941028011

كلية العلوم/جامعة القادسية548.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيراوان عبد الحكيم عبد النبي حسين50363241942108049

كلية العلوم/جامعة القادسية548.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزينب نجاح حمزه فرحان50364241942123087
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كلية العلوم/جامعة القادسية548.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيعلي اكبر حسين علي اكبر الياس50365241941019031

كلية العلوم/جامعة القادسية548.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فالح فاهم كاظم50366241942130052

كلية العلوم/جامعة القادسية548.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد جاسم حسين علي50367241941001008

كلية العلوم/جامعة القادسية548.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد حسين علي50368241942094056

كلية العلوم/جامعة القادسية547.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي جاسب ناصر كاغد50369241941203164

كلية العلوم/جامعة القادسية547.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد غسان محمد خلف50370241941028040

كلية العلوم/جامعة القادسية547.0ثانوية الضيافة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب امير حسن عجيل50371241942182010

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فيصل علي رحمن50372241942120117

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء صفاء محمد عبد50373241942103057

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ثامر مدلول بعيوي50374241942096062

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائياسيل حسن عوده حسون50375241942082005

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حسين نعمه هليل50376231941252095

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائياحمد كاظم شنشول عبيد50377241941010010

كلية العلوم/جامعة القادسية546.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائينور صالح مهدي طعمه50378241942123140

كلية العلوم/جامعة القادسية545.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس فاهم كريم حمزه50379241941203149

كلية العلوم/جامعة القادسية545.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيحنين احمد علي مسير50380221942103051

كلية العلوم/جامعة القادسية545.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر باسم محمد عمران50381241941001083

كلية العلوم/جامعة القادسية545.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيهديل فائق مطلك عبود50382241942094140

كلية العلوم/جامعة القادسية545.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جبار هلوس اجريو50383241942118050

كلية العلوم/جامعة القادسية545.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا قاسم عبد هللا فضل50384241941002085

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيرفل يحيى داود سلمان50385241942139052

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد هاشم عبد والي50386241941001124

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد عواد عبد مسلم50387241941028046

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبنين كريم محسن حمزه50388241942108029

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهاجر سالم جاسور حسون50389241942136062

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيايات رائد عبدالواحد ابوالهيل50390241942085006

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد عبدالواحد ريكان50391241942094057

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيمروه عادل عبد الحمزه عباس50392241942110085

كلية العلوم/جامعة القادسية544.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيجنات راضي محي حسن50393241942146022

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيساره احمد سعيد كاظم50394241942220306

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيعذراء سعد نعمه جواد50395241942120197

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0ثانوية بابل االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور االسالم عزيز صالل شنيور50396241942187007

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيحنين عقيل مطر حسن50397241942103029

كلية العلوم/جامعة القادسية543.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى احمد عبد الزهره خلف50398241941001289

كلية العلوم/جامعة القادسية542.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيحسنين اسامة حامد ايدام50399241941018028

كلية العلوم/جامعة القادسية541.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد الهادي عزيز شاكر50400241942111047
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كلية العلوم/جامعة القادسية540.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيليث سالم عادل عزيز50401241941203228

كلية العلوم/جامعة القادسية540.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعلي نجم عبد علي50402241941036097

كلية العلوم/جامعة القادسية540.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيعلي رسول هادي عبد الحسن50403241941018063

كلية العلوم/جامعة القادسية540.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرسل مرزه حمزه جابر50404241942220171

كلية العلوم/جامعة القادسية540.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيفيصل غازي عبدالحمزة غريب50405231941167035

كلية العلوم/جامعة القادسية540.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينبراس راضي كاظم حسن50406241942220483

كلية العلوم/جامعة القادسية539.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد جواد كاظم دخيل50407221941003173

كلية العلوم/جامعة القادسية539.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين سعد حاتم فارس50408231941017033

كلية العلوم/جامعة القادسية539.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حميد حسن شداد50409241942104060

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمالك مهند محمد عبد الحسين50410241942121299

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيفيصل فارس عباس فيصل50411221941017063

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيغدير جمال فضول عناد50412241942220382

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسين حيدر عليوي حمزه50413241941002025

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء هاشم ياسر بازي50414241942094064

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي ساجت عباس50415241941009048

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمحمد صادق قاسم محمد كاظم50416241941006077

كلية العلوم/جامعة القادسية538.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيججك احسان ابراهيم علي50417201942118062

كلية العلوم/جامعة القادسية537.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيهديل عامر محمد علي عبد50418241942123148

كلية العلوم/جامعة القادسية537.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسن عبد مسلم مطلب50419241942114119

كلية العلوم/جامعة القادسية536.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيصادق حسن علوان جبر50420221941028043

كلية العلوم/جامعة القادسية535.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين هشام مزهر راعي50421241942121073

كلية العلوم/جامعة القادسية535.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيكوثر قيس سلمان فضل50422241942122103

كلية العلوم/جامعة القادسية535.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتالديوانيةاحيائياستبرق مراد كاظم حسين50423241942185005

كلية العلوم/جامعة القادسية535.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيريام عبدهللا كامل محسن50424241942080067

كلية العلوم/جامعة القادسية535.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيهديل سليم عفات فوار50425241942134170

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبراق عقيل عبد محي50426241942121050

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيحوراء علي هاشم عودة50427241942121094

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0ثانوية ام البنين االهلية للبناتواسطاحيائيبنين عدي محمد رضا ابنيه50428261942121003

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيبنين كدر شنوب كافي50429291942057056

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائيفاطمه بلعوط فالح خلف50430281942082020

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعباس علي نصيف جاسم50431241941034027

كلية العلوم/جامعة القادسية534.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عبد االمير عبد الوهاب عبد العباس50432241942096139

كلية العلوم/جامعة القادسية533.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيفضل محمد احمد حميد50433251941044265

كلية العلوم/جامعة القادسية533.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايات حاتم كرم عمران50434241942121032

كلية العلوم/جامعة القادسية533.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس مجيد يوسف مفتن50435221942414172

كلية العلوم/جامعة القادسية533.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيبرير صادق طارش حمد50436221941003026
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كلية العلوم/جامعة القادسية533.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائياسراء كامل ساجت دبيس50437241942220013

كلية العلوم/جامعة القادسية533.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيسارة راشد كاظم علوان50438241942085057

كلية العلوم/جامعة القادسية533.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيعالء حسين شهاب حسوني50439221941009018

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد رسول دوالب كاظم50440241941013110

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائييوسف جواد كاظم شاكر50441211941017045

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيامير رافع علي عبد االمير50442241941001022

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيغدير عباس عبد وناس50443241942085072

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسين كاظم ونان50444241941027183

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيضياء جاسم زغير عبدالرضا50445241941063025

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد نصير صبار لفته50446241941207131

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيايات خليل عبد حسين50447241942120020

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي هادي غاوي50448241942121158

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول منهل جايش محمد50449111942085015

كلية العلوم/جامعة القادسية532.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحمزة محمد فرحان جاسم50450191941009097

كلية العلوم/جامعة القادسية531.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسين عبدالحسن كريم50451241942082028

كلية العلوم/جامعة القادسية531.0اعدادية الهبة للبناتذي قاراحيائيايه كاظم حنون بداي50452221942120005

كلية العلوم/جامعة القادسية531.0ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةاحيائياديان خالد عبيس فضل50453241942166001

كلية العلوم/جامعة القادسية531.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سعد عليوي كاظم50454241942220215

كلية العلوم/جامعة القادسية531.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيصفا عجيل غربي جاسم50455321942029046

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائينمارق عبد الكاظم شنشول حسين50456241942108158

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزين العابدين مالك محسن بكر50457111941049052

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيحسن عالء شاكر جريح50458241941071012

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عايد مع هللا دراغ50459241942095094

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيمروه علي كاظم عبد50460231942098163

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفضاء عباس محمد عبد50461221942143255

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسين جفات كروان50462241942130088

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيساره عمار شاكر عبد االمير50463251942066035

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيباقر سلمان سعيد عبد50464251941010019

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد مصطفى خير هللا جاسم50465251941001017

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد عبد االمير كاظم مطر50466231941006168

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيهديل جعفر حاكم عبود50467231942076081

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيرعد جاسم محمد حمد50468101941011036

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائينور راسم يوسف جاسم50469241942102208

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيهدى سالم رضا عبد50470241942096169

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس منعم فاخر رحمة50471131941018063

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد اسامة اسماعيل خضر50472171941217001
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كلية العلوم/جامعة القادسية528.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيبنين عناد شاكر عزيز50473241942106028

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيسرى حسن سلمان محي50474271942101021

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيدانية حسن حسيب عبد50475241942092020

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائياحمد كاظم حمزه كلواز50476241941038006

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كاظم جوده جالب50477241942123111

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيحيدر حكمت مشكور طاهر50478251941030008

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيتقى حيدر عبد الحسين علي50479241942106040

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم حسين جبوري عبيد50480251942100347

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائينبأ فتحي جودي كاظم50481241942106164

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء علي كاظم لفته50482241952101021

كلية العلوم/جامعة القادسية557.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةتطبيقيزينب كتاب جاسم عبد50483241952153003

كلية العلوم/جامعة القادسية542.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد عبدالحسين محسن ذهب50484241951036045

كلية العلوم/جامعة القادسية514.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء رسول دوالب كاظم50485241952101016

كلية العلوم/جامعة القادسية511.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيامير حامد هاشم عطيه50486241951021005

كلية العلوم/جامعة القادسية496.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه عالوي عبد وناس50487241952122039

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيزينب حمزه هادي ناصر50488241952101023

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيمريم علي شالكه حسون50489241952080026

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيكرار كريم جهيد محمد50490291951007138

كلية العلوم/جامعة القادسية481.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقياالء عنيد مأمون طنوشي50491241952152001

كلية العلوم/جامعة القادسية480.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيحنين فيصل عجيل مزهر50492241952104009

كلية العلوم/جامعة القادسية477.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيبنين صاحب عبد زيد مشيفي50493241952123009

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيعالء حسين مجلي عبيد50494241851027048

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيرحمه قاسم ثمار حمد50495241952220063

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيقاسم عبدالكريم جاسم عبدهللا50496241951069009

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيسماهر جعيول سموم هاطور50497241952102020

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد حسن ديوان شطنان50498241951009011

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيمنتهى علي حسين ظاهر50499241952107017

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيرضا علي مرزة حمزة50500241951018015

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيعماد صخل عباس صغير50501221951096019

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس عبد االمير جلو بوالذ50502241951001020

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد عبد الغفار عبد الجبار كاظم50503241951006021

كلية العلوم/جامعة القادسية471.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى عبهول جبار زواد50504241951036090

كلية العلوم/جامعة القادسية471.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيفاطمه عباس طراد عبد الساده50505231952120018

كلية العلوم/جامعة القادسية469.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقياحمد محمد رشيد فرحان50506221951010005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية623.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيرسل سلمان جبير زماط50507241942119051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية616.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين طالب كاظم عبد50508241941006016
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية615.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حامد عبد اللطيف جوحي50509101941003035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية595.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيمحمد فرات عبد الحسن طعمة50510241941019054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية582.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيصفاءالدين جاسم حسين علي50511241941034021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية580.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزينب ناصر حمد فليح50512241942123086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية579.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيذو الفقار جاسم كاطع جابر50513271941021025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية577.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيايفان احمد يونس حسين50514241942129001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية576.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيحسن محمد احمد حسن50515231941282019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية576.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةاحيائييعرب مشتاق طالب جواد50516241941156026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية575.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائياسكندر ستار حمزه محمد50517241941200004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية575.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيفاطمه عالوي جاسم عبود50518231942077108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية573.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيتهاني رضا محسن ناصر50519241942124037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية569.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيغيث حازم مهدي مهبش50520241941018072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية567.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيغفران علي حسين عبد علي50521241942118098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية566.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيهاجر عباس عبد علي حمود50522241942124162

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية564.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيكريمة حسن صكبان شمران50523241942122102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية557.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةاحيائيعلي فالح عبدالحسين عويف50524241941064036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية557.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحسن عباس كظير كاظم50525231941166007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية550.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيزيد عامر كاظم عطية50526231941017070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية547.0اعدادية الهبة للبناتذي قاراحيائياالء رزاق ياسر صبح50527221942120004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية544.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحيدر محمد عليوي حسن50528231941017059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية540.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائياستبرق ياسر جميل علي50529241942130002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيمروه علوان جليل علوان50530241942107114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية538.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعلي عدنان جمعه حمزه50531241941036090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية538.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى عصام ابو الشون عبيد50532241941001277

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية537.0الخارجياتالمثنىاحيائيامنه علوان ناصر جبر50533291942401003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية535.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيهبة احمد عباس حزام50534241942119141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية533.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعبد هللا فاضل علي عبود50535231941282053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية533.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر عيسى عبيد50536231942090122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية533.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد االمير عطيوي سلطان50537231942120152

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية532.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد كتيب فهد جازع50538241941001264

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية532.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيضحى كريم حسان فرحان50539241942106119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية530.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيخضير جواد بدري جاسم50540231941008076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية530.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسلطان فراس محمد ضحوي50541231941005095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية530.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيليلى حسين هاشم حسين50542231942078099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية530.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيابراهيم ليث حمزه جواد50543231941016002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية529.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيعلي عباس هاتف محمد50544231941217008
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية529.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي صادق عبد عبود50545241941002101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية529.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي حمزة حميد شاهين50546231941017099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية529.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي االكبر مسافر عبد نور ناصر50547231941020211

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية528.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد سالم شاكر جواد50548251941001013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية528.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيرباب حاكم مدلول جالد50549241942098008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية528.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيحسن عبد االمير ناجي خليل50550241941019014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية528.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيساره حاكم كريم غافل50551241942121202

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية527.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيقاسم محمد جاسم جعفر50552231941009089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية527.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعلي منصور محمد خضر مزهر50553231941024049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية527.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد حيدر علي اوليد50554271941154002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية527.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل عماد فاضل فيصل50555241941015111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية527.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر فالح ابو شامه بردان50556241942134142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية527.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيسجى كريم عباس عبد هللا50557241942096096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية527.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيعذراء عبد العريس جراد حسن50558241942136045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية526.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزمن جاسم محمد مهنا50559241942094048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية526.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه ناصر كاظم محمد50560231942109183

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية526.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء عبد الكاظم غازي عداي50561231942271178

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية526.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيفرح عباس جابر سرحان50562241942106147

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية526.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفرقان حيدر اسماعيل جواد50563241942220437

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية525.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائياسيل حسين علي عبيد50564231942096006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية525.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيكوثر شعالن نعمه لطيف50565241942095101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية525.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيختام علي تركي محمد50566241942104043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية525.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسين حميد حسين كاظم50567231941021034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية524.6ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيكرار رافد حمزة شهاب50568231941021114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية524.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك ثامر عبد االمير صالح50569241942123026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية524.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيحسن سعد ثويني علي50570241941005024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية524.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب ميثم شاكر ناصر50571241942108107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية523.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين طالب جخيم حسين50572271941153029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية523.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد حامد صالل50573241942220296

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية523.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائينور فائق مطلك عبود50574241942094124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية523.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيغفران عبد هللا سلطان شاطي50575241942139116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية522.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى كريم حنت حرز50576241941001279

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية522.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائيحسين فارس كاظم منذور50577231941201005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية521.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيأدريس رايد جاسم محمد50578241941027002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية521.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيفاطمه علي مطير مريضي50579221942183063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية521.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيحسين كريم كيطان كاشي50580231941167011
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية521.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائييقين الدين باقر مرتضى محمد50581271941005302

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية521.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعبد هللا عبد الجليل جاسم عبد الجبار50582231941071049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية521.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد جبار محمد مهنا50583241941203001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية521.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيسبأ مهند عباس حميد50584271942088132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية521.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيرند سعيد مهدي سالم50585231942102014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيرسل حسين نوير جاسم50586231942092071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحسين شوقي جبار محمد50587231941012044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيحميدة مسلم عدنان صالح50588241942119038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيعصام صفاء عبد الزهره عباس50589241941006049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فاهم كامل طوينه50590241942118060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائينور عقيل عبد حسون50591241942138042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيايمان جابر كالب كاظم50592241942101016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيمريم سمير حسن محمد50593241942123124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية519.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيهدى مثنى عبد هللا حمزه50594231942115180

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية519.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيايات ثامر جبار عيدان50595241942106012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية519.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ابراهيم محمد عبدهللا50596241941076038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية519.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزينب فارس تركي عباس50597241942124081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية518.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيفهد رحيم برهي فهد50598231941042104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية518.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائياسراء جاسم عباس ذرب50599231942089004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية518.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر صدام حسين راضي50600241941028028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية518.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب لفته كاظم كلف50601241942220295

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية518.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيميعاد محمد حبيب كاظم50602241942102201

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية518.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيسجى محمد ابراهيم حمزه50603231942120124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية517.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عامر علي عبد الحسين50604241942141071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية517.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء اكرم جفات جليل50605241942107051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية517.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحسن غالب حسن راضي50606241941003067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية516.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمصطفى علي كاظم جابر50607231941007137

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية516.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعلي قيس هادي محسن50608271941007093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية516.0ثانوية بغداد األهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي نجاح عويد جبار50609241941044009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسام جفات راضي حسين50610241941027045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء غانم عبيد عبدان50611241942171008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيسجى ساهي جاسم حيدر50612231942153107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبنين علي عبد الكريم عوده50613241942108027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب ثامر غالب عبود50614231942120094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمة حيدر كاظم كريم50615231942090211

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعباس وسام محسن عجيمي50616241941036069
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيشيرين ناظم فنطل مطر50617241942220347

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيرباب عادل نجم حمزه50618241942095036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيساره هادي كاظم عباس50619241942146037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيغدير زهير حمزة هادي50620241942102159

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عبد الحر جبر عالوي50621241942188014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.1ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي خلف حمد50622111942217063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيحنين رحيم كاظم وناس50623241942118032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيمنار صباح هاشم جدوع50624241942108149

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزينب قحطان عدنان كماز50625241942168067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيالزهراء فاطمه علي حسن زيارة50626231942271036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةاحيائيعلي عبد الحليم طاهر محسن50627241941026007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة اياد عبدالواحد حسن50628241942085078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيعذراء كاظم جاسم محمد50629231942077099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيحيدر حمزة هاتف عبد50630231941071029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0ثانوية البتول االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهدى محمد عزيز غنص50631241942083013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى تركي شهيد محمد50632251941031801

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيكرار عدنان عويد موسى50633161941006027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0ثانوية الشهباء المختلطةبابلاحيائيزينب جواد كاظم راشد50634231942229004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيريام راهي حسين حسن50635241942220190

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيسجاد فاضل جاسم محمد50636241941071030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيسيف علي رحيم محمد50637241941005062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية513.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيايات شاكر عبد جدوع50638241942094006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيكاظم خزعل عطيه خضير50639241941076054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه احسان علي مسلم50640231942088327

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيفالح خيون عبد هللا جوالن50641241841035063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيافراح رزاق تركي جرجال50642241942095009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائيكوثر محسن عزيز صلف50643241942135036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيمسار حامد كريم مهدي50644241942123129

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيحوراء رحيم مكطوف جبين50645241942138013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيهدى ثامر عبد زيد خضر50646241942141081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا فرحان كاظم ورد50647241941030020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء رياض عبدالزهرة موسى50648241942085045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيهدى قيس عبد الرضا شعالن50649241942118142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينميساناحيائيمحمد نهاد صباح عبد الخالق50650281941025023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيرسل حسن نعمه برهان50651241942141036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيسفير سرحان كيطان كاشي50652231941252069
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائيحمزه محيسن حمزه تمن50653231941201009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيكوثر طالب شمر حسين50654241842107091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيسما ايلوار صباح محسن50655231942114078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيبنين عباس عبد الحسين كاظم50656241942101023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي كريم حسين زبار50657241941001190

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيزينب غانم فخري عباس50658231942129016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائياحمد اكرم عبد هللا جبر50659241941020001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي زهير عمران راضي50660251941205190

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية510.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيفاطمه حامد ايوب ابراهيم50661181942250031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية510.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ثامر حسين علوان50662101941014056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية510.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم لفته حسن50663241942095055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية510.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعبدهللا عباس راجي فاضل50664241941036074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية510.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيزينب سلمان فضل جبار50665241942102111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية510.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائينور حسين صالح صادق50666241942115063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عماد كاظم محسن50667141941022071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيرقية كريم غانم حمد50668281942072009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيايالف صدام كاظم عليوي50669241942103014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء حسين حمير صبح50670241942157003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيجعفر منعم كاظم حبيني50671261941009021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين قحطان قطان ملتات50672241941002059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية509.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائينبأ وارد حبيب عودة50673241942094115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عبدالزهره كاظم شعالن50674241951034011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية530.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر بزون لفته50675231951054039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية517.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيزينب قالب برهان كعيد50676241952122026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي كاظم حسين موسى50677241951013053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية499.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيمحمد حسن عجيل خزعل50678291951153261

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية494.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيعبدهللا محمد جباري قريش50679291951004090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية493.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء عبد الحسين ادريس حسن50680241952093018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية493.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد راشد مدفون مخيف50681241951019054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية491.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيزهره علي كريم حبيب50682241952025004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية491.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيعبد هللا عباس عويد صليبي50683241951019035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية487.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر علي محمد حمزه50684241951027053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية486.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي رحيم خضر عباس50685291951003113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية485.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي داود سلمان علي50686241951001031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية484.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيسجاد حسين حنظل حمزه50687231951025012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية481.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيساجده حسن جاسم كماز50688241952118017
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية481.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء راسم فاضل عباس50689241952124007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية478.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عدنان محمد حسن50690161951365225

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية476.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد فرحان مدلول كاظم50691241951036046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية476.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر احمد سلمان داود50692111951200134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية473.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيعباس احمد عبيس علي50693271951152033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي حسن خلف مطر50694221951307146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حسين جبار حمزه خرص50695241951028028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيحسين كوثر وناس هادي50696231951251088

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية674.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيحوراء علي حسن عبد50697291942057082

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية673.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي جواد كاظم الووي50698241942121154

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية672.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيصابرين عبد هللا حسن مهدي50699241942220350

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهبه سعد عزيز باقر50700241942120302

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية670.3ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمنتظر عدي محمد عبدالكريم50701241941041043

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية670.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمحمد صالح تركي كريدي50702241941041035

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية665.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيسلمى مازن محمود خميس50703221942113172

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية664.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائينور الهدى محمد خضير محمد50704231942140070

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية662.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء جاسب عبد الكاظم شامي50705291942052107

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية661.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيجعفر حطحوط سلمان نفيله50706221941091025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية660.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمحمد مرتضى حيدر حسين50707241941016113

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية657.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيمحمد فتحي نوري عباس50708161941030042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية656.0الخارجياتالديوانيةاحيائياسماء علي هارون جار هللا50709241942401002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية655.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حميد عبد الكاظم حسون50710241942110024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية655.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا دريد حسن عبد السيد50711101942120041

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية654.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد غسان عبد المجيد ابراهيم50712101941048003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية653.9ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيذوالفقار محمد عبد حسين50713241941041020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية653.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمريم شاكر محمد حسين ناصر50714241942121288

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية651.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى قصي قدوري شكر50715111941020106

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية651.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء نبيل صبيح عبد50716271942063079

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية649.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه دريد مكي عبد اللطيف50717161942145055

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية648.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيمريم كمال محمد سرحان50718211942121120

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية647.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى مهند سالم غضبان50719161942204071

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية647.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء فاضل صبحي فاضل50720291942052126

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية644.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيهدى نزار عبد هللا خضر50721261942132162

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية644.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسمية محمد كامل دغيش50722241942121216

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية644.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائينبا احمد رزاق عبدهللا50723291942085148

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية643.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيتبارك فالح حسن عبود50724291942051070
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية642.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حامد مهدي كريم50725131941010143

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية642.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيضحى ضياء كريم مسلم50726221942112057

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية642.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينور فاضل عبد العباس غليم50727281942052121

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية642.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائياطياف رياض مطر حمادي50728291942085009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائينهى جميل ابراهيم محمد50729101942093023

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية637.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةاحيائيمحمد فاضل عزاره شعالن50730161941062017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية637.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيامنه علي خضير صالح50731211942143007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية636.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد ايهاب مصطفى كمال50732201941084053

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عواد شندي سلمان50733141942066049

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير نزار حسين حسن50734121941025018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيسجاد سالم اسماعيل شبيب50735211941031020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد علي رياض مطر مذري50736261941054057

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم مؤيد خالد صالح50737131942072043

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيسكينه علي عبد الجبار عبد50738291942079030

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعقيل منعثر جابر علي50739221941003103

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي حيدر عبد الرضا طراد50740231941008127

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيفاطمه اياد رمضان عبد النور50741261942097085

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية631.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي جواد لفتة حسون50742131941020097

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية631.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمحمد شمخي عيد سالم50743261941014085

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية630.7ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيالفضل عباس مهدي عبد االمير50744151941012007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية630.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمرقال عبد الكريم جاسم عبد50745261941001179

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية629.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء رائد محمود علوان50746211942098061

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية629.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيغسق عالء حسين راضي50747241942220383

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية628.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمسلم زمن حميد علي50748241941076074

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية628.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد مطلب جلوب عودة50749191941007021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية628.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاله رائد يحيى زويد50750121942105212

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية627.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيساره مالك مهدي خضير50751291942053049

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايناس حسام نديم حمزه50752251942062106

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية627.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عباس دوحي مجلي50753251941208020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية626.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيشهد يونس احمد حميدي50754181942276025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية625.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه وفي محمد جاسم50755241942118113

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية625.0اعدادية جصان للبنينواسطاحيائيحمزه عدنان شاهين كعيد50756261941036006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية625.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيحياة ماجد عبيد حسن50757241942121098

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية624.2ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمحمد فارس كاظم جاسم50758241941041036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية624.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحنين ميثم جاسم محمد50759231942120049

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية624.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيكرار احمد نوري جمعه50760231941004045
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية624.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيتبارك فاضل جباري زكيط50761241942121080

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية624.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيهمام عالوي صابر ليلو50762261941001207

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية623.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه احمد زيد عبيد50763101942109009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية623.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى اديب عبد عيدان50764241941001290

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية623.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيعذراء غالب كاظم حسين50765241942096115

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية623.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائيعلي جواد كاظم شغناب50766221941254015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية622.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعالء ميثم كريم محمد50767251941031406

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية622.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الكريم حسين زمام50768241942106090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية622.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب احمد جواد كاظم50769261942120118

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية622.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرونق محمد عبد الرضا محسن50770241942121123

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية621.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب فؤاد عجمي معين50771231942109117

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية621.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيبنين مسعد لفته كزار50772241942106031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية621.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيضياء حسين عبيد كيطان50773241941151020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية621.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمالك عدنان غضبان تعبان50774241942121298

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية621.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عماد محسن عباس50775241942120229

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية620.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيسبأ نافع عبد العباس جاسم50776131942072031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية620.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيتقى عقيل عبد المنعم هادي50777241942121085

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية620.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيعمار كريم عليوي سلمان50778271941045052

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية620.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمصطفى كريم كاظم ساجت50779261941014109

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية619.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جميل كاظم عباس50780141942094076

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية619.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمد جاسم محمد50781111942080084

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية618.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء انور غني دوخي50782221942128041

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية618.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميساناحيائيسجاد دعير كريم عزيز50783281941039008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية618.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حاكم غضيب عباس50784241941001237

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية617.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي ياسر ثامر فاضل50785151941005091

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية617.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر حسن يوسف سلمان50786251941045039

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية616.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيحسام عبد الهادي مهدي صالح50787231941014022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية616.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيأساور اياد كاظم مهدي50788211942143001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية616.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى نعيم جبار خزام50789161941365052

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية616.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيضحى قاسم محسن عبد50790241942120185

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية616.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيهند عبد االمير مذري مايح50791291942057281

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية615.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين وحيد عبود50792251941031445

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية614.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد تركي ابراهيم سموم50793141941013062

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية614.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينبأ محمود عريبي لفته50794241942121309

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية614.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيحسن عواد ناصر خليل50795231941164008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية614.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزهراء صالح حسين هادي50796211942145064
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية614.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيغفران احمد خادم عطيه50797231942086133

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية613.0الخارجيونالديوانيةاحيائيرسول عباس عبد الجليل جبار50798241941400025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية538.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيحنين احمد علي عبد50799231952078010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية529.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي فارس ايدعي عذيب50800261951202069

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية520.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيعباس وجدان حسن عبد علي50801231951044019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية513.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمحمد صالح هليل عطي50802221951018039

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية505.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيشهد سعيد جاسم عبد50803241952117036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية503.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيعلي صويح حميد عباس50804241951039034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية494.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيبنين كريم سلمان هميم50805241952121006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية492.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيعلي طالب رضا جواد50806241951018031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية491.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيرجاء كاظم عبدهللا حميد50807231952168004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية489.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيعلوان حسون علوان ديوان50808251951122040

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية489.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيبراء ياسين جزل سهل50809281952096003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية489.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقيزيد حيدر طالب غضبان50810231951256033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية488.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيغسان رشيد كاظم سوادي50811291951100147

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية488.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيناصر حسين جبر مزيد50812231951017090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية486.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيياسين صالح ياسين سلمان50813241951006033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية486.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيبنين امجد شاكر عباس50814241952106003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية485.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيحسين باسم جويد كاظم50815221951058006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية484.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى محمد رحيم حنف50816241951076030

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية483.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي فاضل سعيد هاشم50817251951007132

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية481.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقيمصطفى رعد صحبت احمد50818211951088016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية480.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد االمير ناصر خلف50819161951139018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية480.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةتطبيقيمصطفى منديل عبد الواحد جابر50820241951153011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية480.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةتطبيقياحمد منديل عبد الواحد جابر50821241951153001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية477.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيتبارك رافع كاظم حسن50822241952101008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية476.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقيندى ثائر عبد مجيد50823231952077022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية475.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي نعيم جاهل مغير50824241951015061

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية475.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيالزهراء رائد أسماعيل جبار50825221952150003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية470.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةتطبيقيجعفر علي عبيس يونس50826241951153002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية469.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيميثم سعد زايد ضاحي50827251951008189

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية469.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيذو الفقار عبد االمير علي محسن50828221951010035

كلية القانون/جامعة القادسية578.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيزيد محمد جواد كاظم جوده50829241921009026

كلية القانون/جامعة القادسية567.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيسعود احمد حمزه شنين50830241921013025

كلية القانون/جامعة القادسية566.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيمريم لطيف كاظم حسن50831241922138028

كلية القانون/جامعة القادسية564.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمسلم ميعاد وحيد سلمان50832241921017090
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كلية القانون/جامعة القادسية560.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيفاطمه يحيى كاظم ظاهر50833241922107025

كلية القانون/جامعة القادسية558.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيامينه محمد مهدي حسين50834241922101004

كلية القانون/جامعة القادسية558.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيسجاد سالم كاظم نور50835241921030037

كلية القانون/جامعة القادسية557.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيجنات محمد هاني ناصر50836241922118011

كلية القانون/جامعة القادسية554.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةادبيزهراء عمار كاظم عبيد50837241922096001

كلية القانون/جامعة القادسية553.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحيدر عداي عوده مشكور50838241921003016

كلية القانون/جامعة القادسية547.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيحامد هاشم مجبل مظلوم50839241921010010

كلية القانون/جامعة القادسية545.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيياسر كاظم حسن عبد هللا50840241921010047

كلية القانون/جامعة القادسية544.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزهراء حبيب عباس عبد50841241922121025

كلية القانون/جامعة القادسية543.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيزهراء حاكم حسين راشد50842241922123008

كلية القانون/جامعة القادسية541.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيحنين مراد نعمة هاشم50843241922085007

كلية القانون/جامعة القادسية541.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيليث فيصل حسين صاحب50844241921013042

كلية القانون/جامعة القادسية540.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيوفاء عماد حسين راشد50845241922094049

كلية القانون/جامعة القادسية538.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيطيبه يحيى جبر زامل50846241922094033

كلية القانون/جامعة القادسية536.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيعلي فاضل كاظم زغير50847241921018047

كلية القانون/جامعة القادسية527.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيزينب كريم كاظم عبد50848241922115035

كلية القانون/جامعة القادسية526.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةادبيصلوات باقر كاظم علي50849241922142008

كلية القانون/جامعة القادسية526.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبياسراء مولود كاظم حسن50850241922106002

كلية القانون/جامعة القادسية523.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعلي جبار عبيد حمادي50851241921019029

كلية القانون/جامعة القادسية522.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبينور الهدى عمار عبد الزهرة دحام50852241922111041

كلية القانون/جامعة القادسية519.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيامير ناجح شخير نومان50853241921026002

كلية القانون/جامعة القادسية518.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيليث مازن حميد عبد50854241921019040

كلية القانون/جامعة القادسية517.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيتبارك علي عباس هادي50855241922113003

كلية القانون/جامعة القادسية517.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيعلي صاحب عزوز محمد50856241921020010

كلية القانون/جامعة القادسية514.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيهاجر حسن فليح محمد50857241922139039

كلية القانون/جامعة القادسية514.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيحكيم علي حسين كاطع50858241921016027

كلية القانون/جامعة القادسية513.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزينب حيدر سعيد مجيد50859241922122025

كلية القانون/جامعة القادسية513.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيهدى سمير كامل مهدي50860241922124049

كلية القانون/جامعة القادسية512.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالديوانيةادبيسجاد مجيد حميد مجيد50861241921065006

كلية القانون/جامعة القادسية511.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيزينب حمزة حسون حمود50862241922085013

كلية القانون/جامعة القادسية511.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيحسن محمد عبد عليوي50863241921020003

كلية القانون/جامعة القادسية510.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيمنتظر علي حاتم سليم50864241921012062

كلية القانون/جامعة القادسية508.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيأمير هويدي منديلي يوسف50865241921010001

كلية القانون/جامعة القادسية508.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيهديل سامي خليف محمد50866241922101032

كلية القانون/جامعة القادسية507.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيامير نجم هواله محمد50867241921030008

كلية القانون/جامعة القادسية506.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيبنين غالب جبار طاهر50868241922123005
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كلية القانون/جامعة القادسية505.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيامنه عبد الرضا راهي حالوب50869241922111008

كلية القانون/جامعة القادسية505.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيزهراء صاحب عبد االمير جابر50870241922123009

كلية القانون/جامعة القادسية504.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيمنى صالح حسين حمد50871241922122040

كلية القانون/جامعة القادسية503.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبياديان بهاء ثامر كريم50872241922121001

كلية القانون/جامعة القادسية502.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيشمس محمد حمزه عبيد50873241922121042

كلية القانون/جامعة القادسية502.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيمحمد يوسف علي علي50874241921063040

كلية القانون/جامعة القادسية502.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيحنين راضي مشجل طراد50875241922119014

كلية القانون/جامعة القادسية500.0الخارجيونالديوانيةادبياحمد مهدي عبد هللا جبار50876241921400006

كلية القانون/جامعة القادسية498.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيحسن عاد عباس حميد50877241921009009

كلية القانون/جامعة القادسية498.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيبنين يوسف كاظم مشكور50878241922186012

كلية القانون/جامعة القادسية498.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةادبياحمد يوسف ابراهيم غيدان50879241921038003

كلية القانون/جامعة القادسية498.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمصطفى عارف محمد راضي50880241921030077

كلية القانون/جامعة القادسية497.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةادبيعلي صاحب محسن كاطع50881241921151011

كلية القانون/جامعة القادسية497.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيعال تقي يحيى عبد50882241922121046

كلية القانون/جامعة القادسية496.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيرسل حميد دواس وطبان50883241922094008

كلية القانون/جامعة القادسية496.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيمها صالح جباري شناوه50884241922095054

كلية القانون/جامعة القادسية496.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيمنار عبد الزهره لعيبي شنشه50885241922113016

كلية القانون/جامعة القادسية496.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيزينب علي مطر كاظم50886241922094021

كلية القانون/جامعة القادسية495.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيضحى سليم منديل عبد50887241922085017

كلية القانون/جامعة القادسية494.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزينب رحيم هادي عبد هللا50888241922121033

كلية القانون/جامعة القادسية494.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزهراء معن هاتف جابر50889241922121032

كلية القانون/جامعة القادسية493.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيضرغام هادي هجول طراد50890241921030042

كلية القانون/جامعة القادسية493.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيمريم عقيل عويز عبود50891241922134042

كلية القانون/جامعة القادسية493.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيمنتهى كريم كوكز منون50892241922094042

كلية القانون/جامعة القادسية492.0ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيابراهيم طالب حمد جاسم50893241921155001

كلية القانون/جامعة القادسية491.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيحيدر صاحب عبيس حسن50894241921016029

كلية القانون/جامعة القادسية490.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيمرتضى كميل مطرود جبر50895241921156023

كلية القانون/جامعة القادسية490.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيساره سلمان كاظم ذرب50896241922094024

كلية القانون/جامعة القادسية490.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيحسنين حسين ادريس جهادي50897241921016020

كلية القانون/جامعة القادسية489.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيزهراء سلمان ناظم مهدي50898241922094013

كلية القانون/جامعة القادسية489.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبياسماء راهي رباط عوده50899241922106003

كلية القانون/جامعة القادسية489.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمصطفى حيدر محمد حسين50900241921004077

كلية القانون/جامعة القادسية489.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء سمير هادي عبد هللا50901241922122021

كلية القانون/جامعة القادسية488.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيحسين احمد محمد رضا جعفر50902241921010013

كلية القانون/جامعة القادسية488.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيبنين صادق عبد الزهرة عبد علي50903241922108005

كلية القانون/جامعة القادسية488.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيمصطفى حسين علي فنغش50904241921013048

3590 من 1414صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة القادسية488.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيفريد عبد الزهره جندي عبد الرضا50905241921015045

كلية القانون/جامعة القادسية487.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيزينب علي عبد عزيز50906241922118031

كلية القانون/جامعة القادسية487.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيمصطفى نعمان حمزه شنين50907241921013050

كلية القانون/جامعة القادسية486.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيفاطمة علي جواد سلمان50908241922108026

كلية القانون/جامعة القادسية485.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبياالء حسين هادي عبد الرضا50909241922134008

كلية القانون/جامعة القادسية485.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةادبينجاح حسن طرو عبيد50910241921151019

كلية القانون/جامعة القادسية484.0ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيسجاد فرحان جواد عبيد50911241921033016

كلية القانون/جامعة القادسية484.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبينور الهدى هاتف كامل عكرب50912241922085025

كلية القانون/جامعة القادسية484.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيمهدي حسين شهيد عليوي50913241921150024

كلية القانون/جامعة القادسية484.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمصطفى رافد شاكر عبد العظيم50914241921030076

كلية القانون/جامعة القادسية483.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيزهراء محمد عداي عودة50915241922106034

كلية القانون/جامعة القادسية483.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيعباس علي عباس حمادة50916241921018034

كلية القانون/جامعة القادسية480.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيمهند مالح فعد سراج50917241921014072

كلية القانون/جامعة القادسية480.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيمحمد ورد راضي جليب50918241921014062

كلية القانون/جامعة القادسية478.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمحمد ربيع خضير عباس50919241921004068

كلية القانون/جامعة القادسية478.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيعلي االكبر حسن عبد جوده50920241921025022

كلية القانون/جامعة القادسية477.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيبنين حسين وناس عكار50921241922161001

كلية القانون/جامعة القادسية477.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيشهد عرفان هاشم مصطفى50922241922119023

كلية القانون/جامعة القادسية476.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةادبياثير جبار ورد حمود50923241921024001

كلية القانون/جامعة القادسية476.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيمنتظر سالم عبد العباس جمر50924241921009058

كلية القانون/جامعة القادسية476.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيمحمد الجواد قاسم عباس جاسم50925241921030068

كلية القانون/جامعة القادسية476.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيحوراء عباس سنيد حميزه50926241922140013

كلية القانون/جامعة القادسية476.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيبنين محمد طالب شاكر50927241922106013

كلية القانون/جامعة القادسية625.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيمحمد وحيد محمد مذري50928241941071067

كلية القانون/جامعة القادسية620.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيبراء ستار ياسين سلمان50929241942123014

كلية القانون/جامعة القادسية599.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيغدير علي حسين حسن50930241942101086

كلية القانون/جامعة القادسية583.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرقية محسن مكلد جلوب50931241942121120

كلية القانون/جامعة القادسية582.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيعباس هاتف خضير عبيس50932241941062041

كلية القانون/جامعة القادسية564.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيغيث جعفر ناظم عباس50933241941001204

كلية القانون/جامعة القادسية558.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيسناء حميد حسين حربي50934241942097019

كلية القانون/جامعة القادسية557.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائياحمد علي نعمه خلف50935241941002007

كلية القانون/جامعة القادسية555.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائينبأ عالء عزاره حسين50936241942095114

كلية القانون/جامعة القادسية551.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائينائل خضير غانم محمد50937241941208058

كلية القانون/جامعة القادسية548.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل محمد حمزه جابر50938241941001221

كلية القانون/جامعة القادسية547.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الرحمن داخل مهدي50939241941003184

كلية القانون/جامعة القادسية547.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسين عبد الرزاق جاسم علي50940241941027062
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كلية القانون/جامعة القادسية545.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيهاجر عناد كاظم والي50941241942119139

كلية القانون/جامعة القادسية545.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه قاسم عبد الجواد عبد الحسين50942241942104119

كلية القانون/جامعة القادسية542.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عبد الكاظم مظلوم حريجه50943241942107029

كلية القانون/جامعة القادسية538.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء منصور إبراهيم فاضل50944241942118065

كلية القانون/جامعة القادسية537.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيجعفر احمد غني جهاد50945241941003055

كلية القانون/جامعة القادسية536.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيغصون مازن فنجان كريم50946241942108128

كلية القانون/جامعة القادسية536.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائيهدى غالب راضي اسماعيل50947241942135043

كلية القانون/جامعة القادسية539.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيأسراء عالوي عبد األمير وناس50948241952122001

كلية القانون/جامعة القادسية529.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقياحمد جبار حميد فنيخ50949241951019001

كلية القانون/جامعة القادسية524.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةتطبيقيعلي سمير حسون عباس50950241951026009

كلية القانون/جامعة القادسية521.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى احمد زعباط عبد50951241951028032

كلية القانون/جامعة القادسية493.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقينور حسين جليل حسين50952241952121046

كلية التمريض/جامعة القادسية672.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيحوراء جواد كاظم غضب50953241942094031

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيغاده عبود حمزه عبد50954241942107091

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيياسر عمار صاحب دوحان50955241941031050

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حاكم جوده جالب50956241941001295

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيحسين مراد عاشق منيجل50957241941164005

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزينب علي يوسف ماجان50958231942077080

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سالم جبار فصوع50959241942121140

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزينب قاسم نعيم كاظم50960241942139088

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيندى جاسم محمد عبد عون50961241942102203

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيصفا محمد حسين علي50962241942108116

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيحنين فارس صالل ناصر50963241942123034

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء نافع شاكر طاهر50964241942108087

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا محمد علي راضي50965241941001152

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيسمر قاسم عيدان راضي50966241942102138

كلية التمريض/جامعة القادسية670.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينجالء مايح جميل نغماش50967241942220484

كلية التمريض/جامعة القادسية670.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزينب كاظم حمد عزيز50968241942080092

كلية التمريض/جامعة القادسية670.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيبتول حميد طالب عبد50969241942164008

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيرحيق كاظم جوده حسان50970241942130034

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزمن نجاح عباس وداعة50971241942121125

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيرسل كامل عبد الحسين محسن50972241942106054

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى حسن فالح جبار50973241941074023

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسن شهيد عبود50974241942123061

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد نعيم جبير عبيس50975241941204045

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى كاظم عكروش عبيد50976241941035111
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كلية التمريض/جامعة القادسية669.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس حيدر هالل كريم50977241941003131

كلية التمريض/جامعة القادسية668.2ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيامل كمال عبد هاشم50978241942084001

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسافره عبد الرضا جبار عباس50979241942220313

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزينب مهيب طاهر سلطان50980241942096093

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كامل ظاهر محسن50981241942108082

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيزينب نعيم محمد مهدي50982241942152009

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر مجيد حسن سلطان50983241941025042

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيانتصار ناظم جبر عيسى50984241942101014

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عباس عباده عودة50985241942103019

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحسن فاضل تركي كاظم50986241941169019

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبراء قاسم كاظم هاني50987241942121048

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةاحيائيزينب جبار داخل عبد هللا50988241942160017

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حسن نعيم عطيه50989241942141027

كلية التمريض/جامعة القادسية666.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيعلي كاظم شنته عباس50990241941041030

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائياستبرق حسين حسن عبد50991241942096005

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيشهد قاسم محمد جابر50992241942120171

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيصفا عبد الكريم عباس بديوي50993241942103093

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحسن عزام حمودي خلف50994131941037029

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيازهار إبراهيم رشيد قنبر50995241942121010

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيسجاد نبيل عبيد غازي50996241941006041

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيايات فليح جبري صالح50997241942080014

كلية التمريض/جامعة القادسية665.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائياسراء حيدر عبد علي50998241942110003

كلية التمريض/جامعة القادسية665.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم حمزه فاضل يوسف50999241941003007

كلية التمريض/جامعة القادسية665.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيسرى نزار نذير جاسم51000241942102134

كلية التمريض/جامعة القادسية665.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسين علي حسين51001241942121255

كلية التمريض/جامعة القادسية664.6ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيحسنين محمدعلي عبد شلتاغ51002241941048008

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيورود علي عبد الساده جاسم51003241942114319

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائينوار كريم إبراهيم شنان51004241941001321

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين حيدر حسن بعيوي51005241941006014

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيمنار نجم هداي عبود51006241942020009

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائياحمد حمزه نذير حوكان51007241941028003

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة حمزة سعدون ماش51008241942102168

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيحيدر ستار جبار عبد الرضا51009241941016036

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين ناجي وليد يوسف51010241942082012

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيعلي كريم وذاح عرد51011241941018070

كلية التمريض/جامعة القادسية663.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيفاطمه سمير طالب فصوع51012231942202008
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كلية التمريض/جامعة القادسية663.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيعذراء كريم سعد شالكة51013241942121239

كلية التمريض/جامعة القادسية663.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزهراء رسول شمخي جبر51014241942139063

كلية التمريض/جامعة القادسية663.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيزينب احمد راهي عبد51015241942164016

كلية التمريض/جامعة القادسية662.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جواد كاظم غضب51016241942220202

كلية التمريض/جامعة القادسية662.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الكريم حسن حسين51017241942121182

كلية التمريض/جامعة القادسية662.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيضحى حسين هادي حسن51018241942124097

كلية التمريض/جامعة القادسية662.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيبنين فالح عبد الكاظم حسن51019241942139028

كلية التمريض/جامعة القادسية661.6اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه مظفر عبد الكاظم جابر51020241942121276

كلية التمريض/جامعة القادسية661.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الكاظم جوده محمد51021241942096091

كلية التمريض/جامعة القادسية661.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائينرجس جياد صكبان عبد الحسن51022241942108155

كلية التمريض/جامعة القادسية661.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ابراهيم محمد داود51023241942122048

كلية التمريض/جامعة القادسية661.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيعهود عائد كاظم عباس51024241942164020

كلية التمريض/جامعة القادسية661.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائيزهراء محمد عبد العزيز ضاحي51025231942157014

كلية التمريض/جامعة القادسية661.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهدى جاسم محمد عبد51026241942120304

كلية التمريض/جامعة القادسية660.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيرغد كامل دويح حنش51027241942107044

كلية التمريض/جامعة القادسية660.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيحنان كاظم جابر مغير51028241942096045

كلية التمريض/جامعة القادسية660.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةبابلاحيائيرقيه خضير عباس حسون51029231942227005

كلية التمريض/جامعة القادسية660.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه عباس عبد الرضا حسان51030241942114104

كلية التمريض/جامعة القادسية660.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسن محمد راضي51031241942146049

كلية التمريض/جامعة القادسية660.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيغادة عدي كريم هادي51032241942098019

كلية التمريض/جامعة القادسية659.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب يوسف عزيز علي51033241942220303

كلية التمريض/جامعة القادسية659.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيتبارك خضير جاسم محمد51034241942121077

كلية التمريض/جامعة القادسية659.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبراق صادق عنون مهدي51035241942108020

كلية التمريض/جامعة القادسية659.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم خضر غيدان51036241942136031

كلية التمريض/جامعة القادسية659.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيوفاء امير سعد عاجل51037241942095124

كلية التمريض/جامعة القادسية659.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيمها ستار عبد الزهره محمد51038241942122110

كلية التمريض/جامعة القادسية659.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيرسل عالء ثامر موسى51039241942122035

كلية التمريض/جامعة القادسية658.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء انمار كاظم عبد51040241942120100

كلية التمريض/جامعة القادسية658.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيشمس عماد اسماعيل روضان51041241942092040

كلية التمريض/جامعة القادسية658.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةاحيائيمنار ناظم حليم محمد51042241942159010

كلية التمريض/جامعة القادسية658.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب يحيى حالوب حمزة51043241942220302

كلية التمريض/جامعة القادسية658.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى ضياء تركي جابر51044241942120279

كلية التمريض/جامعة القادسية658.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي بدر عبود51045241942093054

كلية التمريض/جامعة القادسية657.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب سامي عبد كريم51046241942108093

كلية التمريض/جامعة القادسية657.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيدعاء عباس عبد الساده راضي51047231942090092

كلية التمريض/جامعة القادسية657.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايات حيدر كاظم حسن51048241942121033
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كلية التمريض/جامعة القادسية657.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيايالف ميران مرشد عناد51049241942111015

كلية التمريض/جامعة القادسية657.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى جواد مزهر صدام51050241942110092

كلية التمريض/جامعة القادسية656.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيدعاء ماجد جودة جاسم51051241942085029

كلية التمريض/جامعة القادسية656.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد علي ياسر51052241942094058

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية611.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي جواد عباس أحمد51053241941003163

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية598.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيغفران ماجد شمر حسين51054241942107096

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية584.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيعماد الدين رسول حسن حمزة51055241941019038

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية554.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعباس كريم عبد حلواص51056241941001143

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية549.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعباس حيدر عباس عبد علي51057271941001154

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية548.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيزهراء ناصر حسين ضويري51058261942112019

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية545.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى عقيل جواد كاظم51059241841027131

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية535.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر سالم علوان وناس51060241941001310

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية529.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيمريم عالوي كاظم دليمي51061241942184043

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية529.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم طارق حسب نوماس51062241942220456

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية526.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسيف عادل عبد الكريم حاشوش51063221941002127

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية526.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائياحمد رياض جابر مفتن51064241941013003

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية522.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عالء حبيب علي51065241942096131

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية519.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيعبدالكريم حيدر عبدالكريم عودة51066241941062043

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية518.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيريتاج موسى شنين سلمان51067241942104059

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة جليل عزيز عبد الحسين51068221942204108

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حيدر جفات جاسم51069241942114099

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيسناريا نوفل محسن عبود51070131942132023

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية515.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد شهيد حميد كاظم51071241941003250

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية511.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى اعالن محمد كريود51072241941156018

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية509.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي فراس حمادي لعيبي51073111941049104

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حسن فليح حسن51074251941031022

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية507.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه قاسم محمد حسن51075241942121268

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية505.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيآيات احمد حمزه سوادي51076241942114004

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية505.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب عصام جاسم محمد51077241942120135

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية503.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيولي محمد فضل جبار51078241941211040

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية503.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء ناظم راجي جالب51079241942120072

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية502.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيشهد مازن دحام الزم51080241942120172

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية500.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحاتم غانم عياش زختار51081241941012014

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية500.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيزيد اسعد كاظم مطر51082241941062029

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية499.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمهدي حيدر هادي شرماهي51083241941006104

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية498.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيديانه مصدق كريم عباس51084241942085032
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية498.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسرى فرحان جابر شعالن51085241942121210

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية497.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم ياسين عبد طه51086101941020004

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية497.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيحسن جابر عطيه جياد51087241941021008

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية496.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيطيبه مهند عبد الحسين حسن51088241942118092

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية496.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيزيد احمد موسى كاظم51089251941151057

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية496.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيحوراء جبار حسن طليب51090241942108040

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية496.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسن عبد الواحد جاسم علي51091241941027049

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية495.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد ضياء محسن هيول51092271941001016

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية495.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيعباس صالح طالب رحيمه51093251941211016

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية495.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيحسين جابر فرعون مغير51094241941015027

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية495.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي رحيم دحام51095241942108101

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية494.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيحسين عبدالهادي نور كاظم51096241941036033

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية494.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عبد الهادي علي حميدي51097241941001253

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية494.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيتبارك نزار محي نصيف51098231942093031

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية492.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةاحيائيصالح عبد االمير حنطي عبيد51099241941004024

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية492.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد محمد عبد الجبار كاطع51100241941207008

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية492.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين عبد الحمزه علي كاظم51101271941002055

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية492.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب علي ربيع مجول51102271942160228

كلية الزراعة/جامعة القادسية661.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزينب كريم سعود حسين51103211942143054

كلية الزراعة/جامعة القادسية506.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد حمزة علي51104241942121127

كلية الزراعة/جامعة القادسية486.0ثانوية انوار الدغارة االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيجعفر عزيز مال هللا عزيز51105241941170003

كلية الزراعة/جامعة القادسية484.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهدى احمد حسين احمد51106241942120303

كلية الزراعة/جامعة القادسية482.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عادل صالل جبار51107241942123080

كلية الزراعة/جامعة القادسية480.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسن محمد علي رضا51108271941001070

كلية الزراعة/جامعة القادسية475.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيبنين عايد سبتي حمود51109241942114044

كلية الزراعة/جامعة القادسية472.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينرجس صدام راضي مهدي51110241942220490

كلية الزراعة/جامعة القادسية472.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيزيد يحيى كاظم فضيخ51111241941015052

كلية الزراعة/جامعة القادسية472.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيغدير وليد عبد زويد51112241942108127

كلية الزراعة/جامعة القادسية471.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمضر محمد رزاق فجار51113241941008129

كلية الزراعة/جامعة القادسية468.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد علي حامد مطلب51114241942111053

كلية الزراعة/جامعة القادسية465.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائينور فضل جدعان كزار51115241942164023

كلية الزراعة/جامعة القادسية464.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيحوراء محمد حسون حمد51116241942114077

كلية الزراعة/جامعة القادسية462.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيحنان فيصل جبار حسون51117241942139033

كلية الزراعة/جامعة القادسية462.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى كامل عبادي حسين51118241942122115

كلية الزراعة/جامعة القادسية461.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائيمروه نهاد جاسم محمد51119241842135032

كلية الزراعة/جامعة القادسية460.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينور ماجد حميد وناس51120241942121326
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كلية الزراعة/جامعة القادسية459.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيايمان نعمة جبر حسون51121241942102029

كلية الزراعة/جامعة القادسية458.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيعلي نور عبد حسن51122241941029060

كلية الزراعة/جامعة القادسية458.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيازهر محمد كاظم عنجور51123241941167003

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيسجى اياد رزاق سلمان51124241942122075

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي جالوي عوني حسن51125251941022023

كلية الزراعة/جامعة القادسية456.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيرفل حامد عاجل صالح51126241942130036

كلية الزراعة/جامعة القادسية454.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزينب ابراهيم عناد عبد51127241942096081

كلية الزراعة/جامعة القادسية454.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين جاسم محمد51128241941037034

كلية الزراعة/جامعة القادسية454.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيندى عبد الكريم حربي عطيوي51129241942124143

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيكاظم جواد كاظم مناوي51130241941076053

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيعذراء غانم عبد ساير51131241942220373

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسماح فائز جابر زيدان51132241942220333

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء محمد عبد زيد محسن51133231942153084

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيمريم علي اسماعيل محمد سعيد51134241942096147

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائينور عامر زبين محسن51135241942106170

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيزهراء طالب حمزة عبود51136241942184024

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيكاظم ضياء صبار حنيص51137241941018074

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيباقر كاظم عبد الزهرة لفته51138241941005021

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد االمير حسين محمد51139241942146051

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيشروق جعفر حلواص معزب51140241942085061

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر خضير عباس هالل51141241842102099

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائياصيل جعفر شيال حسين51142241942220021

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيشهالء وحيد كريم حسون51143241842085049

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائياديان عادل عباس حمد51144241942122006

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيليلى محمد جبر حمزه51145241942124126

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن جبار عبيس مطر51146241941203042

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمحمد شهيد حسين عجه51147241941016106

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيزينب كاظم عداي غازي51148231942165017

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء ماجد كريم تومان51149241942082019

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد الجواد حيدر مهدي رحم51150241941012075

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيديانا سمير كامل مهدي51151241942220147

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيزهراء عبد كاظم محمد51152261942106045

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةاحيائيعهود عبود كاظم سلمان51153241942159007

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيعلي عبد العزيز هادي عباس51154241941020023

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيهاني كريم مشير جاسم51155241941062098

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي عباس علي هاشم51156241941021039
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كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيمحمد شكري لطيف كريم51157241941014043

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد داود جخم51158241941203193

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيخضر عباس حميد حاتم51159241941002055

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيصادق ريسان نوح مرزه51160241941216014

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبدالعباس صالح جلوب51161241942080125

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيعبير حسين جبر كزار51162241942124100

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيسجاد يونس هاشم داخل51163241941005061

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد الستار جابر مشذوب51164241942107105

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيابتهال مهدي عباس شعالن51165241942134005

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيورده حسين كاظم علوان51166241942122126

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي حسين والي بزون51167241941169042

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيساره حسين علي عيدان51168241942118080

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه برهان جبر صلف51169241942107098

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمنصور حمزة هيجل حمزه51170241941018101

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عواد كاظم خضير51171241941211006

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيحسنين خالد منديل محمد51172241941018029

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء منعم نور حسوني51173241942108086

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيحوراء رزاق داخل حمود51174241942119042

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0ثانوية الضيافة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيمريم ناظم حمزة سالم51175241942182015

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيروان بيان مهدي محمد علي51176241842085031

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيشهد عبد الحمزه كريم طاهر51177241942111071

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسين سليم حسين راجي51178241941009046

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائياسيل مثال عبد الرضا شتيوي51179251942066006

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد مهدي احمد سعد51180251941150034

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جليل صبر كاظم51181241842130031

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيصابرين كريم حمد كريش51182241942121227

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائياالء شاكر ساجت طه51183241942093009

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0الخارجياتالديوانيةاحيائيكوثر شاكر عبد االمير ليلو51184241942401041

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيزهراء مسلم شاكر جواد51185241942098013

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةاحيائييونس ثامر غازي دايخ51186241941156027

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمسلم ادريس حسين محان51187291941002184

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسين سعدون داود51188241941203239

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائياالء حمودي وصخ وناس51189241942107004

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد عبد الحسن دهنين51190241941203194

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ماجد حميد شهيد51191241941037039

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حسن هادي عبد51192241942114097
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كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيمروه رحيم حسين وناس51193241942085085

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيهدى ستار عبد هللا مايل51194241942093155

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرسل خضير اسماعيل خليل51195241942092026

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفرقان جبار محيسن علي51196241942220435

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيدعاء فليح حسن مزعل51197241942114085

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائينورالدين محمد منهي محمد51198241941062097

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس علي عبد الحسين يوسف51199221941302027

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيغادة احمد حسن محمد51200241942121243

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيعذراء سمير سلمان داوود51201241942085069

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين رياض عمران عبيس51202241942120036

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيطيبة عباس جواد كاظم51203241942102153

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر حيدر علي كاظم51204221941096012

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائياحمد حسن محيل يتيم51205231941257005

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك زكي خليل عبد القادر51206241942123027

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينة حيدر جميل حسن51207241942121198

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عباس عبد عباده51208241942107055

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيتبارك رحيم حسين صبح51209241942169013

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عقيل عبد ظاهر51210251941045004

كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد احمد عبد الحسين جبير51211241951003019

كلية الزراعة/جامعة القادسية454.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيارشد احمد مهوس طارش51212241951064004

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى صكبان كريم فرحان51213241951202052

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى هادي زغير ربيد51214241951027049

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حسن حمد دحام51215241951071036

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيحسنين صالح يوسف علك51216241951019010

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى رياض رحيم كاطع51217241951064049

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيفاضل كاظم جواد شعالن51218241951021027

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد احمد ستار حمودي51219241951018043

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه صكبان كريم فرحان51220241952114023

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيامير صفاء مهدي خلف51221241951071006

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيعباس محسن كاظم حسن51222241951002046

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقينور حاكم عبد زيد حسين51223241952130046

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةتطبيقيمريم طالب دحام عيسى51224241952097022

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقينور رياض سلمان اليذ51225231952092052

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيحسين هجان حسين فهد51226241951016037

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةتطبيقيعبير عبيد جابر تايه51227241852103028

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلتطبيقيزهراء نعيم حميد عبيد51228231952152005
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كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيايه دايخ محسن عزال51229241952118004

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيفرقان جواد جاسم عبود51230241952220129

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد كاظم مهدي موسى51231241951012062

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيوهاب خالد صالح عبد الحمزة51232241951216037

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيواسط بدر مدلول عبد هللا51233241951208078

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةتطبيقيزينب رياض عداي عوده51234241952096012

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقياستبرق باسم محمد كاظم51235241952130001

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيعالء حسين علي حسين51236241851062012

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيزين العابدين عالء محسن نعمة51237241951071025

كلية الزراعة/جامعة القادسية435.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةتطبيقيامير مهدي عبد الكاظم جودة51238241851005011

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيكرار عبد الكاظم حسب هداد51239241851018046

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيرباب حسن فضالة عبود51240241952119018

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى خضير عودة جواد51241241951062045

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقييوسف عماد شاكر عزيز51242241951018059

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيامير نهاد ناصر حسين51243241951062009

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيزهراء نجم صدام حيال51244281952081025

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيورود راضي عبد هللا حسين51245241952093057

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقينور الدين صبيح ناظم مطرود51246291951151196

كلية الزراعة/جامعة القادسية432.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيشهد نزار عويد جبار51247241952121032

كلية الزراعة/جامعة القادسية432.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيزينب عبد الحميد علي جبار51248231952120012

كلية الزراعة/جامعة القادسية431.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقينور رضا عبد الحسين ربيع51249241852114099

كلية الزراعة/جامعة القادسية431.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيبيداء جميل عبد زيد ذفال51250241952130010

كلية الزراعة/جامعة القادسية431.0ثانوية المدائن المختلطةبابلتطبيقيمحمد ثابت جفات كاظم51251231951184016

كلية الزراعة/جامعة القادسية431.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيالمختار علي حامد مزهر51252251951012008

كلية الزراعة/جامعة القادسية431.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةتطبيقيعبد الحسن قحطان شخير عباس51253241951011009

كلية الزراعة/جامعة القادسية431.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمة حسن فضالة عبود51254241952119038

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيورده عرار رفه مصحب51255241852080037

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيامير شاكر باجي ناصر51256241951208012

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيعالء كاظم سماع إبراهيم51257241851027049

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر عادل كلف راضي51258241951009007

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيحسن كاظم شيال زغير51259241951012015

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقياسراء جليل كناوي يوسف51260241952220007

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيحسين كاظم شاني موسى51261291951016041

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيهاشم غالب فالح ناجي51262241951069014

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيناجي حسين عبيد ظاهر51263241951002092

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين علي علوان عودة51264101951003014
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كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيمحمد سعدون عبد خليوي51265231851201018

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيأحمد سمير جاسم محمد51266241951006001

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةتطبيقيليث شاكر مطخ دبعون51267241951005027

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقينوره رياض حساني مزهر51268241952085023

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةتطبيقيسيف فارس ابراهيم موزان51269241951030006

كلية الزراعة/جامعة القادسية427.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقياحمد عزيز ناصر حسين51270241951016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية571.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبياحمد صالح حسن راجي51271241921153002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية547.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيبنين لطيف كامل جالب51272241922138008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية547.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبياحمد كريم عبد الجليل جاسم51273241921010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية542.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبينغم سالم كريم جاسم51274241922079014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية536.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيحوراء فليح حسن جاسم51275231922120012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية535.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيبنين غانم مراد كاظم51276241922139006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية533.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبياثمار علي علوان عمران51277241922085001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية533.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيتماره حسين صادق عبد الصاحب51278241922123007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيزهراء كريم محسن ختالن51279241922094016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيآيات عماد جياد حسن51280241922134003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0اعدادية المؤمل للبنينبابلادبيحسنين علي حمد كاظم51281231921060004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيحسن رزاق كريم غازي51282241921013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيمؤمل عطوان ناهي عبيد51283241921010035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيمريم نجم عبد حمادي51284241922101026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيسلمان جواد عاشور كاظم51285231921191005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيعهد فاضل حامد كاظم51286231922172014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيجاسم محمد لفته فتين51287241921013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيوسام امين مراد مران51288241921011023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيعذراء نعيم ناجي شدهان51289241922112020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيمصطفى منعم مراد سعيدان51290241921018073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيحيدر مهدي محمد كاظم51291231921163011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيساره رعد عبد الحميد ضاري51292241922139020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيحسين مهدي مهوس سراج51293231921186010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيحسن جبار خلف نواد51294241921033006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيهاجر داخل صاحب دانير51295241922115066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيعباس عبد الحسين حسن جبار51296241921161009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيرغد كاظم دايم هليل51297241922116023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبينرجس مالك عباس كاظم51298241922107031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيزيد علي جويج طوفان51299241921029021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيحسين مطر عداي دهش51300231921186009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيحسين زغير جابر حمود51301241921161003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيعلي ماجد داخل كاظم51302241921011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيزينب فالح حسن نجم51303241922116035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمصطفى حمزة عبد كاظم51304291921014199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيسوسن محمد طالب عبد الكاظم51305241922104029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء احمد نعيم غياض51306241922095025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيصادق رياض شناوه مروح51307241921009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيذو الفقار خالد مهدي عبد الحسين51308231921169005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيصفين صادق عبد الخضر حسن51309231922120026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيزهراء جليل طربوش حسن51310231922089020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبياسراء عبد الرحيم داوود عبود51311241922186001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمسلم صالح عبد كاظم51312251921025096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيمنتظر جاسب فنوخ عباس51313231921042057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيليث اكرم كوير عبد الزهره51314241921015047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةادبيحسن مالح عبيس جبار51315241921151003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيزيد عبد الحسين حواري عبيد51316241921017044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزينب راسم حاكم مهدي51317241922103016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيمريم فالح عبد الكاظم بالل51318241922105029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيآيات علي حسين مطلك51319241922103001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيحوراء رحيم فليح سفاح51320241922080009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبياحمد ثامر فرحان عواد51321241921155002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمحمد حيدر حسن بطوش51322291921009125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيسارة نوماس جفات جياد51323241922186035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيمحمد محسن كاظم واجل51324241921022040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيمحمد عبد كاظم شروم51325241921029047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيمالك حسين عبد الهادي صالح51326241922108031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةادبيسجاد عبد االمير سرحان عبد51327241921024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيبنين علي عباس حماده51328241922121015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيجعفر خلف فنطيل جبار51329241921060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيعلي ذياب سرحان عبد51330241921017057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيصادق مهدي جبر محسن51331231921163017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيمحمد علي عاصف عبد هللا51332241921028014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبينرجس حسين ابو الليط داخل51333241922079013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيرسل عبد الحمزه فاضل عباس51334241922122016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيمروة حسن عبد الحليم عباس51335241922112025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيعلي جودت كاظم هادي51336231921163018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيبراء مجيد محسن عبد51337241922139003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزينب سالم حنيبر طالب51338241922080018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيأمجد خضير عباس عبادي51339231921006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيجيهان نوماس جفات جياد51340241922186015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيطارق حسين هادي عبود51341241921014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيبشائر حمزه اشريب ظاهر51342241922079001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسين عبد الخالق كاظم يوسف51343241921003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيمصطفى فالح تايه سلمان51344231921042055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيموسى يوسف عبد هللا كاظم51345241921060031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيصفا حسين اسماعيل جدوع51346241922094029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبياسعد عبد الحمزه علوان رهيف51347231921200005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيحامد عباس بطيط ريكان51348241921010008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبياديان عايد عبيس حسين51349241922113002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزهراء ثائر عزيز نور51350241922108010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيعباس بشار سعدون خلف51351241921014033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيعلي شاكر عبد الحسين محمد51352241921003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيمريم ضياء احمد جبر51353241922095051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةادبيحسين كاظم جابر سمير51354241921207018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيضحى محسن حداوي حسن51355241922186040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيعهد عبد الكاظم كريدي دحام51356241922107021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيسرى ستار جبار فهد51357241922108018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبينورس تحسين شاكر فيصل51358241922116054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيهاله غسان صالح حسين51359241922103030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيعبد الرضا عباس دلي منشد51360291921016042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيضحى محمد فاهم مهدي51361241922123017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيجالل خالد بحر حسان51362291921106006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيعلي غانم عبيس عبد الرضا51363231921006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيجعفر محمد صاحب علوان51364241921008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيريام شهيد عكاب هتل51365241922112012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةادبيمحمد نهاد عبود مهدي51366241921038037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيزينب مهلي شالل حسن51367241922124031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيفاطمة الزهراء خيري محمد عبطان51368241922123020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةادبيامير علي عبد كاطع51369241921024007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزهراء فاضل عبد هللا الغزاي51370241922102027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسين صالح نعمه محمد51371291921009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزهراء فائق عالوي كاظم51372241922121030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيمها صامد مال هللا عوده51373241922220068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيازهار حسين حسن حسين51374241922138002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيفاطمه عبد الكاظم حسين عبد هللا51375241922095045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيامير مرتضى جليل يعقوب51376241921003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيياسر جابر محمد حسين51377241921030081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبيبكر طالب عبيد حسين51378241921211014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيهادي عبد الساده خشم لفته51379241921008063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيتبارك سرمد جوده عبيد51380241922140009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحسين خالد هربود سبيع51381241921030018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبينايف فرحان عراك كاون51382241921004084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيعبد هللا عباس جاري مهدي51383241921009035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيمسلم رحيم فيصل سالم51384241921033031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيحسن منصور جاسم شهد51385241921035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبيأمجد مراد لفته عبد51386241921211006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيمنتظر انور عدنان صالح51387241921028015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبينبأ صباح حسن شلتاغ51388241922049009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيحيدر كريم علي محمد51389241921004038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيزيد ادريس عزيز هاشم51390231921186014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيبنين ماجد اهالل عبد51391241922085005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيايه محسن جعفر محمد51392241922103003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيخديجه خضير صباح معزول51393241922159003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيفاطمه كاظم عودة وداعة51394241922110015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيعرفان جبار اسماعيل عبد51395241921011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيزينب معضد محمد عنين51396241922119021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعلي جبار غازي كزار51397241921040031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيرقيه رسول حنون مدهوش51398241922102022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيايمن ابراهيم مكطاف حبيب51399231921055008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيزهراء طالب دويج جياد51400241922110005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية550.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب محمد علي عبد الجبار عناد51401231942271222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيازل اسماعيل وحيد شناوه51402241942095006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي عبيد هويني51403241942110051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحنين محسن سامي عريبي51404241942220113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فالح سوادي مراد51405241942125004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيهديل طالب كريم عبود51406241942124173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةاحيائيامين قاسم محمد كاظم51407241941007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيشهد محمد كريم عطيه51408241942120173
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيرسل احمد عبد الزهرة كاظم51409241942119048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسن محيسن جاسم51410241941002093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائياسراء فالح عبد موسى51411241942118007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيبتول ناصر حنتوش جوده51412241942139022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسن غبين محسن51413241941003238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيليث محسن مهر كاري51414241941028054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيرقية علي عبد عيسى51415241942122041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عايد مير مطر51416241942119105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيحسين حاتم سوادي جالب51417241941038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيعلي جعفر علي عباس51418241941010093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كتيب فهد جازع51419241942123071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيبنين محمد كاظم جاسم51420241942139029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعبد الحر احمد عبد حسين51421241941001146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيهجران عطيه منديل عطيه51422241942110103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائياماسي هيثم عبد الباقي جبير51423241942108004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جاسم عباس خليبص51424241942110033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيدعاء فرج جبر عبود51425241942220143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينبأ لزام تكليف حسين51426241942124139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيحنين محسن شنان جياد51427271942069027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيعلي سلمان عباس بادي51428241941062049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينورين قاسم عباس علي51429241942220526

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيرواء محسن عبد علي وذح51430241942141041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيسيف علوان فاضل لفته51431241941006043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيايات قاسم سمير عبيد51432241942146007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0ثانوية بابل االهلية للبناتالديوانيةاحيائيايمان عزيز عبد السادة صكبان51433241942187001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيعذراء ياسين نعمه عبدهللا51434241942085071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسرى فرحان جندي هزار51435241942220328

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيامير عباس عبد الساده حمادي51436241941001024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيديار كفاح شاكر جاسم51437241942146025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة شاكر فرحان عبد51438241942092046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةاحيائيزينب نعمه عريبي فليح51439241942126009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيضحى غضبان كاظم محمد51440241942123099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيبنين صالح رحمن غضب51441241942107021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزمن عبد الرزاق حميد كاظم51442241942139057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيصابرين رياض حزام احول51443241942111073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعالء جواد حنتوش يونس51444241941009086
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار علي خنطيل طعمه51445241941203220

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيبدور جاسم محمد كاظم51446241942106020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائينور ثائر كاظم سنيد51447241942123139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيتبارك فاضل عبد محسن51448241942085015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائياماني فيصل غازي جار هللا51449241942096010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيمروه عباس وزير حمادي51450241942111093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةالديوانيةاحيائياحمد صبيح اسماعيل عبيد51451241941171001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد عزيز شهيد51452241942081047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيهاله كصاد مهدي صبح51453241942124163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيفاتن حسن مطر حسين51454241942102166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حيدر رحيم مرزة51455241942220208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عبد الحسين مطلب عوده51456241942120225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عالء مهدي رحمان51457241941001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عباس عبدهللا عوده51458241942094053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي صدام الزم51459241941207040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيسماح حسين عبيد ناصر51460241942102137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة رحيم فاضل ياسر51461241942102169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيزيد مالك مهدي سلمان51462241941001100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيدعاء طاهر كاظم جالب51463241942102065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائياحمد عباس حسان عيدان51464241941036005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائينرجس حسين عبيد راشد51465241942107122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيياسر عامر عباده ساجت51466241941013133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيعلي ظاهر كريم راضي51467241941071047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى صفاء كاظم ثامر51468241941031047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيغفران محمد محسن محمد51469241942141066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين غبين محسن51470241941030024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى جاسم محمد دابي51471241841003185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيبنين طالب جاسم فرحان51472241942110017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيمحسن علي كصمول عبد الحسين51473241941009105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيرسل عالء عبد جاسم51474241942118041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيشهد هاشم فرهود صبيح51475241942080105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيعقيل داخل جاسم حسون51476241941167017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيبنين محمد عناد عبيد51477241942094021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيالمنتظر عالء حاتم مطرود51478241941207012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حاكم عسكر امهنه51479241942134067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيانوار عمار حتروش جبر51480231942186001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائينور صباح عوده كريم51481241942141078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيصابرين نوري فرهود سلمان51482241942220354

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسنين مهدي حسين51483241941003167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزينب حسن راشد معيلف51484231942153090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزهراء رياض حميزه عبيد51485231942172018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيأبتهال شداد نعمه دراغ51486241942114001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمالك هادي صكب كشاش51487241941216027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيدعاء عبد االمير كاطع زغير51488241942111033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0ثانوية النجاح االهلية للبناتالديوانيةاحيائيطيف حسين ناعم مجهول51489241942137004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكاظم حسين كاظم بشبوش51490241941203212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيمريم محمد كريم عباده51491241942108146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد ياسين حسن كاظم51492241941015133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0ثانوية االبراراالهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين كامل كريم عبدالحسن51493241941075009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه شاكر يحيى دخيل51494241942093102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيطه سالم رحمن عطيه51495241941013070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جواد كاظم منشد51496241942093099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد علي رحمان حسين51497241941169055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهدى علي هادي صباح51498241942220541

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيورود حسن فشالن صافي51499241942104142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيهدى هادي غازي حرش51500241942111101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيحسن شاكر حبيب حطيحط51501241941038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حسين موسى مرحب51502241942080042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي حسين حريجه51503241942142019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي فوزي جابر شاكر51504231941251232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيدعاء حسن سليم جبر51505241942122031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيريتاج علي صالح هادي51506241942095041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينريمان شايع نور حربي51507241942220495

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر هاشم جاسم محمد51508241941001092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيعلي سعد جابر عمران51509241941018065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيضحى عادل راشد داخل51510241942119092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينرجس عقيل كردي حميدي51511241942121313

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيبنين كريم جاسم عبعوب51512241942103021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حسن عبدهللا محسن51513241942080041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزينب مزهر راجي شعالن51514241942111058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0ثانوية االبرار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهدير برهان جبر كزار51515241942078024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيوسن شاكر محمد حمزة51516241942184048
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيعذراء كاظم شخير حسون51517231942153121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيايات كاظم عبيس حسين51518241942108012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائينزار عمار مضر محمد علي51519231941006203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد هادي عبد مسلم عبد العباس51520241941169057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيصادق حازم عبد الحمزة مطر51521241941018054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى بسام جبوري علوان51522241941003280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحيدر خضير عبيس العيبي51523241841027054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيوالء يحيى ثجيل بديوي51524241942220557

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةاحيائيبيداء حمزه كامل عبدالرضا51525241942079005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم محمد عبد علي شهيد51526241941003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد نعيم عبد حليحل51527241941003124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين جواد كاظم زغير51528241942142007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايمان كريم حمد كريش51529241942121043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزينب عالوي حسين مالوح51530241942118072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عبد المصطفى جاسم حنتوش51531241942119115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسين سعفان ياسر شرماهي51532241941207112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيرقيه صالح هادي جاسم51533241942108060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيرقيه محمد فارس رهيف51534231942090106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينور احمد جبار محمد51535241942220500

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسين رزاق كريم علي51536241941002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سالم عبد كزار51537241942220214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيسجى رسول كامل علي51538241942085059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه فائز جابر زيدان51539241942106142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيحنين ميثاق عبد علي كاظم51540241942114068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيهدى كاظم مخيف ماضي51541231942168032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزينب فرحان جابر زياد51542241942111054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيبهاء حسين علي جلول51543241941028014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كاظم رباط حسين51544241942141044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزينب سالم ارمازي حميدي51545241942134085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة رعد عبد عودة51546241942102171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0ثانوية بغداد األهلية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حاكم عايد عبد هللا51547241941044003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيشيماء عواد عبد هللا ظاهر51548241942119091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيامل كاظم مطلك عوده51549241942101013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيساره علي حسين عبود51550241942093071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيغفران عباس مهدي محمد51551241942108129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب فاضل عواد سوادي51552241942220289
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيغدير حسين جبار كاظم51553241942129009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيرفاه عبدالكريم جبار ظاهر51554241942094041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء هادي زعباط عبد51555241942094062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء طالب جبر عبد الحسين51556241942124042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى طالب مطشر خضير51557241941005144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حامد جفات مسلم51558241942220256

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جبار بشيت عبيد51559241942080120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حسن نعيم عطية51560241941005130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر نبيل غازي فضاله51561241941006103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيحسن عبدالكريم مرداس حسن51562241941038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيبراء جعفر باقر ناجي51563241942122017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب سلمان بنيد حسون51564241942220272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسن ساجت عباس51565241942119063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيمروة اسعد راهي مشعل51566241942100099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب عائد تايه جبر51567231942109112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيهبة عمادالدين ناصر حسين51568241942094135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيميامين عبد الحمزه عبد الحسين عباس51569241942111098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0ثانوية االبرار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عالء حمزه راضي51570241942078012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ماجد احمد شامخ51571241941001192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيمها احمد عباس جاسم51572241852122035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيحسين قيس عبد الحسن عزيز51573161951050027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيزينب جواد كاظم عبد الحسين51574241952080013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى عبد الحسين ادريس حسن51575241951200046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيحسن صالح شالكه حسن51576241951002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0ثانوية البقيع المختلطةبابلتطبيقيباقر محمد حديد كعيم51577231951225004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيانعام علي تركي محمد51578241952104004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر محمد رشيد وناس51579241951018012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيحميدة عزيز بزون عودة51580241952102009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيرسل عادل علي اشبيب51581241952106013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد سرحان محمد ساجت51582241951071057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيعلي غازي ياسر واوي51583241851039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي محي حنون مطر51584241951013054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيكاظم عبد الساده كاظم محنه51585241951031018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء عليوي جايش حمزة51586241952220081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيبنين جاسم ظاهر فعيل51587241952220025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيزينب علي عبداالمير عبد51588231952149011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيدعاء عباس حربي عطيه51589241952077005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى علي حسين خشان51590241951207089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيافنان خيري عبد االله معارج51591231952120001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيبنين علي عبد الكاظم هويش51592241952220030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيصادق عباس عارف عبد الهادي51593241951027022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء جمعه حسن شمخي51594241952122012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيحنين رحيم رسن عبد51595231952271028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيكوثر حيدر حسين كرم51596231952120022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى سالم حسن مظلوم51597241951064050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيفردوس عوده عبد دحام51598241952101031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيوسام كاظم علي برهان51599241951018058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر جاسم محمد حنون51600241951013084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيمريم كاظم عبيد خوين51601241952102029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةتطبيقيصالح مهدي عبد زيد عباس51602241951029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيبنين خضير عباس كريدي51603241952118005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيسراب حسن سلمان كاظم51604241952130026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعالء حسن عبد حسين51605241951013043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى عدنان جواد حطحوط51606291951002106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيايمان عالوي حسن حمزه51607241952106001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء إبراهيم سماع إبراهيم51608241952220075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيبنين سعيد حسان عاجل51609241952123008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر حسن عزيز صلف51610241951062017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء سعد عبد عجمي51611241952085006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0الخارجيونالديوانيةتطبيقيحسين امر حسن خشان51612241951400010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء سالم وحيد عبيس51613241952122020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقياحمد غسان حامد سرحان51614241951071004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةتطبيقيانس كاظم حسوني عودة51615241952111001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد احمد عبد المحمد جبر51616241951001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيوجدان معين فاضل جوده51617231952168013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيذو الفقار محمد عزيز ابراهيم51618241951013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيسرور هاتف اعطيه خلف51619241952093034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيامجد عبد هللا نجم عبيد51620221951373010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيعباس حيدر كاظم عسر51621291951026038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقييونس علي موسى عناد51622291951025097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيامجد هاتف كاظم عبد51623241951036013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء سلمان محمود حسين51624241952077004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقينرجس عبد الحسن محمد حسن51625241952106034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيباقر لطيف حسون مهاوش51626291951100028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقيضياء محمد اسود دوخي51627291951008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه علي رحيم طرفه51628241952220126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيعمران حاجم مزهر ناهي51629291951004108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيذو الفقار عبد الواحد شدهان جحالي51630241951015028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى جبار غركان عبادي51631241951030015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء علي مطرود مشكور51632241952220080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيريام محمد حسن صالح51633111952080008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيمريم سالم خزعل مكلد51634241952130041

كلية التربية/جامعة القادسية639.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيمريم حمزه خالوي نجيم51635241922107026

كلية التربية/جامعة القادسية628.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء علي غتار دايخ51636241922122024

كلية التربية/جامعة القادسية618.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيزينب احمد هادي عبد51637241922104024

كلية التربية/جامعة القادسية615.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيزهراء علي زمام صياح51638241922094014

كلية التربية/جامعة القادسية615.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيحسنات رزاق حمزه محمد51639241922093004

كلية التربية/جامعة القادسية609.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيمريم حاكم حسين راشد51640241922123031

كلية التربية/جامعة القادسية606.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيعلي جابر واوي احجاب51641221921006042

كلية التربية/جامعة القادسية606.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزينب علي لطيف نوفل51642241922121036

كلية التربية/جامعة القادسية603.0الخارجياتالديوانيةادبيضحى غصاب جبار عطار51643241922401023

كلية التربية/جامعة القادسية601.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيباقر عباس فاضل كاظم51644241921018012

كلية التربية/جامعة القادسية600.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيجعفر مدلول محيل جمال51645251921027110

كلية التربية/جامعة القادسية598.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيضحى حيدر عبد ملوح51646231922076015

كلية التربية/جامعة القادسية594.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيزهراء ناجح عبد هللا محمد51647241922161002

كلية التربية/جامعة القادسية592.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيعلي سرحان جالب كاظم51648241921028012

كلية التربية/جامعة القادسية592.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيفاطمه كريم سريع وناس51649241922134037

كلية التربية/جامعة القادسية589.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيخديجة سلمان حسن جودة51650241922220090

كلية التربية/جامعة القادسية588.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبينضال علي شمران عنفيش51651241922161003

كلية التربية/جامعة القادسية586.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيختام محسن عبد صكب51652241922107010

كلية التربية/جامعة القادسية585.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيفاطمه كاظم جواد عبيد51653231922080024

كلية التربية/جامعة القادسية585.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيحسين عامر خضير محمد51654241921010015

كلية التربية/جامعة القادسية582.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيبراء جاسم محسن حمزه51655231922109006

كلية التربية/جامعة القادسية582.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمنير نزار كاظم رحيم51656251921025103

كلية التربية/جامعة القادسية581.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيغفران عبد هللا مسلم حسين51657241922103023

كلية التربية/جامعة القادسية581.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيزهراء محسن كاظم حسن51658231922172007

كلية التربية/جامعة القادسية581.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيآيات قاسم صافي ابراهيم51659241922140001

كلية التربية/جامعة القادسية578.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبياحمد علي حبيب ثابت51660241921028001
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كلية التربية/جامعة القادسية578.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبينبأ فالح وهاب علي51661231922077032

كلية التربية/جامعة القادسية578.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيايمن جبار هدهود جواد51662291921009017

كلية التربية/جامعة القادسية577.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيساره شهيد عبود محيل51663241922116037

كلية التربية/جامعة القادسية575.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيبركات ماجد حميد معارج51664241922119006

كلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيحسين فرحان عبد مطلب51665251921013011

كلية التربية/جامعة القادسية574.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيشروق محيل علي ابو دعينه51666241922049005

كلية التربية/جامعة القادسية572.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيامير ماجد كامل عبد الحسين51667251921025012

كلية التربية/جامعة القادسية571.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيثريا عبد المنعم عاجل صالح51668241922124015

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيضحى سالم دايخ عجيل51669241922107020

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبياحمد ماجد هاتف عبد51670251921025004

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيرسل ابراهيم عناد سعدون51671241922115027

كلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيشهد عبد الحسين غزاي حمزة51672241922094028

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيفاطمة هاتف جبير مشاري51673241922104037

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيزهراء جواد حسن هاشم51674241922116027

كلية التربية/جامعة القادسية565.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيدعاء عمار مريهج عبود51675231922076005

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيشكران فوزي كاظم عبد51676241922095039

كلية التربية/جامعة القادسية562.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيزهراء فارس حامد علوان51677241922107015

كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيزهراء سمير عزيز جاسم51678241922139017

كلية التربية/جامعة القادسية557.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيمريم سعدي رحمان ياسين51679241922094040

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيفاطمة الزهراء احمد جاسم كاظم51680241922121048

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزهراء فارس وناس عبد51681241922103012

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد العال شهيد حسين51682241922116031

كلية التربية/جامعة القادسية555.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيفاطمه حسن هادي عباس51683241922140043

كلية التربية/جامعة القادسية554.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيسجود تايه سميسم صبح51684241922101017

كلية التربية/جامعة القادسية554.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيزينب ناصر جابر كاظم51685241922140028

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيرسل حسين عبد العباس هادي51686241922122015

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيزهراء باسم حمادي حسون51687241922118019

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيزينه سالم برهان خليل51688231922089026

كلية التربية/جامعة القادسية550.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيمصطفى سلمان لفته حسون51689241921153028

كلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبينور حسن ياسر مطشر51690241922139035

كلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيزينب رياض كاظم حمزه51691241922094019

كلية التربية/جامعة القادسية547.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيزهراء كاظم خليبص دايخ51692241922049002

كلية التربية/جامعة القادسية547.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيتبارك تحسين نعيم رهك51693241922095011

كلية التربية/جامعة القادسية547.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيحنين هادي لفته حسن51694241922095014

كلية التربية/جامعة القادسية546.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيمنال هاشم محمد كاطع51695241922049007

كلية التربية/جامعة القادسية546.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبينغم حيدر دخيل غازي51696241922097047
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كلية التربية/جامعة القادسية543.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيرسل عدنان جاسم اليح51697231922145018

كلية التربية/جامعة القادسية542.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيسمير عبد العباس سمير خشان51698251921120004

كلية التربية/جامعة القادسية542.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزينب مهدي عويد جالب51699241922095035

كلية التربية/جامعة القادسية542.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيضحى  حمزه عبد الهادي حمزه51700231922080019

كلية التربية/جامعة القادسية541.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمحمد سعد خيون مانع51701261921035078

كلية التربية/جامعة القادسية540.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيساره سامر عبد الرضا عزيز51702241922121037

كلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيامنه جميل جاسم ماشي51703241922107002

كلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيريام علي سلمان خماط51704241922106026

كلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيمؤمل علي جبار حسن51705251921047030

كلية التربية/جامعة القادسية538.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعلي عادل عبد العالي نعمه51706251921025069

كلية التربية/جامعة القادسية538.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيكوثر منخي منصور كاظم51707241922123030

كلية التربية/جامعة القادسية536.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيرتاج حسين عبد الواحد حسن51708231922089016

كلية التربية/جامعة القادسية535.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيزينب مهدي حصيني محيسن51709241922112014

كلية التربية/جامعة القادسية534.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيصادق رشيد سوادي مريجي51710291921108008

كلية التربية/جامعة القادسية534.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيفاطمه كاظم محمد علوان51711231922123027

كلية التربية/جامعة القادسية533.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيحنين احمد جواد مجلي51712231922076003

كلية التربية/جامعة القادسية533.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيسجاد قايد كلف عطيه51713241921161007

كلية التربية/جامعة القادسية533.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيبنين علي رحمن ناصر51714241922116012

كلية التربية/جامعة القادسية532.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةادبيحوراء حليم جاهل حلو51715241922142001

كلية التربية/جامعة القادسية532.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيزينب ضامد عبد هللا طرير51716241922134024

كلية التربية/جامعة القادسية532.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبينور عماد عمار ذرب51717241922186060

كلية التربية/جامعة القادسية532.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيرتاج ناظم عبد هللا طونان51718231922187003

كلية التربية/جامعة القادسية530.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيعبد هللا حاكم فاضل حنتور51719241921007024

كلية التربية/جامعة القادسية529.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيزينب سلمان جبر حميدي51720231922172009

كلية التربية/جامعة القادسية529.0الخارجياتالديوانيةادبياسراء قاسم والي طعمه51721241922401001

كلية التربية/جامعة القادسية527.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيعبد هللا فضل كاظم شعالن51722241921007025

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيايالف عبد الحمزه عيسى شمران51723241922121010

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيبراء حمد احمد محمد51724241922118004

كلية التربية/جامعة القادسية525.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيسجى ابراهيم كاظم تامول51725241922080025

كلية التربية/جامعة القادسية525.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيابا ذر حسين جاسم محمد51726251921122002

كلية التربية/جامعة القادسية524.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزهراء طالب طاهر حبيني51727241922102026

كلية التربية/جامعة القادسية524.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين علي تايه طاهر51728251921012057

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسنين مهدي حسن حبيب51729251921008059

كلية التربية/جامعة القادسية523.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيشفاء محمد كاظم جيثوم51730241922112016

كلية التربية/جامعة القادسية522.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيزهراء عباس جالب خنجر51731241922118023

كلية التربية/جامعة القادسية522.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيشهالء محسن عبد الساده عبيس51732241922093014
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كلية التربية/جامعة القادسية521.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيحوراء عباس نعمه عبد الواحد51733241922107008

كلية التربية/جامعة القادسية520.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد الحسين عذيب حمد51734241922106031

كلية التربية/جامعة القادسية520.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيرقيه عبد الحمزه عيسى شمران51735241922121022

كلية التربية/جامعة القادسية519.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمحمد عبد االمير مرزوق عبد عون51736251921011056

كلية التربية/جامعة القادسية518.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيحوراء عقيل حاكم شنشول51737241922107009

كلية التربية/جامعة القادسية518.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيزهراء عادل محمد لهميص51738241922138014

كلية التربية/جامعة القادسية515.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيمالك محمود كريم شهد51739241922138029

كلية التربية/جامعة القادسية515.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيزهراء سعد جبر عبادي51740231922137011

كلية التربية/جامعة القادسية515.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيصادق هالل كاظم حمزة51741251921120005

كلية التربية/جامعة القادسية515.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيبيادر حسن عليوي بشكير51742241922085006

كلية التربية/جامعة القادسية515.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبياسراء كريم جبير حسون51743241922111004

كلية التربية/جامعة القادسية514.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبينرجس عظيم مرسل ابودالي51744241822104042

كلية التربية/جامعة القادسية514.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبينبأ احمد علي حسين51745241922122041

كلية التربية/جامعة القادسية511.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيفاطمه علي جابر عبود51746241922112023

كلية التربية/جامعة القادسية511.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيمحمد كاظم حسن عبد51747251921027075

كلية التربية/جامعة القادسية511.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيشيماء رحيم كريم جماح51748241922116042

كلية التربية/جامعة القادسية510.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيحسن معكرب مجهول عواد51749291921011006

كلية التربية/جامعة القادسية510.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزينب ثامر ناجي عطيه51750241922102029

كلية التربية/جامعة القادسية509.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيفاطمه لفته عبد الساده نايف51751241922139029

كلية التربية/جامعة القادسية509.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيمحمد محمود شاكر مرجون51752241921049022

كلية التربية/جامعة القادسية508.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيهند علي جميل عذاب51753241922107036

كلية التربية/جامعة القادسية508.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيزينب حيدر غثيث عبد االمير51754241922101016

كلية التربية/جامعة القادسية508.0ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبيرضا محسن عبد الكاظم رمان51755251921021007

كلية التربية/جامعة القادسية507.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعلي خالد جواد عبادي51756251921025066

كلية التربية/جامعة القادسية506.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبياحمد بشير رهيف حسون51757291921023001

كلية التربية/جامعة القادسية505.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزينب حيدر عالوي حسن51758241922108015

كلية التربية/جامعة القادسية505.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيعبير علي كاظم متعب51759241922112019

كلية التربية/جامعة القادسية505.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيايمان فارس حامد علوان51760241922107003

كلية التربية/جامعة القادسية504.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيمشعل فاخر رواك علوان51761241921014066

كلية التربية/جامعة القادسية503.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيكرار عبد الحسين عطيه حسون51762241921208029

كلية التربية/جامعة القادسية502.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيحوراء علي حسين عبد51763241922080010

كلية التربية/جامعة القادسية501.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيسهير علي وداد حسن51764231922076013

كلية التربية/جامعة القادسية501.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيام البنين ناصر غافل محمد51765241922138004

كلية التربية/جامعة القادسية501.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيسجاد هادي شاكر حسون51766241921022026

كلية التربية/جامعة القادسية501.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةادبياسراء ماجد ارحيم كاظم51767241822100001

كلية التربية/جامعة القادسية500.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيمالك حيدر مالك ستار51768231921187012
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كلية التربية/جامعة القادسية500.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيغدير صادق جواد كاظم51769241922220050

كلية التربية/جامعة القادسية500.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمنصور عبد الزهره عبد زيد مرزه51770251921011073

كلية التربية/جامعة القادسية500.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيهديل عائد حميد فاضل51771241922103032

كلية التربية/جامعة القادسية500.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيمصطفى عبد سعود جوده51772241921159026

كلية التربية/جامعة القادسية499.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبينور هاتف جبير مشاري51773241922104045

كلية التربية/جامعة القادسية498.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيصادق وصفي مهدي صياح51774241921203064

كلية التربية/جامعة القادسية498.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيمحمد قاسم داخل مسير51775251921117017

كلية التربية/جامعة القادسية498.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيفاطمه عبد الحسين بدر سوادي51776241922153003

كلية التربية/جامعة القادسية498.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيفاطمة صباح هليل كاظم51777241922094037

كلية التربية/جامعة القادسية497.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيمقتدى حامد محمد عواد51778241921156024

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيعذراء كريم عبود حاصود51779241922104032

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبياصاله محمد ساجت عباس51780241922107001

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبينبيل عبد الرضا ضعيف دريس51781291921021097

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيشهالء وعد صكر جاسم51782241922139025

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبينبيل جوهر حمزه طويرش51783251921025106

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيبنين ماجد محمد هادي51784251922079024

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيتبارك علي طالب عبد51785241922118010

كلية التربية/جامعة القادسية497.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيقاسم محمد مراد كاظم51786251921025072

كلية التربية/جامعة القادسية496.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيفاطمه فاضل كاظم ردام51787241922140046

كلية التربية/جامعة القادسية496.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزينب محمد عكروك ابراهيم51788231922109045

كلية التربية/جامعة القادسية496.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيدعاء شمخي جابر نعاس51789241922101010

كلية التربية/جامعة القادسية496.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيمريم احمد محسن محمد51790231922076026

كلية التربية/جامعة القادسية495.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيرحاب عالوي حسين عاتي51791241922153001

كلية التربية/جامعة القادسية495.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد صادق رياض عدنان علوان51792251921012187

كلية التربية/جامعة القادسية495.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيضرغام حسن هادي صاحب51793251921008115

كلية التربية/جامعة القادسية494.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبيابتهال ناجي محمد جاسم51794251922088002

كلية التربية/جامعة القادسية494.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيهدى رضا وناس عبد هللا51795241922049011

كلية التربية/جامعة القادسية493.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيبنين عبد الحسين عالوي جبر51796241922105010

كلية التربية/جامعة القادسية493.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبياسراء قاسم ظاهر علوان51797241922116004

كلية التربية/جامعة القادسية492.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيسجاد عباس حسين كاطع51798241921063018

كلية التربية/جامعة القادسية491.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيحوراء رحيم ناصر حسوني51799241922111012

كلية التربية/جامعة القادسية491.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبياسيل مسافر حليص مرزة51800241922119002

كلية التربية/جامعة القادسية491.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيحسين رزاق حسين تايه51801251921123007

كلية التربية/جامعة القادسية490.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيجمال موحان جبار كاطع51802291921105007

كلية التربية/جامعة القادسية490.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيصفاء صالح عبد هللا صالح51803241922139027

كلية التربية/جامعة القادسية490.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيسجاد جابر حسين ناصر51804291921009056
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كلية التربية/جامعة القادسية489.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيغفران جاسم محمد عبيد51805241922140042

كلية التربية/جامعة القادسية489.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيانوار جاسم زغير عبد51806291922056004

كلية التربية/جامعة القادسية489.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيمعين غياض جبير مارد51807251921152035

كلية التربية/جامعة القادسية489.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيمريم هاتف نعمه دايخ51808241922107028

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيهدى حسين اسكندر اسماعيل51809241922121059

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيفاطمه سالم صيهود عبيد51810241922124036

كلية التربية/جامعة القادسية488.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبياناغيم رحيم شاطي راضي51811251922120001

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيحوراء هادي عليوي هريس51812241922095018

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبينور عبد الزهرة عليوي دلف51813241922094047

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيزينب صالح حسين حسون51814231922271125

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيوالء عبد الحسن سلمان حمزة51815241922115069

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيأيات زاهر ياسر جبار51816241922115004

كلية التربية/جامعة القادسية487.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيمحمد جاسم ابراهيم محمد51817291921105028

كلية التربية/جامعة القادسية487.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيحوراء تكليف جاسم رخيص51818241922101009

كلية التربية/جامعة القادسية487.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيزينب نهاد سليم سويدان51819241922106038

كلية التربية/جامعة القادسية486.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيضحى حيدر سالم مبدر51820241922124033

كلية التربية/جامعة القادسية486.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيغفران نعمان مليوي علوان51821231922076022

كلية التربية/جامعة القادسية486.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيعلي قاسم حبيب شنين51822291921014145

كلية التربية/جامعة القادسية485.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيمريم مصطفى حسن حمزه51823241922124042

كلية التربية/جامعة القادسية485.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيباقر عبد العزيز عبيد فرحان51824271921038020

كلية التربية/جامعة القادسية485.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيزينب عقيل جاسم كاظم51825241922094020

كلية التربية/جامعة القادسية485.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمنتظر صاحب عبد غويل51826251921008233

كلية التربية/جامعة القادسية485.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعلي صالح نعمه محمد51827291921009092

كلية التربية/جامعة القادسية485.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيبنين عبد الرحيم عليوي عطيه51828241922115013

كلية التربية/جامعة القادسية484.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيسارة رائد محمود سلطان51829241922122029

كلية التربية/جامعة القادسية484.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيعلي عبد الرزاق حسن عبد الرضا51830281921021036

كلية التربية/جامعة القادسية484.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيبنين منعم ناظم صكبان51831241922119008

كلية التربية/جامعة القادسية484.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبينور حامد عبد االمير محمد51832291922064060

كلية التربية/جامعة القادسية484.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعلي حاتم علوان حسين51833291921001114

كلية التربية/جامعة القادسية483.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبينوره جبار هوان نغماش51834241922113017

كلية التربية/جامعة القادسية483.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسين عباس جاسم محمد51835241921003012

كلية التربية/جامعة القادسية483.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيمريم خليل عباس جراد51836241922134041

كلية التربية/جامعة القادسية483.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيصفاء مع هللا جاسم خربه51837241921156017

كلية التربية/جامعة القادسية483.0الخارجيونالديوانيةادبيحيدر عبد الحسن شمران جري51838241921400015

كلية التربية/جامعة القادسية483.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبينورهان حكيم جابر هادي51839241922093036

كلية التربية/جامعة القادسية482.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزينب قصي حبيب ورد51840241922102033
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كلية التربية/جامعة القادسية482.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيفاطمه محمد حميد يوسف51841241922107024

كلية التربية/جامعة القادسية482.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيحسين سليم جبر عبد علي51842251921013008

كلية التربية/جامعة القادسية482.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء اياد وناس شدهان51843241922095026

كلية التربية/جامعة القادسية481.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيحسن جاسم محمد سلمان51844251921207002

كلية التربية/جامعة القادسية481.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبيرقيه محمد حسن كاظم51845231922199007

كلية التربية/جامعة القادسية481.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيسالم عقيل عبد الحسن حبيب51846251921008103

كلية التربية/جامعة القادسية480.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبينبأ كاظم ظاهر عبد51847241922140055

كلية التربية/جامعة القادسية480.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيثناء مظفر محمد موسى51848241922121017

كلية التربية/جامعة القادسية480.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيامير فليح مهدي مطر51849291921105003

كلية التربية/جامعة القادسية480.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيساره علي جواد رحيل51850241922104026

كلية التربية/جامعة القادسية480.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيصادق خير هللا جامل عذيف51851251921027034

كلية التربية/جامعة القادسية480.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبينور عامر محسن عبد الحسن51852251922083042

كلية التربية/جامعة القادسية479.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيزينب اسامه محمد خضير51853241922097024

كلية التربية/جامعة القادسية479.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيعلي عبد االمير خضر مطر51854241921012039

كلية التربية/جامعة القادسية479.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيرقيه مشتاق صاحب عبد الحمزه51855241922103008

كلية التربية/جامعة القادسية479.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبياكرم عامر حسين دخيل51856241921049003

كلية التربية/جامعة القادسية479.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبياسيل سمير عبد الجليل عبد51857241922108002

كلية التربية/جامعة القادسية478.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيمحمد جاسم دويج عطيه51858241921161013

كلية التربية/جامعة القادسية478.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيعبير كاظم عبد جالد51859241922101020

كلية التربية/جامعة القادسية478.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيهيام عدنان حاتم حمود51860241922220085

كلية التربية/جامعة القادسية478.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيعلي حميد حسين تقي51861281921021031

كلية التربية/جامعة القادسية478.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزمن محمد غانم حسن51862231922109034

كلية التربية/جامعة القادسية478.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبينور باسم عوده خلف51863241922124046

كلية التربية/جامعة القادسية477.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسين عبد الحسن هادي وداي51864251921027016

كلية التربية/جامعة القادسية477.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيشهد حسين كامل ثامر51865251922111026

كلية التربية/جامعة القادسية477.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيعبدهللا قاسم محمد عطيه51866241921014039

كلية التربية/جامعة القادسية477.0ثانوية الفالح للبنينذي قارادبيياسر عمار عبد علوان51867221921256029

كلية التربية/جامعة القادسية476.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبياحمد حسن طاهر عناد51868291921009008

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيفرقان عباس مجيلي كاظم51869241922101025

كلية التربية/جامعة القادسية476.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيمريم حسين حسون عبيس51870231922078027

كلية التربية/جامعة القادسية476.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيحميد جبير مجلي عطيوي51871291921109042

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيبنين علي ابو الليط داخل51872241922079003

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمحمد مسلم محمد سلمان51873251921207020

كلية التربية/جامعة القادسية475.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيطيبه عباس نعمه عبد51874251922064059

كلية التربية/جامعة القادسية474.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيمحمد فرار زروك فرحان51875241921015057

كلية التربية/جامعة القادسية474.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيوقار فليح عبد الحسن ملزوم51876241922115068
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كلية التربية/جامعة القادسية473.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيهدى كريم محمد سريح51877241922123038

كلية التربية/جامعة القادسية473.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيبنين راهي بعيوي علي51878241922123003

كلية التربية/جامعة القادسية473.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيوليد عبد الزهره جندي عبد الرضا51879241921015071

كلية التربية/جامعة القادسية473.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيزيد احمد هادي عبد51880251921025035

كلية التربية/جامعة القادسية473.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيزينب محمد ضايع جرد51881241922110009

كلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيعلي حسين طه سلمان51882241921018041

كلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيآمنه حميد مهدي حسن51883241922104001

كلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبينرجس رياض عبيس فنيخ51884241922111040

كلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسين وليد محسن صاحب51885251921027022

كلية التربية/جامعة القادسية472.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفادبيغزوان غالب سهر شوكان51886251921049020

كلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيايمان حميد حاكم عبد هللا51887241922186008

كلية التربية/جامعة القادسية675.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء وليد علي غالي51888241942129007

كلية التربية/جامعة القادسية674.0الخارجياتالديوانيةاحيائيليلى مراد كاظم شغناب51889241942401042

كلية التربية/جامعة القادسية670.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عبد االمير ياسر غياض51890101942223055

كلية التربية/جامعة القادسية661.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيدعاء جاسم جابر بطي51891241942220136

كلية التربية/جامعة القادسية653.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيكرار حيدر كاظم موسى51892241941028050

كلية التربية/جامعة القادسية648.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب مرحب درسون ابو ذينه51893241942108106

كلية التربية/جامعة القادسية642.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسارة علوي صابر خاجي51894241942220308

كلية التربية/جامعة القادسية637.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيامنه عبد الكاظم بدر براوه51895241942088007

كلية التربية/جامعة القادسية636.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزينب حامد حاكم بدر51896241942080086

كلية التربية/جامعة القادسية636.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيمريم رزاق عواد ماجد51897241942130099

كلية التربية/جامعة القادسية635.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائياسيا حسين امير كاظم51898241942100008

كلية التربية/جامعة القادسية633.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى سعيد معارج جاسم51899221942204148

كلية التربية/جامعة القادسية630.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيسجى جمعه مشير عباس51900241942130070

كلية التربية/جامعة القادسية628.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيمريم اياد مهدي غالي51901241942108143

كلية التربية/جامعة القادسية627.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء نعمه جبار كاظم51902241942146033

كلية التربية/جامعة القادسية626.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيحسين حمدان كافي صالح51903241941167008

كلية التربية/جامعة القادسية625.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيشيماء منير عبد الهادي صاحب51904241942130077

كلية التربية/جامعة القادسية624.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلاحيائيغدير جبار وحيد عبيد51905231942220017

كلية التربية/جامعة القادسية619.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائياحمد عوده خلف سايب51906221941067003

كلية التربية/جامعة القادسية618.0للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيهبه إبراهيم عبد الرسول عبد علي51907241942109022

كلية التربية/جامعة القادسية618.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيحيدر علي عطيه عبد51908231941186008

كلية التربية/جامعة القادسية618.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائياحمد نوري عبد زيد درويش51909241941017004

كلية التربية/جامعة القادسية616.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عادل حسين تومان51910241942107102

كلية التربية/جامعة القادسية616.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيمنار جاسم حسن باعي51911241942093127

كلية التربية/جامعة القادسية615.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين سلمان عبد الرضا هارف51912241942121060
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كلية التربية/جامعة القادسية615.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيأمير محمد عباس نهايه51913231941166004

كلية التربية/جامعة القادسية615.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الحسين كاظم خزي51914251941045087

كلية التربية/جامعة القادسية614.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحسين جبار حسن عباس51915241941169022

كلية التربية/جامعة القادسية614.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسام خالد عبد االمير شبيب51916241841027031

كلية التربية/جامعة القادسية613.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيزين العابدين فاضل عاجل عباس51917231941187008

كلية التربية/جامعة القادسية613.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرباب عبد الحمزه اركان حسن51918241942136022

كلية التربية/جامعة القادسية613.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائييعقوب مجيد كاظم محيسن51919231941211038

كلية التربية/جامعة القادسية612.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةاحيائيعقيل ناصر حسين سلمان51920241941158008

كلية التربية/جامعة القادسية612.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيعالء حامد عبيد خنجر51921241941011033

كلية التربية/جامعة القادسية612.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيذو الفقار عبد شنيف مرهج51922241941208021

كلية التربية/جامعة القادسية611.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمرتضى سجاد عبد زيد جبر51923241941169058

كلية التربية/جامعة القادسية611.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس عيسى ثجيل عويز51924221941363052

كلية التربية/جامعة القادسية611.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل ناجي سعيد صحن51925221941065038

كلية التربية/جامعة القادسية610.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيساره احمد يونس فنفون51926241942120148

كلية التربية/جامعة القادسية610.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء فالح عزيز عبد51927231942153081

كلية التربية/جامعة القادسية609.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعلي محمد جاسم جودة51928231941006111

كلية التربية/جامعة القادسية609.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهاجر محمد راضي ياسر51929241942220531

كلية التربية/جامعة القادسية609.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيأمير حسن ابراهيم حبيب51930241941038001

كلية التربية/جامعة القادسية609.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمحمد صادق قاسم عطيه عباس51931241941002139

كلية التربية/جامعة القادسية608.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيامير احمد عاجل عباس51932231941187002

كلية التربية/جامعة القادسية608.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى موسى كاظم ظاهر51933241941009121

كلية التربية/جامعة القادسية608.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور عبد االمير محمد خضير51934241942120286

كلية التربية/جامعة القادسية608.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيشيماء حميد عبود عباس51935241942082052

كلية التربية/جامعة القادسية607.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيليث رحمن غضيب فرعون51936231941252128

كلية التربية/جامعة القادسية607.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيبنين جاسم محمد كاظم51937241942106021

كلية التربية/جامعة القادسية607.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيآسيا احسان عاد هادي51938251942104001

كلية التربية/جامعة القادسية607.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيموسى عبد الرضا نعمة شنتة51939291941105029

كلية التربية/جامعة القادسية606.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد علي عذاب كاظم نصيف51940231941017146

كلية التربية/جامعة القادسية606.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائييمام بسام موسى عطا51941221942141268

كلية التربية/جامعة القادسية605.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيعقيل عادل وحيد حسين51942241941035070

كلية التربية/جامعة القادسية604.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمحمد ناظم حاتم مرزه51943231941054111

كلية التربية/جامعة القادسية603.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيوليد خالد محل عوض51944291941153372

كلية التربية/جامعة القادسية603.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي جواد عمران51945241941027066

كلية التربية/جامعة القادسية602.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائينسرين علي عداي غازي51946231942172039

كلية التربية/جامعة القادسية602.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيتقى حسين وناس طعمه51947241942080035

كلية التربية/جامعة القادسية602.0ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة محمد جبوري صالل51948241942126013
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كلية التربية/جامعة القادسية601.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيزيد محمد جياد عطيوي51949241941008050

كلية التربية/جامعة القادسية601.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائياالء وفيق فاضل محمد51950241942130010

كلية التربية/جامعة القادسية601.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيشهاب محمود عبد علي عمين51951241941035065

كلية التربية/جامعة القادسية600.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحمزه علي عبيد محمد51952241941012032

كلية التربية/جامعة القادسية600.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائينبراس شريف مراد امين51953231942187022

كلية التربية/جامعة القادسية599.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب جبار عمران جوده51954231942120095

كلية التربية/جامعة القادسية599.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيبنين صباح عبد الجاسم غزال51955231942077031

كلية التربية/جامعة القادسية598.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائياالء عباس والي حسون51956241942093010

كلية التربية/جامعة القادسية598.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد محمد رزاق هاشم51957241941015060

كلية التربية/جامعة القادسية598.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين جبين باشي51958251941211017

كلية التربية/جامعة القادسية597.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيلمياء لطيف جفات اسماعيل51959241942093121

كلية التربية/جامعة القادسية597.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمنى عباس مرزا محمد51960241942220470

كلية التربية/جامعة القادسية597.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيحميد جبر عيال عباس51961241941153007

كلية التربية/جامعة القادسية597.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينور سلمان فرهود جاسم51962241942124154

كلية التربية/جامعة القادسية597.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيمريم عليوي سدخان راهي51963231942188011

كلية التربية/جامعة القادسية596.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيسجاد مكي مهدي علي51964231941169018

كلية التربية/جامعة القادسية596.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيحيدر نجم عبد سرحان51965241941036045

كلية التربية/جامعة القادسية596.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى رحيم عبد زيد بلبول51966241941002147

كلية التربية/جامعة القادسية595.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيساره زمن فاضل عبد51967231942145069

كلية التربية/جامعة القادسية595.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيسجى عدنان دغيم دايخ51968241942120156

كلية التربية/جامعة القادسية595.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي غالب مجيد51969241941010046

كلية التربية/جامعة القادسية595.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيعبير مكي صاحب عبد االمير51970251942097094

كلية التربية/جامعة القادسية595.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب غزوان جبار غزوان51971241942120138

كلية التربية/جامعة القادسية594.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعباس فاضل سليبح محمد51972291941003153

كلية التربية/جامعة القادسية594.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائينور عماد فهد عباس51973241942088064

كلية التربية/جامعة القادسية594.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائينور رياض كاظم جبار51974241942097039

كلية التربية/جامعة القادسية593.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيعباس عبد االمير خشان حبان51975241941010081

كلية التربية/جامعة القادسية593.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عقيل حميد خيري51976241942134090

كلية التربية/جامعة القادسية593.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمحمد رزاق مظلوم طعمه51977241941006074

كلية التربية/جامعة القادسية593.0الخارجيونالديوانيةاحيائيحسين هاتف محسن الطيف51978241941400017

كلية التربية/جامعة القادسية593.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عماد صكبان عبد الحسن51979241942122058

كلية التربية/جامعة القادسية593.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قاراحيائيزمن عباس حسن جاسم51980221942187004

كلية التربية/جامعة القادسية593.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عالء عبد الكاظم رسن51981241941010143

كلية التربية/جامعة القادسية593.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمنير ميري عبد مظلوم51982241941015154

كلية التربية/جامعة القادسية593.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائياحمد قاسم غافل جبر51983291941003016

كلية التربية/جامعة القادسية592.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي محي حسن كاظم51984251941010102
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كلية التربية/جامعة القادسية592.0ثانوية البيادر المختلطةبابلاحيائيصادق عصام اسماعيل سلمان51985231941224022

كلية التربية/جامعة القادسية592.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيكوثر كريم رباط جاسم51986231942077115

كلية التربية/جامعة القادسية592.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيسجاد نجم عبيد حسين51987231941173074

كلية التربية/جامعة القادسية591.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى محمد كاظم مومن51988241941203288

كلية التربية/جامعة القادسية591.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيامير حسين فاضل عباس51989241941035017

كلية التربية/جامعة القادسية591.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيباقر جواد صالح عبدالحسن51990291941007044

كلية التربية/جامعة القادسية591.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيحوراء محمد كاظم عبد51991231942153050

كلية التربية/جامعة القادسية590.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيجعفر حسين شاكر حميد51992231941044008

كلية التربية/جامعة القادسية590.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيسعد سفالل راشد جودة51993291941016023

كلية التربية/جامعة القادسية590.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةبابلاحيائيهدى سليم ناجي حسون51994231942219013

كلية التربية/جامعة القادسية590.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيرقيه حسن علي كاظم51995231942172011

كلية التربية/جامعة القادسية590.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جعفر عبد الحسن كريدي51996241942124059

كلية التربية/جامعة القادسية590.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسنين كريم جاسم كاظم51997241941009038

كلية التربية/جامعة القادسية590.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيمريم طالب كريم شبيب51998241942085086

كلية التربية/جامعة القادسية590.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى رائد مطر كاظم51999241942095117

كلية التربية/جامعة القادسية590.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين فيصل دايخ ناهض52000231941017047

كلية التربية/جامعة القادسية589.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيكرار حميد كامل واجد52001221941039102

كلية التربية/جامعة القادسية589.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين كاطع حمزه52002241941036081

كلية التربية/جامعة القادسية589.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء مهدي يوسف سلمان52003241942136019

كلية التربية/جامعة القادسية589.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيغدير ابراهيم حمزه راضي52004241942114211

كلية التربية/جامعة القادسية588.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمحمد هادي عبدهللا جابر52005231941173143

كلية التربية/جامعة القادسية588.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعباس سالم تركي هادي52006241941028085

كلية التربية/جامعة القادسية588.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزينب نسيم محمد رمضان52007231942077083

كلية التربية/جامعة القادسية588.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيعلي كاظم مسلم حسين52008241941018069

كلية التربية/جامعة القادسية588.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيمنتهى حامد شمران عبد السادة52009241942100102

كلية التربية/جامعة القادسية588.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب حامد حسن علوان52010231942109106

كلية التربية/جامعة القادسية587.0ثانوية الشهباء المختلطةبابلاحيائيرضا جمعه مياح مطرود52011231941229003

كلية التربية/جامعة القادسية587.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيمحمد علي حربي سوادي52012221941051074

كلية التربية/جامعة القادسية587.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيضحى حامد حسين علي52013231942089110

كلية التربية/جامعة القادسية587.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب جاسم عبد صالح52014241942120124

كلية التربية/جامعة القادسية587.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيهدى توفيق داود سلمان52015241942107133

كلية التربية/جامعة القادسية587.0ثانوية بغداد االهلية للبناتالديوانيةاحيائيميس احمد خالد احمد52016241942127007

كلية التربية/جامعة القادسية587.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيايات علي عبد عون كاظم52017241942096016

كلية التربية/جامعة القادسية587.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعباس اركان رحمن صياح52018241941027125

كلية التربية/جامعة القادسية586.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيتقى صالح دعبول عمران52019241942117031

كلية التربية/جامعة القادسية586.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه خضير عبد الزهره زغير52020241942111084
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كلية التربية/جامعة القادسية586.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيساره ليث معارج روضان52021241942120150

كلية التربية/جامعة القادسية586.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قاسم حسن جاسم52022241941008117

كلية التربية/جامعة القادسية586.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيسجاد زيد غدير ساير52023241941164006

كلية التربية/جامعة القادسية586.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيرتاج لطيف حسن جرو52024231942137018

كلية التربية/جامعة القادسية585.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائينورالهدى قحطان علي عداي52025231942187024

كلية التربية/جامعة القادسية585.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعون مسلم وطين منخي52026221941053106

كلية التربية/جامعة القادسية585.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه كريم كاظم سلمان52027241942096060

كلية التربية/جامعة القادسية585.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيريتاج كرم مسير محمد52028241942088032

كلية التربية/جامعة القادسية585.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى وليد عبد الهادي شهيد52029251941045133

كلية التربية/جامعة القادسية584.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيرعد وسام جواد كاظم52030241841018033

كلية التربية/جامعة القادسية584.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزينب رحيم جونه جلو52031231942089076

كلية التربية/جامعة القادسية584.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسبأ كاظم ناجي سفاح52032241942121203

كلية التربية/جامعة القادسية584.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيغصون حيدر سلطان عبود52033241942104112

كلية التربية/جامعة القادسية584.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء محمد كاظم عبيس52034231942077069

كلية التربية/جامعة القادسية584.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيايات حميد عطيه جاسم52035241942136004

كلية التربية/جامعة القادسية583.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيمرتضى علي حربي سوادي52036221941051076

كلية التربية/جامعة القادسية583.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمسلم جاسم جابر بطي52037241941216035

كلية التربية/جامعة القادسية583.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيابرار سعد معبد عطيب52038241942115004

كلية التربية/جامعة القادسية583.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةبابلاحيائيبراء فايز امطير امسير52039231942219002

كلية التربية/جامعة القادسية582.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين كاظم توفيق حمود52040251941208008

كلية التربية/جامعة القادسية582.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيهيام انعيم جاسم عذاب52041241942080160

كلية التربية/جامعة القادسية582.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيمريم اسماعيل عيسى سلمان52042241942130096

كلية التربية/جامعة القادسية582.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياديان ناصر لفته محمد52043241942121007

كلية التربية/جامعة القادسية582.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى كريم عبد الحمزة فضل52044241941013099

كلية التربية/جامعة القادسية582.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين عالء جابر عبد الزهره52045241941006029

كلية التربية/جامعة القادسية581.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيحنين خليل ابراهيم عبيس52046231942164017

كلية التربية/جامعة القادسية581.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيعالء طالب موسى حمزه52047231941186011

كلية التربية/جامعة القادسية581.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمقتدى منصور هادي درويش52048241941006097

كلية التربية/جامعة القادسية581.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عزيز حمزة حميدي52049241942220405

كلية التربية/جامعة القادسية581.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء قيصر حمزه سلمان52050241942114139

كلية التربية/جامعة القادسية581.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيحسين رياض عباس محمد52051241941020011

كلية التربية/جامعة القادسية581.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد سلمان راضي52052241942136032

كلية التربية/جامعة القادسية581.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم صادق حسين52053241942093056

كلية التربية/جامعة القادسية581.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس كاظم ادريس مزعل52054241941003136

كلية التربية/جامعة القادسية580.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد سعد حسين كنو52055231941006162

كلية التربية/جامعة القادسية580.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيرسل داخل سالم جبار52056241942102073
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كلية التربية/جامعة القادسية580.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبتول امير حاجم سلمان52057241942220060

كلية التربية/جامعة القادسية580.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيشهد اياد حطحوط عبيد52058241942102140

كلية التربية/جامعة القادسية579.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيزهراء جواد كاظم غازي52059221942164028

كلية التربية/جامعة القادسية579.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيعباس حامد كاظم خنجر52060231941166022

كلية التربية/جامعة القادسية579.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيايمان محمد كريم عباده52061241942108015

كلية التربية/جامعة القادسية579.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةاحيائينور الدين حمزة فرحان لفتة52062241941043067

كلية التربية/جامعة القادسية579.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيقاسم سعد مخيلف صالح52063231941006120

كلية التربية/جامعة القادسية579.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيرقية علي ايدام بديهي52064241942184020

كلية التربية/جامعة القادسية579.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيمريم عواد جابر علي52065241942130102

كلية التربية/جامعة القادسية579.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيايات جابر منهي محمد52066241942123009

كلية التربية/جامعة القادسية579.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائياحمد عواد ذياب نعمة52067241941035009

كلية التربية/جامعة القادسية579.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيسجاد محمد عبد الحسين عوده52068241941011026

كلية التربية/جامعة القادسية579.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيزيد سالم ترف علي52069241941074012

كلية التربية/جامعة القادسية579.0الخارجيونالديوانيةاحيائيحسنين كريم طارش كاظم52070241941400014

كلية التربية/جامعة القادسية579.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيعلي رحمان فيصل كلف52071241941039035

كلية التربية/جامعة القادسية578.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلاحيائيعلي فاضل عبيس وناس52072231941162018

كلية التربية/جامعة القادسية578.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيخديجة عماد طالب كحط52073231942165007

كلية التربية/جامعة القادسية578.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحسن قاسم لفته بجاي52074241941003068

كلية التربية/جامعة القادسية578.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيشهالء جميل زغير طارش52075241942134114

كلية التربية/جامعة القادسية578.0الخارجيونالديوانيةاحيائيسمير كريم عبد شاني52076241941400030

كلية التربية/جامعة القادسية578.0ثانوية الشهباء المختلطةبابلاحيائيمنصور داخل حمزه جبر52077231941229017

كلية التربية/جامعة القادسية577.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيميعاد كاظم دهله جاسم52078231942202011

كلية التربية/جامعة القادسية577.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد جفات سلمان52079241942111057

كلية التربية/جامعة القادسية577.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد دكتور عليوي عبد هللا52080241941010128

كلية التربية/جامعة القادسية577.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيآيه عباس وناس هاشم52081241942134003

كلية التربية/جامعة القادسية576.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيارشد غانم ياسر حسين52082231941008022

كلية التربية/جامعة القادسية576.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيساره حسين شاكر عالوي52083231942077084

كلية التربية/جامعة القادسية576.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى رائد مدلول جالب52084241941018096

كلية التربية/جامعة القادسية576.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيفرقان بيان نعيم فليح52085241942111089

كلية التربية/جامعة القادسية576.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعباس موسى عبد شراد52086241941009082

كلية التربية/جامعة القادسية576.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيقاسم حسين علي عبد االمير52087231941060119

كلية التربية/جامعة القادسية575.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينبأ إبراهيم بشير جودة52088241942220478

كلية التربية/جامعة القادسية575.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم عبد الحسن مراد52089231942109093

كلية التربية/جامعة القادسية575.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيتبارك فاهم محمد حسن محمود52090291942057065

كلية التربية/جامعة القادسية575.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمهدي صاحب عبيد شبل52091241941028077

كلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي ستار جبار طعيمه52092251941008125
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كلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزينب ماجد جليل عبدعلي52093241942094074

كلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء هاني كردي حميدي52094241942121166

كلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيطيبه سالم رياض حبيب52095241942096109

كلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيزياد جعفر عليوي جبر52096241941152019

كلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيمسار ثائر جياد حمود52097241942111095

كلية التربية/جامعة القادسية574.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسن قايد جبر جوده52098241941001047

كلية التربية/جامعة القادسية573.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قاراحيائيهديل عباس حسن جاسم52099221942187013

كلية التربية/جامعة القادسية573.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيعبد هللا حسين عبد الخضر نصيف52100251941016022

كلية التربية/جامعة القادسية573.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين جاسم حسن52101251941208021

كلية التربية/جامعة القادسية573.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةاحيائينورا مهدي عبد هللا جبار52102241942125012

كلية التربية/جامعة القادسية573.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمروة قيس جليل مجيد52103241942121285

كلية التربية/جامعة القادسية573.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عباس طه محسن52104241942103102

كلية التربية/جامعة القادسية573.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيوسن جاسم شريف عفطي52105241942130121

كلية التربية/جامعة القادسية573.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيرسل قاسم فاهم عباس52106241942085035

كلية التربية/جامعة القادسية573.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائينبراس عامر جاسم عبود52107241942081093

كلية التربية/جامعة القادسية572.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيمنن عالء حسين محمد52108231942168030

كلية التربية/جامعة القادسية572.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائيزينب راسم نعمة هماش52109231942152009

كلية التربية/جامعة القادسية572.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيبنين علي رحمن عيسى52110241942107022

كلية التربية/جامعة القادسية572.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيطيبه حسين خضير عباس52111241942136042

كلية التربية/جامعة القادسية572.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزينب كاظم محمد شخير52112241942122069

كلية التربية/جامعة القادسية572.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيهدى جاسم محمد كاظم52113241942107134

كلية التربية/جامعة القادسية572.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيايالف محمد كريم علي52114241942088011

كلية التربية/جامعة القادسية571.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائييوسف حميد ناجي كاظم52115231941251378

كلية التربية/جامعة القادسية571.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيايات جواد هاشم جدوع52116241942108008

كلية التربية/جامعة القادسية571.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيافراح طالب شجاعي كاطع52117291942153008

كلية التربية/جامعة القادسية571.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيرشا راشد عاصي عطيه52118241942134058

كلية التربية/جامعة القادسية571.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعالء كاظم فليح حلبوص52119241941216017

كلية التربية/جامعة القادسية571.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيعلي ميري كامل علي52120241941167020

كلية التربية/جامعة القادسية571.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عالء علي جاسم52121241941036133

كلية التربية/جامعة القادسية571.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمرتجى لؤي جاسم محمد52122241941006085

كلية التربية/جامعة القادسية571.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي سامي جواد رحمن52123241941001175

كلية التربية/جامعة القادسية570.0ثانوية االنتصار المختلطهالنجفاحيائيحيدر منير توفيق عبد الواحد52124251941036004

كلية التربية/جامعة القادسية570.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيافراح حسين شافي جابر52125241942104017

كلية التربية/جامعة القادسية570.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيكرار عدنان عبد الحر نغش52126241941010113

كلية التربية/جامعة القادسية570.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيابرار يحيى عبد هللا اسماعيل52127241942093001

كلية التربية/جامعة القادسية570.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيساره احمد جندي هريس52128241942080094
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كلية التربية/جامعة القادسية570.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمحمد ماجد عبد حمزه52129241941027197

كلية التربية/جامعة القادسية570.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيناديه غالب جايش بدر52130241942138041

كلية التربية/جامعة القادسية570.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيهدى علي شاكر شبيب52131241942124169

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيفريال امطير حميد جودة52132231942077112

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد سالم ياسين خضير52133231941006161

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيشهد محمد قاسم مصطفى52134241942106111

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيرسل احمد جبار عبد هللا52135241942100039

كلية التربية/جامعة القادسية569.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عباس حسين نعمه52136241941042014

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء امين فوار صحن52137241942134062

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائياستبرق محمد طاهر شنفيل52138241942123004

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيايات جواد كاظم داود52139241942119014

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمحمد غانم دخيل حرش52140241941027194

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد احمد حسن وفقان52141241941010120

كلية التربية/جامعة القادسية568.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار حمود صكبان سلمان52142221941100048

كلية التربية/جامعة القادسية568.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيناصر سفالل راشد جوده52143291941016055

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائينور ضياء عبدالحسين جبر52144291942051296

كلية التربية/جامعة القادسية568.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةبابلاحيائيعلي رائد عباس حسون52145231941227010

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيأيات واثق كاظم حمزه52146241942220004

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد االمير طاهر ثامر52147241942104075

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر طالب حسن ناصر52148241941028029

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسين عبد االمير عبود52149241942107099

كلية التربية/جامعة القادسية568.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حسين عبد علي عبود52150241942110028

كلية التربية/جامعة القادسية568.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيدعاء محمد اليذ حمد52151241942106050

كلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيأركان جبار باني عبد52152231941054001

كلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء صباح خليل سوادي52153251942059163

كلية التربية/جامعة القادسية567.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيقاسم محمد صالح مهدي52154241941169047

كلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحميدة سرحان محمد حسون52155241942220101

كلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيميقات خالد شهيد شالش52156241942142044

كلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء فتان غالب غانم52157241942124069

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيامير احمد زعباط عبد52158241941028010

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي صاحب عوين52159241942121157

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا جابر طالب حسون52160241941203155

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمروان سلمان كاظم حمزه52161241941036145

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حمزة حسين ابو هوله52162241941011043

كلية التربية/جامعة القادسية566.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حسين كاظم ناصر52163241941001110

كلية التربية/جامعة القادسية566.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيرسل سامي تركي عبود52164241942169021
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كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء نزار وهاب علي52165231942077071

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمسلم غالب هادي لفته52166231941054116

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيعلي شهيد جبر عباس52167271941013065

كلية التربية/جامعة القادسية566.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيوفاء صالح صبيح ديان52168241942114320

كلية التربية/جامعة القادسية565.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيدعاء حيدر محمد جاسم52169231942090091

كلية التربية/جامعة القادسية565.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيايالف حسين درويش شالش52170241942110010

كلية التربية/جامعة القادسية565.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد ستار علي مطر52171241941003118

كلية التربية/جامعة القادسية565.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محسن عزيز بجاي52172241942130054

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيزيد مؤيد عظيم خومان52173241941015051

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد حميد ابو شنه52174241941015079

كلية التربية/جامعة القادسية564.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه عامر كاظم حميد52175231942154043

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه جليل مسلم حبيب52176241942114096

كلية التربية/جامعة القادسية564.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد سوادي هالل ولخ52177241941034046

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائينور حسين حاكم كاظم52178241942103116

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيلقاء عبد الزهره كاظم حسن52179241942107111

كلية التربية/جامعة القادسية564.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمهيمن فارس عبد الحمزه احمد52180241941001320

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيطيبه احمد سوادي فارس52181241942108123

كلية التربية/جامعة القادسية563.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر طالب جبير لطيف52182221941363115

كلية التربية/جامعة القادسية563.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائياسيل حمزه سلمان جاسم52183231942090010

كلية التربية/جامعة القادسية563.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيحوراء احمد عبد رباط52184241942121090

كلية التربية/جامعة القادسية563.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيامير عبداالمير هادي علي52185241941071006

كلية التربية/جامعة القادسية563.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد تايه غياض52186241941005104

كلية التربية/جامعة القادسية563.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حسين جابر محمد52187241941034052

كلية التربية/جامعة القادسية562.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيزهراء حسن مجلي جابر52188131942236007

كلية التربية/جامعة القادسية562.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد رافع عباس علي52189231941257148

كلية التربية/جامعة القادسية562.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم محمد فضل حسين52190241941009001

كلية التربية/جامعة القادسية562.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائينبأ رحمن هادي كشاش52191241942139142

كلية التربية/جامعة القادسية562.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينور الزهراء رياض وناس عناد52192241942121316

كلية التربية/جامعة القادسية562.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيامير حسوني عبد الرضا عزوز52193251941119001

كلية التربية/جامعة القادسية561.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيتبارك علي حسن امين52194231942153035

كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعباس علي صالح مهدي52195291941003151

كلية التربية/جامعة القادسية561.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد رياض علي عبد الرضا52196241941208053

كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيتبارك وحيد كطاف حمد52197241942085017

كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيمنار هادي معبد عطيب52198241942149077

كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيعلي عباس ساجت نصار52199241941013084

كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد سالم عبيد سلمان52200241941003248
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كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائياحمد جتال مرهج عكل52201241941038003

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيقاسم مرتضى زايد عباس52202231941006131

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسنين سليم دوهان عبد52203231941042029

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب حسين عليوي عسر52204231942109107

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسين كريم شمران جري52205241941009051

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عدنان مالك حلو52206241941002160

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن حسين فرحان جهادي52207241941207025

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيريسان عايد حسن شالكه52208241941152018

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيمريم جواد كاظم عاجل52209241942093122

كلية التربية/جامعة القادسية560.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيامير احمد عليوي احمد52210241941003040

كلية التربية/جامعة القادسية560.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد صباح جريود محمد52211241941157011

كلية التربية/جامعة القادسية559.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيايناس عالء حمزة عطيوي52212231942187002

كلية التربية/جامعة القادسية559.0ثانوية البيادر المختلطةبابلاحيائيرحيم صالح هادي حسين52213231941224015

كلية التربية/جامعة القادسية559.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةاحيائيذو الفقار حسن هريبد بريو52214241941024003

كلية التربية/جامعة القادسية559.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم وحيد حمزه52215241942142021

كلية التربية/جامعة القادسية559.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةاحيائيأيه مهدي حسين نيران52216241942158001

كلية التربية/جامعة القادسية559.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عباس حمزه عبد52217241941003122

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيحسن وسام نعيم كطل52218221941067023

كلية التربية/جامعة القادسية558.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيافراح جواد كاظم راضي52219231942166003

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمنتظر مزبان صالح مسلم52220221941023072

كلية التربية/جامعة القادسية558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيغيث محمد حسين كاظم52221251941031544

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم عبد الحسين كاظم عزال52222241942220457

كلية التربية/جامعة القادسية558.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيامين عبد الزهره شالكه صالح52223251941045013

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك ماجد ياسين طه52224241942080034

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيغصون خاين جهيل رويعي52225241942104113

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيبتول حسين غركان بريج52226241942123013

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائياالء ابراهيم عبد هللا فرج52227241942106007

كلية التربية/جامعة القادسية558.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيفاطمة ساجت حسن ناهي52228241942153014

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائياحمد هادي لويخ فهد52229241941009015

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيبنين عالوي عواد كاظم52230241942096029

كلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيعلي تيمول محسن محمد52231241941029051

كلية التربية/جامعة القادسية557.0ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى احمد حلواص مهوس52232241942126014

كلية التربية/جامعة القادسية556.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس حمزه عبد الزهره عبود52233251841001144

كلية التربية/جامعة القادسية556.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةبابلاحيائيزبيده عبد هللا حالوي فرحان52234231942219005

كلية التربية/جامعة القادسية556.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيعمار ناصر علوان عبيد52235231941188024

كلية التربية/جامعة القادسية556.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عبد الحليم حاشوش سفاح52236241942120051
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كلية التربية/جامعة القادسية556.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمحمد اكشيش والي نعيمه52237261941038131

كلية التربية/جامعة القادسية556.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيمتمم مروح جاسم عبد52238241941153017

كلية التربية/جامعة القادسية556.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب امير عبد الرزاق احمد52239241942121174

كلية التربية/جامعة القادسية556.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيهدى جاسم محمد حمزه52240241942124166

كلية التربية/جامعة القادسية556.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جبار عبد السيد غافل52241241942095042

كلية التربية/جامعة القادسية556.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي شاكر عبدزيد غيدان52242241941069036

كلية التربية/جامعة القادسية555.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك محمد جاسم عبيد52243251942084202

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيجالل زيدان هداي فيلي52244241941036020

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيدهاق حسن عباس علكم52245241942093043

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيسبأ كريم موجد ياسين52246241942107078

كلية التربية/جامعة القادسية554.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى علي حسين فدود52247241941017072

كلية التربية/جامعة القادسية554.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الحمزه جبير منشد52248241942104076

كلية التربية/جامعة القادسية554.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيسجى مكي ناجي عجمي52249241942153010

كلية التربية/جامعة القادسية554.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عيسى كاظم سلمان52250241941038041

كلية التربية/جامعة القادسية554.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيديار تحسين عظيم عذاب52251241942080051

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمحمد رزاق طالب كاظم52252231941055042

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيشهد حسين تايه عبد هللا52253241942121219

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك حسن جبار فصوع52254241942096038

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةاحيائيعلي عماد خلف حمزه52255241941004035

كلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم هتيمي كاظم52256241942142020

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيمريم محمود هادي عبود52257231942090250

كلية التربية/جامعة القادسية552.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيعفراء جايش جعفر جبر52258251942119040

كلية التربية/جامعة القادسية552.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيقابل حسن ادخيل محمد52259241941216021

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كريم جعين ريكان52260241942093108

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيبنين صالح موجد سعود52261241942095018

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيبراء محمد نجم عبود52262241942096025

كلية التربية/جامعة القادسية552.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتالديوانيةاحيائياسالم رافع هادي جودي52263241942091001

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيغسان حاتم وحيد عباس52264231941054093

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيهاشم جريان مضحي بخيت52265241941028080

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيمنار عطا هللا نعيمه شنيبر52266241942093129

كلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر عبد الحسين عبد الرضا52267251942096154

كلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيايات ثامر عواد دعيبل52268241942114032

كلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى علي حسين مسير52269241941002161

كلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيضحى موسى كريم كرمول52270241942096106

كلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي جميل عبيد والي52271251941007186

كلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى كريم لفته حساني52272241942139147
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كلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائياديان ميثم محمد سعيد عبد هللا52273241942104012

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيبنين مهدي حسن عزيز52274241942114046

كلية التربية/جامعة القادسية550.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيزهراء حمزة حسين محيسن52275231942211009

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عامر علي عبيد52276241942096090

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عبد علي كاظم منشد52277241942093119

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيمصطفى فاضل جاسم صبر52278251941211028

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمؤمل سلمان جالب عنيد52279231941055038

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيهند كامل عبدالرضا احتيور52280241942094141

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد فراس عبد العزيز محمد52281241941012083

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيسندس شهيد عبد شوجة52282241942115032

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جميل منسي عاجل52283241942115044

كلية التربية/جامعة القادسية549.6اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد حسن محمد52284241941003155

كلية التربية/جامعة القادسية549.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيرباب جبار عبد الرضا فتحي52285241942134054

كلية التربية/جامعة القادسية549.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيبنين محمد صادق عبد الصاحب52286241942123022

كلية التربية/جامعة القادسية549.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيامال ميعاد عبد زيد سلمان52287241942120014

كلية التربية/جامعة القادسية549.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد فالح جرد ابولوله52288241941074004

كلية التربية/جامعة القادسية549.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيغفران صالح هادي محسن52289251942066045

كلية التربية/جامعة القادسية627.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيزينب سعيد محمد عواد52290291952056025

كلية التربية/جامعة القادسية623.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيكوثر فرحان مجاري عبد52291241952100060

كلية التربية/جامعة القادسية619.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيبتول ستار وحيد فصيص52292241952101005

كلية التربية/جامعة القادسية614.0ثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتالديوانيةتطبيقيدالل علي هبان غافل52293241952180005

كلية التربية/جامعة القادسية610.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقينور صالح جهلول عيدان52294221952169033

كلية التربية/جامعة القادسية607.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةتطبيقيرباب حسين علي عبد52295241952108016

كلية التربية/جامعة القادسية603.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه هاشم وحيد عبد نور52296241952093043

كلية التربية/جامعة القادسية603.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعقيل عادل عبد حسن52297221951026054

كلية التربية/جامعة القادسية601.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعلي عباس حسن عطيه52298291951100134

كلية التربية/جامعة القادسية600.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيفضه جميل صيهود دليمي52299241952165013

كلية التربية/جامعة القادسية597.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي رحيم تومان شمخي52300241951015056

كلية التربية/جامعة القادسية597.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيمنتظر فاخر داجي عفات52301221951374086

كلية التربية/جامعة القادسية596.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيياسين صادق رحم جاسم52302221951051061

كلية التربية/جامعة القادسية595.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيعالء نذير عباس غبن52303241951035020

كلية التربية/جامعة القادسية591.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىتطبيقيرعد شاكر تركي سلمان52304291951105006

كلية التربية/جامعة القادسية585.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عطية قند روضان52305241951013051

كلية التربية/جامعة القادسية584.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيراضي رحيم تومان شمخي52306241951015029

كلية التربية/جامعة القادسية583.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيوالء صبيح هاني عباس52307241952165016

كلية التربية/جامعة القادسية582.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيزينب كاظم حسن روضان52308241952101025
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كلية التربية/جامعة القادسية578.0اعدادية الفجر للبناتذي قارتطبيقيزهراء عباس فليح صويح52309221952132003

كلية التربية/جامعة القادسية577.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء عدنان حبيب هادي52310241952101020

كلية التربية/جامعة القادسية571.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء عباس حمزة حسين52311241952108024

كلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيزينب محمد هجول دحام52312241952080018

كلية التربية/جامعة القادسية566.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيتبارك حسين علي كزار52313231952168001

كلية التربية/جامعة القادسية565.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيمالك محمد كامل شلب52314241951009019

كلية التربية/جامعة القادسية564.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيبتول غائب سعد داين52315241952093010

كلية التربية/جامعة القادسية564.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيهبه محمد كرم تايه52316241952101035

كلية التربية/جامعة القادسية563.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيزينب جبار صالح جاسم52317241952101022

كلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيبتول محسن داخل عواد52318291952057008

كلية التربية/جامعة القادسية561.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيسيف عبد االمير عبد الحسين صالل52319241951208035

كلية التربية/جامعة القادسية561.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةتطبيقيابتهال ناظم سوادي جوده52320241952160001

كلية التربية/جامعة القادسية559.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيرباب حمزه غالب بصيص52321241952093021

كلية التربية/جامعة القادسية559.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقينزار غانم شالل سهيل52322221951374093

كلية التربية/جامعة القادسية557.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيرتاج سلمان عوده مزعل52323231952168003

كلية التربية/جامعة القادسية556.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيهادي سفيح مزهر رداد52324221951051059

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيهبه كفاح سرحان محمد52325241952149019

كلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيامجد كاظم فرج خير هللا52326221951042015

كلية التربية/جامعة القادسية553.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةتطبيقيعالء فليح حسن تعيب52327241951158008

كلية التربية/جامعة القادسية552.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيعلي رعد عويد سكران52328221951063024

كلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء عماد حسن جالب52329241952121020

كلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيرغد ناظم وحيد محمد52330241952149006

كلية التربية/جامعة القادسية548.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد هللا شحاته كاظم52331221951056005

كلية التربية/جامعة القادسية545.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء عباس غذام ولود52332241952220079

كلية التربية/جامعة القادسية545.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين كريم عبد عون52333251951156019

كلية التربية/جامعة القادسية543.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعلي جاسم عواد علي52334221951070049

كلية التربية/جامعة القادسية543.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيبنين فاضل عبد الكاظم منسي52335241952165002

كلية التربية/جامعة القادسية543.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيبنين كريم حسوني جيجان52336241952149004

كلية التربية/جامعة القادسية543.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيرسول ماجد كاظم محمد52337221951077034

كلية التربية/جامعة القادسية540.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةتطبيقيوفاء علي دخيل غازي52338241952097025

كلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيبنين كريم رسن عبد52339231952271023

كلية التربية/جامعة القادسية538.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقياحالم طالب مهاوش جلو52340241952093001

كلية التربية/جامعة القادسية538.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين فجر سمرمد52341221951033071

كلية التربية/جامعة القادسية538.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيتبارك احمد سرحان محمد52342241952149005

كلية التربية/جامعة القادسية536.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد ناصر تالي راهي52343251951207004

كلية التربية/جامعة القادسية534.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين احمد هندال حنيش52344241951028005
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كلية التربية/جامعة القادسية534.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةتطبيقيعامر شاكر زعباط عبد52345241951028014

كلية التربية/جامعة القادسية533.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيقاسم كاظم صافي مساعد52346241951009018

كلية التربية/جامعة القادسية533.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيدعاء جابر عيال ماضي52347241952123011

كلية التربية/جامعة القادسية532.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيهاجر عبد الرحيم عبيد ابراهيم52348241952107019

كلية التربية/جامعة القادسية532.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيمالك عقيل عواد سبهان52349241851036085

كلية التربية/جامعة القادسية532.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حامد عبداالمير جابر52350241951038027

كلية التربية/جامعة القادسية528.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حسين ابراهيم صبر52351241951035022

كلية التربية/جامعة القادسية528.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي باسم محمد نعمه52352241951001027

كلية التربية/جامعة القادسية527.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقينبأ نعمان رهيف تهلوك52353241952119043

كلية التربية/جامعة القادسية527.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيطاهر حسن حسين لطيف52354241951016054

كلية التربية/جامعة القادسية527.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيرقيه وسام عزيز شياع52355241952107008

كلية التربية/جامعة القادسية527.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارتطبيقيسجاد ابراهيم صياح حامد52356221951056003

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيوفاء محمد عباس شاهر52357241952220178

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسن كريم محمد جواد52358291951025020

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيفاطمه عبد الهادي رديني عجيل52359221952101016

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيزينب فيصل حسن خضير52360221952168017

كلية التربية/جامعة القادسية526.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيمهدي رحيم عبد الواحد حسين52361281951020055

كلية التربية/جامعة القادسية524.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمسلم عبد هللا لهيمد مطعوج52362291951007172

كلية التربية/جامعة القادسية524.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلتطبيقياسراء ماجد حامد علي52363231952152001

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقينرجس حيدر هذيب مهدي52364241952093050

كلية التربية/جامعة القادسية523.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد قاسم ابو هديله سلمان52365241851022015

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيابراهيم علي جابر مطيوي52366241951013001

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيجعفر احمد خضير عباس52367241951014010

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيتبارك عادل عواد طالب52368241952080004

كلية التربية/جامعة القادسية522.0ثانوية العدالة للبناتالنجفتطبيقيزهراء رضا امتحان مهدي52369251952054009

كلية التربية/جامعة القادسية521.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيايات فاضل عذاب عطشان52370241952100011

كلية التربية/جامعة القادسية521.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعلي صالح عبد شناوة52371291951153205

كلية التربية/جامعة القادسية521.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عزيز عكموش ساجت52372241951010031

كلية التربية/جامعة القادسية520.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقياسماء جاسم محمد دهش52373241952102003

كلية التربية/جامعة القادسية519.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه حسن لهو عاجل52374241952104022

كلية التربية/جامعة القادسية519.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيغفران جابر راضي غضب52375241952115026

كلية التربية/جامعة القادسية518.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيحسن رحيم محمد برهان52376241951035006

كلية التربية/جامعة القادسية518.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيعلي ناصر حسين شذر52377221951042053

كلية التربية/جامعة القادسية517.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء فالح جاسور جبار52378241952118011

كلية التربية/جامعة القادسية515.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيكاظم حبيب كاظم عبد52379241951016074

كلية التربية/جامعة القادسية515.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقينور ظالم عبيد محمد52380241951014069
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كلية التربية/جامعة القادسية512.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيعلي هيثم نعيم طاهر52381291951151132

كلية التربية/جامعة القادسية511.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمسلم نعيم لزام رزن52382221951051049

كلية التربية/جامعة القادسية511.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيليث مكي ياسين فرحان52383231951042031

كلية التربية/جامعة القادسية511.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد خطار دريس ماجد52384241951200044

كلية التربية/جامعة القادسية510.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيهدى صالح علي فرحان52385241952149021

كلية التربية/جامعة القادسية510.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلتطبيقيباقر قحطان كاظم فليح52386231951193001

كلية التربية/جامعة القادسية509.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر محمد ابو دوش حلواص52387241951036097

كلية التربية/جامعة القادسية509.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيهيلين حاكم محيسن جابر52388241952115038

كلية التربية/جامعة القادسية508.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيحنان جميل منذور محسن52389241952113003

كلية التربية/جامعة القادسية507.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيمجتبى مدين حسين صالح52390251951209026

كلية التربية/جامعة القادسية507.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقياحمد سالم محمد راهي52391231951054004

كلية التربية/جامعة القادسية506.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيحسن طريف طارش عنيد52392241951064008

كلية التربية/جامعة القادسية502.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد الرضا عاجل عبد هللا52393251951016012

كلية التربية/جامعة القادسية501.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حسن عبد زيد جباب52394241951027029

كلية التربية/جامعة القادسية501.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةتطبيقيختام محمد راشد ياسين52395241952157004

كلية التربية/جامعة القادسية501.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد رزاق جبار صكبان52396241951036043

كلية التربية/جامعة القادسية500.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيفراس تعب سلمان بطي52397291951026055

كلية التربية/جامعة القادسية499.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيبراء حيدر جبر حسين52398241952124002

كلية التربية/جامعة القادسية498.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيقاسم عريف عطب حسين52399271951024064

كلية التربية/جامعة القادسية498.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر كاظم مالك حسين52400241951002031

كلية التربية/جامعة القادسية496.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيمصطفى حسين عبد علي عذاب52401231951054050

كلية التربية/جامعة القادسية496.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيزينب مالك عويز عباس52402241952130024

كلية التربية/جامعة القادسية496.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيرائد حكيم هاشم تجي52403221951070030

كلية التربية/جامعة القادسية495.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر ساري عزيز بردان52404241951012023

كلية التربية/جامعة القادسية494.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقياسعد علي رحيم بديوي52405241951015008

كلية التربية/جامعة القادسية494.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيحيدر نجاح خليف مسير52406231951008023

كلية التربية/جامعة القادسية493.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه عماد حاكم جبير52407241952102026

كلية التربية/جامعة القادسية493.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقياحمد رسول عباس لهمود52408241951016002

كلية التربية/جامعة القادسية492.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر كاظم عوده بديوي52409241951009023

كلية التربية/جامعة القادسية492.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيسيف رعد كريم ابراهيم52410231951042020

كلية التربية/جامعة القادسية492.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيحسام فرحان كعيم سرحان52411241951014015

كلية التربية/جامعة القادسية491.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد كريم كاظم مهدي52412241951015005

كلية التربية/جامعة القادسية491.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى مهدي فاضل دليفي52413241952119044

كلية التربية/جامعة القادسية491.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقياحمد كلف مهنة حسن52414291951026006

كلية التربية/جامعة القادسية490.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد غانم شراد صدام52415241951019025

كلية التربية/جامعة القادسية490.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء حميد عالوي مهاوش52416221952207006
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كلية التربية/جامعة القادسية490.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيجعفر دلي هريو عيسى52417241951035005

كلية التربية/جامعة القادسية489.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقياحمد محمد وفقان حشل52418241951010006

كلية التربية/جامعة القادسية489.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء علي عبد هللا جاسم52419241952124008

كلية التربية/جامعة القادسية489.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيذو الفقار كاظم شون عبد النبي52420241951200019

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقينور حسين عبد هللا جياد52421241952220153

كلية التربية/جامعة القادسية488.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه كريم كامل مايح52422241952130034

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيمريم يوسف باقر صادق52423241952080028

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية491.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلادبيزينب باسم كاظم جفات52424231922152007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية475.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيزهراء منير عناد عاشور52425241922220089

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية472.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيوالء رعد خوير جوده52426241922102064

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية470.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيمريم عدوان كريم خطار52427241922139031

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيسراب قيس كريم حسون52428251822066026

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيمنار جميل حشيش عداي52429231922187005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية465.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةادبيزينب عباس جميل باني52430241922142006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية463.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيهدى ثامر كريم معضد52431231922109060

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية463.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيدنيا رزاق جهاد عبد هللا52432241922080012

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية463.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةادبيزهراء فاضل صافي عباس52433241922158003

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية462.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم عبد كاظم52434241922102028

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية461.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيعطاء سمير راجي عبد52435241922094035

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية459.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيرغد علي حسين جرينخ52436241922025002

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية457.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيبيادر عامر ارحيم محمد52437241922106014

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية457.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبينور الهدى حيدر هادي موسى52438241922106060

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية455.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيخالده خليل مفتن عبود52439241922111013

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية451.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيرسل جاسم حسين حمادي52440241922079005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية450.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبياخالص نعيم ثامر حمزة52441241922119001

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية450.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبياسراء عالوي كاظم علي52442241922139001

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية450.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيمريم سلمان جبار عباس52443241922121050

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية449.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيزهراء باسم محمد كاظم52444231922089019

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية448.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيايات رحيم غانم سويف52445241922119004

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية448.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيزهراء رعد نشمي جبر52446241822119009

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية448.0ثانوية الحطيم للبناتالمثنىادبيزينب حسن فليح عواد52447291922087006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية447.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيرجاء حامد سلمان عباس52448241922111015

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية447.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيمريم حسين عبد وناس52449241922103028

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية446.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيفاطمة علي غالي كركور52450241922123023

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية446.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبينور الهدى حسون رحم دخن52451241922119030

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية445.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيسارة قاسم خضير حمادي52452241922085015

3590 من 1457صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية444.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيهبه حاكم مزهر ثويني52453291922057126

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية444.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبينبأ قيصر حسن حمد52454241922102057

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية443.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيهدى بالل حبيب حسين52455231922120035

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية443.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيزينب مقداد عيدان جواد52456241922220036

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية443.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيريام خالد حميد حمزه52457241922103010

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية442.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيبيان سليم هادي حسين52458241922107006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية442.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيهبه عباس محمد حمادي52459241922102061

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية529.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيغدير حسين حمزه حذيه52460241942096119

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية529.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيأمل مهدي عطيه موحي52461231942109006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية529.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرقية قاسم منديل عبدااليمه52462241942081027

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية527.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جابر داخل حميدي52463241942108067

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية527.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائينورالهدى علي ناهي مطر52464241942080155

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية523.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيخولة لفته كاظم دوهان52465231942167008

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية521.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد المصطفى جاسم حنتوش52466241942119068

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية520.0اعدادية النور للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى فاضل عباس خفيف52467241952095035

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية517.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيحنين خالد جبار لعيبي52468241952102011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية457.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيبنين ستار جبار وادي52469241922104008

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية449.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيسارة غازي ياسر واوي52470241922080024

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية442.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيمنال جبار حسن هيجل52471231922120031

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية442.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيايات علي كريم شرهان52472241922122004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية442.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبينور صباح عبد علي عبود52473241922110020

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية441.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيبنين مخلص حاكم كرز52474241922080006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية440.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبينورة نعيم راضي طاهر52475241922138031

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية440.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيافنان عباس كاظم حسن52476241922123002

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية440.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيتماره هيثم جفات حمزه52477241922093002

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية439.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةادبيايه مصطفى نعيم عبد هللا52478241922125001

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية439.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيزينب فالح كاظم علوان52479241922085014

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية437.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيبنين كاظم جواد كاظم52480241922107005

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية435.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيزهراء شاكر كاظم عباس52481231922145021

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية433.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيسؤدد عراك كامل جبار52482241922049004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية430.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةادبيضحى فاضل ادريس جبر52483241922158004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية428.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيعذراء شاكر كاظم عباس52484231922145035

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية427.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيفاطمة علي طوير نهات52485241922104035

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية427.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيدعاء عايد هليل خنزير52486241922107011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية424.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيشكران فالح خياط عبود52487241922134032

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية424.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبينبأ حسين حبيب كاظم52488231922089044
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قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية424.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيرواء كاظم اليذ عبد هللا52489241922095024

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية423.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبينرجس حسين كاظم خميس52490241922093029

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيحوراء علي سعدون عزيز52491241922108007

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء عبد الرضا محمد خالوي52492241922122023

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبياسماء حمزة جاسم حمد52493291922066006

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيزينب عباس حميد درو52494241922049003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيدعاء قاسم جبار مهدي52495231922080007

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيحوراء عبد االمير كاظم حسن52496241922104012

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيزينب علي رزاق بدر52497241922106036

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيصفا حامد جبر جاسم52498231922077022

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيحوراء كريم صادق عبد52499261922093017

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيرسل حلو ناجي جواد52500241922102020

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية420.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيفاطمه محمد نعمه كاظم52501271922141049

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية533.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه منصور حليم جبر52502231942109182

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية525.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائيابتهال نجاح عبد الكاظم محيسن52503241942135002

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية510.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيبنين مجيد رحيم بديهي52504241942184013

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية508.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيخلود كاظم علي جاسم52505241942108046

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية508.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيعبير عبد الباري شاني تالي52506241942122087

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية505.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيزينب فالح حسن رباط52507241942101062

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية504.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيتقى ماجد عبداالمير ناصر52508241942085018

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية469.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمة صبار نور علي52509241952119039

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية455.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء خالد جابر مجيد52510241952104010

كلية اآلداب/جامعة القادسية504.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةادبيغدير حيدر حسين عبد52511241922098010

كلية اآلداب/جامعة القادسية491.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبياكرم جاسم منسي متعب52512291921010012

كلية اآلداب/جامعة القادسية481.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيسليمان جبار حسين داود52513291921009065

كلية اآلداب/جامعة القادسية467.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمؤمل نعيم مهدي عبيد52514291921010115

كلية اآلداب/جامعة القادسية467.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيسعاد علي حسين مهدي52515241922104028

كلية اآلداب/جامعة القادسية466.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيسوزان عبد االله عبد علي جابر52516241922110011

كلية اآلداب/جامعة القادسية462.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبينور الدين فيصل شاكر عبادي52517231921007049

كلية اآلداب/جامعة القادسية462.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد الباقر سمير عبد الحر صاحب52518251921122151

كلية اآلداب/جامعة القادسية460.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيبشار جاسم محمد راضي52519241921004013

كلية اآلداب/جامعة القادسية459.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيموسى علي رحيم سدخان52520241921028018

كلية اآلداب/جامعة القادسية459.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيروان قاسم حسين جالوي52521241922121024

كلية اآلداب/جامعة القادسية458.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيزهراء حمزة غضبان عباس52522241922220092

كلية اآلداب/جامعة القادسية456.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيسجا كاظم كريم شنون52523241922111025

كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيمريم نجاح كاظم متعب52524241922121052
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كلية اآلداب/جامعة القادسية454.0الخارجيونبابلادبيعلي عبد الرزاق حمزه عبد علي52525231921400044

كلية اآلداب/جامعة القادسية452.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيعلي فؤاد عبد عون محمد52526241921030059

كلية اآلداب/جامعة القادسية451.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيشهد ثامر داخل كاظم52527241922121043

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيسيف الدين كاظم صاحب كحط52528241921203060

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيمريم كريم عباس جمعه52529241922107027

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيمنار رياض عباس جبار52530241922079012

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزينب جبار رحيم حمد52531241922102030

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيحسين شيال شاني والي52532291821105011

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبينبأ عيسى شمران عبد52533241922124044

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبياسماء علي قحطان ردام52534241922121005

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيساره صالح جالب شنون52535241922111023

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيرقيه حسين صالح حنيور52536241922139011

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبينهاد عناد حزام موجد52537241922102058

كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيفاطمة عبد االمير جبار خزار52538241922123022

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيزهراء جاسم كاطع محمد52539241922122019

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسن فالح سعد جحيل52540291921014040

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيشروق رزاق بدر حسين52541241922121041

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيأنوار ضياء طالب كاظم52542241922080001

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيبنين غافل عباس مطير52543241922121016

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيزهراء رشيد عبيد مرهون52544241922119017

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيدعاء كاظم عبد جبار52545241922079004

كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيحوراء اكرم شياع كاظم52546241922020005

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيهاشم عبد هللا عويز عبود52547241921010046

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيفرح عالوي حسن عبود52548241922110016

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيأحمد عبد الكريم عبد الحمزه سلمان52549241921203001

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيبنين حيدر مزهر كاظم52550241922140007

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيتمار فالح حسن هادي52551241921017024

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيفاطمه حسين عبد الرضا داخل52552241922124035

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبياسيل صباح حسن عبد االمام52553241922121006

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيصادق رزاق جبار علي52554241921049014

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزهراء رضا علي هاشم52555241922103011

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيقاسم علي شهيد عليوي52556241921150016

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةادبيرسل جاسم حسن ثامر52557241822120008

كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيزينب اياد محسن فليح52558241922106035

كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبينغم سلمان نعمه سعد52559241922105034

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيحسام احمد علي الفي52560291921023011
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كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبينور الهدى كرمد جاسم حسون52561241922102059

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيزينب اياد جندي دواس52562241922085012

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيسجاد محمد عبيس جبار52563241921007019

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيكرار حردان مطر عبار52564241921013040

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيسارة رزاق مرداس حسن52565241922106040

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيغيداء محسن شنغاره ماشي52566241922122035

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسن عمران فرحان سلمان52567241921003009

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيدايمين محمد عبد الكاظم مطلك52568241922186020

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيجعفر جواد كاظم محسن52569241921018013

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيغيث جواد كاظم كزار52570241921008047

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيزهراء ثامر محمد محمود52571241922085011

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيصفاء كريم جفرز جابر52572241921030041

كلية اآلداب/جامعة القادسية429.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيآيات رحيم راضي محمد52573241922102001

كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيسجاد حمادي غازي كزار52574241921040021

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيغفران محمد عبد هللا مهدي52575231822168008

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيسعيد صاحب مرعيد عبادي52576291921009064

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيمؤمل علي دعبول بدر52577241921029043

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيتبارك علي هادي سوادي52578231922089010

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبياحمد غانم عبود عواد52579241921015004

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبياية حسين حمزة عودة52580241922119005

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيحسين كاظم عطيه جالب52581241921020004

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيساره احمد حمزه خريبط52582241922095037

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبياحسان عبد الكريم راضي محمد52583241921008002

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةادبيغيث شهيد مهدي حسين52584241921031011

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيزينه اياد منادي مطوح52585241922108017

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيشهد هاشم جاسم نزال52586241922106043

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيمعصومه كريم شعيوط عبدان52587241922093025

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيحسن نعيم منشد دبيس52588291921010036

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيعلي عبد الهادي عطيه كاظم52589251921120011

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيأمير توفيق عبد طاهر52590291921009001

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيحسن مشكور جاسم محمد52591291921105008

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيساره ماجد كاظم نغيش52592241922122030

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيبراء علي كريم جبار52593241922108004

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيوالء سلمان خليل جودة52594241922108034

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسين سلمان شريف كشيش52595291921014051

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيانوار جليل حميد جاسب52596291922050020
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كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيامنه ماجد عبد النبي مزعل52597291922050011

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيهادي عبد هيجل دريميج52598241821036026

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيحنان عباس محمد كاظم52599241922113004

كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةادبيعامر جبار مريود عباس52600241921207030

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيزينب سعد صبار منهي52601291922050068

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبينيران تكليف مزهر كعيم52602291922057125

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةادبياستبرق عالء عزوز تايه52603241922152001

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيحسن فليح دحام هوير52604241921040013

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيايات عباس جاسم ناصر52605231922078003

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيدعاء محمد عبد خريبط52606241922139010

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيامير ماجد فوزي مجيد52607241921018009

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيمروه محمد حمزه هالل52608241922095049

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيامير صباح حميد جاسم52609251921047007

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيضرغام داخل سوادي جواد52610251821027051

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبينور وضحي عبد اللطيف محمد52611291922064062

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيعباس منديل عبد العظيم ياسر52612291921151091

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةادبيسجى جواد كاظم مهاوي52613241922098008

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمحمد نعمه عبيس عبد52614241921004073

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيبتول خالد سلطان عبود52615241922106009

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيضياء علي عجزان فزاع52616241921010025

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيتقى موسى عبد الحمزه محسن52617231922172003

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيباقر كاظم جخيم عبود52618291921109012

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيرقيه هاشم عوده صالح52619241922139013

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينالنجفادبيفهد لطيف كامل عطية52620251921160039

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيسجاد عباس علي حسين52621241921018031

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيبنين كاظم بدش سراج52622291922067007

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيضفاف حميد جبار هادي52623241922079011

كلية اآلداب/جامعة القادسية420.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيعبد هللا رياض فاضل عبود52624251821111030

كلية اآلداب/جامعة القادسية540.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيكرار غازي خضير طاهر52625241941002122

كلية اآلداب/جامعة القادسية514.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيوداد عقيل جبار عبود52626241942220551

كلية اآلداب/جامعة القادسية508.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيامنه كريم زغير غزيل52627241942136003

كلية اآلداب/جامعة القادسية505.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الرضا علوان فرج52628241941001181

كلية اآلداب/جامعة القادسية501.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرقية مهند شاكر يامر52629241942120092

كلية اآلداب/جامعة القادسية499.0الخارجياتالديوانيةاحيائيزهراء عباس غموس راضي52630241942401024

كلية اآلداب/جامعة القادسية497.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيرقيه عقيل بناي عالوي52631241942122042

كلية اآلداب/جامعة القادسية493.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيزينه عبد الرسول جابر ابراهيم52632231942082042
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كلية اآلداب/جامعة القادسية490.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةاحيائيبتول سالم نعمه عطيه52633241942079002

كلية اآلداب/جامعة القادسية489.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء كاظم ناصر حسين52634241942102058

كلية اآلداب/جامعة القادسية489.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عبد هللا مالك عبد52635241941207004

كلية اآلداب/جامعة القادسية489.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيكرار حيدر كاظم مصطفى52636241941062061

كلية اآلداب/جامعة القادسية487.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي قايد جبار بديوي52637291941002129

كلية اآلداب/جامعة القادسية486.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسجى فارس علوان ناصر52638241942188011

كلية اآلداب/جامعة القادسية485.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيمريم عامر عبد الزهره نغيش52639241942093123

كلية اآلداب/جامعة القادسية485.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيحذيفه ثامر كريم خضير52640231941031033

كلية اآلداب/جامعة القادسية478.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى محمد عباس غافل52641241942188017

كلية اآلداب/جامعة القادسية478.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيعال عالي حسين ليل52642241942120201

كلية اآلداب/جامعة القادسية476.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسميه مفيد سعدي عبد الغفور52643141942104044

كلية اآلداب/جامعة القادسية476.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينهابر حيدر جاسم عبد52644231942089151

كلية اآلداب/جامعة القادسية475.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد المصطفى سعد يحيى قلوم52645271941153099

كلية اآلداب/جامعة القادسية475.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيفاطمه سلمان زياد جبر52646241942152015

كلية اآلداب/جامعة القادسية483.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيزينب عباس سالم طالب52647241952130022

كلية اآلداب/جامعة القادسية482.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيهدى سجاد جبار عبد الكريم52648241952118027

كلية اآلداب/جامعة القادسية461.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى رزاق عباس احمد52649241851006050

كلية اآلداب/جامعة القادسية458.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعالء فارس كاظم علوان52650291951005059

كلية اآلداب/جامعة القادسية457.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيايات عبد الزهره محمد شنين52651271952057008

كلية اآلداب/جامعة القادسية456.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقياستبرق عبد االمير عبد علكم52652241952101001

كلية اآلداب/جامعة القادسية454.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيفاطمة خلف مرهج عكلة52653291952153028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية487.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيهجران جابر محمد لفته52654291922089024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية464.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيمحمد حيدر هادي موسى52655241921003036

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية459.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبياحمد ثامر شنان عبادي52656231921042001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية457.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيزينب ناجح فليح عليوي52657241922118032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيناديه محمد حسن طعين52658241922104043

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمؤمل سجاد صبار عبطان52659251921025077

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيرشا حميد علي عظيم52660241922101011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبينور الهدى مهدي صالح مزيعل52661241922106061

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيمحمد علي ساجت محمد52662241921039028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية444.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزهراء سالم جواد محسن52663241922121028

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيرسل حسن وناس عباس52664241922080013

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيساره باسم صاحب ضايع52665241922079010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيتهاني خالد كامل مايح52666241922124014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيابرار هاشم هادي عبيس52667241922101001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبينور حسين علوان محمد52668241922102060
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيمحمد عبار مطروح هندوز52669291921102040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيحوراء اسامه غالب عبود52670231922109019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسن محمد داخل زغير52671291921017040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيمنتظر مهدي صباح هاشم52672291921023040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيحسنين مسلم حسين عبد52673241921018018

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيغفران جابر حسن عباس52674241922112021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيمرتضى سالم طالب عبد السادة52675231921252101

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيميسم محمد جواد طارش محمد52676291922078104

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي غازي محمد طراد52677271921031133

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيفاطمة اسماعيل عباس راضي52678291922078091

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبياسراء ماجد كاظم جبر52679231922080001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبينبـأ عبد الحسن كريم لفته52680241922122043

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيساره رضا رميد عايز52681241922134029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيزينه صباح حسين شناوه52682241922116036

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيقاسم عبد االمير بطاح جديع52683291821001125

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0الخارجيونالمثنىادبيمصطفى  ناصر  جبير  غاوي 52684291921400031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية511.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي رياض حامد عبد الوهاب52685141941043021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية505.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء مازن شاكر محمود52686241942125005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية496.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائياسيا عبدعلي مفتن عباس52687291942055008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية475.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى حميد مهدي راضي52688241941001224

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية473.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيحوراء جعفر حاكم عبود52689231942076019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية461.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيفاطمه علي حسين ابراهيم52690271952088045

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية450.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعطوي حسين خلف جرو52691291951005058

كلية االثار/جامعة القادسية445.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيحمزه حسين ناظم كريود52692241921156012

كلية االثار/جامعة القادسية440.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيصفا طعمه عبدون خشان52693231922089032

كلية االثار/جامعة القادسية430.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيحميد عبيد فرهود سلمان52694241921007016

كلية االثار/جامعة القادسية429.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيرائد سعدي ناظم كريود52695241921156014

كلية االثار/جامعة القادسية428.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيحوراء سالم فرمان حسن52696241922106017

كلية االثار/جامعة القادسية422.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىادبيسلطان حرجان جوده خنوس52697291921111007

كلية االثار/جامعة القادسية420.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيمصطفى كاظم شهاب مطشر52698221921254036

كلية االثار/جامعة القادسية505.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيمريم نعمان مشعان عبد52699241942100101

كلية االثار/جامعة القادسية462.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى حسين عويز عباس52700241942095116

كلية االثار/جامعة القادسية461.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائينور رياض عبد الزهرة جاسم52701241942119137

كلية االثار/جامعة القادسية461.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائييوسف رواء فاضل حسين52702241941001327

كلية االثار/جامعة القادسية460.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى سالم مسيس جابر52703241941006092

كلية االثار/جامعة القادسية459.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيآيات رشاد جبار عبد الكريم52704241942185002
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كلية االثار/جامعة القادسية458.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسين مؤيد حسين عباس52705231841019040

كلية االثار/جامعة القادسية457.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرحاب محمد طالب عبد علي52706241942220159

كلية االثار/جامعة القادسية456.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء ناظم محمد مهين52707241942102059

كلية االثار/جامعة القادسية456.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيروعه رائد عباس حنون52708241942095040

كلية االثار/جامعة القادسية455.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيصفا عباس رشيد وناس52709241942121228

كلية االثار/جامعة القادسية455.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبنين عصام فيصل محمد علي52710241942108026

كلية االثار/جامعة القادسية454.0ثانوية االبداع االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمرتجى علي حميد كاظم52711241941073006

كلية االثار/جامعة القادسية454.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياالء احمد علي حمود52712241942121021

كلية االثار/جامعة القادسية454.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائيفاطمه علي جواد محمد52713231942159018

كلية االثار/جامعة القادسية459.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيمقتدى نعمه جبر كاظم52714241851031024

كلية االثار/جامعة القادسية448.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمر عبد الكريم قاسم احمد52715131951006035

كلية االثار/جامعة القادسية448.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه سعيد عبيد رسن52716241952096015

كلية االثار/جامعة القادسية444.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر انوير شمخي جبر52717241951036095

كلية الطب/جامعة االنبار704.4ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمحمد يوسف عبد الجبار ستوري52718191941001097

كلية الطب/جامعة االنبار704.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيضحى ابوبكر عبد هللا حمود52719191942159075

كلية الطب/جامعة االنبار703.3ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيلجين عمار عبد الوهاب عبد52720191942153066

كلية الطب/جامعة االنبار702.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيوئام خميس نبع صايل52721191942217134

كلية الطب/جامعة االنبار701.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى ثائر شاكر محمود52722191941110037

كلية الطب/جامعة االنبار700.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيسجى طالب شاحوذ مصلح52723191942198042

كلية الطب/جامعة االنبار700.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائينداء ناظر فرحان عبد52724191942178049

كلية الطب/جامعة االنبار699.2ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائيطيبة انس قيس عبد52725191942136010

كلية الطب/جامعة االنبار699.1ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيدعاء فيصل سعود مطر52726191942153028

كلية الطب/جامعة االنبار699.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيياس سعدي ياس جياد52727191941052038

كلية الطب/جامعة االنبار698.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيموج مثنى عبد الجبار رجب52728101942100107

كلية الطب/جامعة االنبار698.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم هاشم احمد ابراهيم52729191942384046

كلية الطب/جامعة االنبار697.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيوضاح مجيد صالح مخلف52730191941001111

كلية الطب/جامعة االنبار697.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيمروة انور حميد حزم52731191942202047

كلية الطب/جامعة االنبار697.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيتبارك محمد عبد هللا فرحان52732191942189044

كلية الطب/جامعة االنبار697.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيميساء مهدي صالح حسين52733191942204068

كلية الطب/جامعة االنبار697.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن مروان خليل حمود52734191941110019

كلية الطب/جامعة االنبار695.7ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائياحمد ماهر سعود خليل52735191941001011

كلية الطب/جامعة االنبار695.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائينورة خميس راضي طليب52736191942141034

كلية الطب/جامعة االنبار695.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيساره سفيان نجم عبد هللا52737311942054034

كلية الطب/جامعة االنبار694.1الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسراء عباس خضير عباس52738101942100058

كلية الطب/جامعة االنبار694.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيبثينه هالل ابراهيم سالم52739191942198020

كلية الطب/جامعة االنبار694.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيمحمود عبد الرحمن داود سلمان52740191941298023
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كلية الطب/جامعة االنبار694.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيوليد إبراهيم عايد هالل52741191941004047

كلية الطب/جامعة االنبار694.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائينسيبه عبدهلل حميد حسين52742191942384054

كلية الطب/جامعة االنبار694.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعلي محمد خلف عبد52743191941001076

كلية الطب/جامعة االنبار694.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائينبأ خليل ابراهيم كوسج52744191942217120

كلية الطب/جامعة االنبار693.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيساره عقيل موسى علي52745191942198040

كلية الطب/جامعة االنبار693.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائينبأ عبد الصمد مدلول مطر52746191942148045

كلية الطب/جامعة االنبار693.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائينبأ مزبان محمد أحمد52747191942153074

كلية الطب/جامعة االنبار693.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيمنار عبد هللا محمد سلمان52748311942058058

كلية الطب/جامعة االنبار692.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيمخلد خليل ابراهيم مطلك52749191941032039

كلية الطب/جامعة االنبار692.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن عبد المنعم فرحان عبد52750191941065023

كلية الطب/جامعة االنبار691.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائياالء لطيف جاسم محمد52751191942155009

كلية الطب/جامعة االنبار691.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيبركات عناد مخلف مهبش52752191942197004

كلية الطب/جامعة االنبار691.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيطه عبد المجيد طه عبيد52753191941003042

كلية الطب/جامعة االنبار691.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد الرزاق عبد الجبار مطلك مطر52754191941007096

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيالهام معن ناجي مركب52755191942316003

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائياميمة سالم رشيد محمد52756191942136002

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد الكريم خيري عيسى52757191941001094

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا مروان خليل حمود52758191941110023

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية الشمس للبناتاالنباراحيائيرسل خليل ابراهيم مطلك52759191942263005

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيزينب صالح مطلك نايف52760191942161023

كلية الطب/جامعة االنبار690.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيسرمد مهند ثابت نوفان52761191941020016

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيلينا لطيف مانع فرحان52762191942303011

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيتبارك ناجي فرحان حميد52763191942160018

كلية الطب/جامعة االنبار690.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمد غالب عليوي حسين52764191941014065

كلية الطب/جامعة االنبار690.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيحمد كمال زعل محمد52765191941003024

كلية الطب/جامعة االنبار690.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيرياض حسين علي ذير52766191941003028

كلية الطب/جامعة االنبار690.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيهاجر مؤيد حسين رجب52767191942196111

كلية الطب/جامعة االنبار690.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيعبد الحليم عارف بندر ياسين52768191941043021

كلية الطب/جامعة االنبار690.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائياسامه صالح خليوي عبد52769191941118006

كلية الطب/جامعة االنبار689.6ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعمر سالم عبد فياض52770191941001078

كلية الطب/جامعة االنبار689.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنباراحيائيساره عبد الرزاق جواد قمر52771191942135009

كلية الطب/جامعة االنبار689.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيغيث عبد القادر أحمد مدهر52772191941009228

كلية الطب/جامعة االنبار689.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيكرم مؤيد سعيد عفر52773191941284014

كلية الطب/جامعة االنبار689.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيحكمه سعيد ثابت شعبان52774191942196030

كلية الطب/جامعة االنبار689.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيبسمة نافع زغير حميد52775191942145010

كلية الطب/جامعة االنبار689.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيحيدر سالم مهدي مجيد52776191941095021
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كلية الطب/جامعة االنبار689.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ثامر محسن ثامر52777111942070111

كلية الطب/جامعة االنبار689.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمه عايش صالح عبدهلل52778191942384043

كلية الطب/جامعة االنبار688.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيقدس عبد اللطيف محمود علي52779191942298005

كلية الطب/جامعة االنبار688.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائينوره عراك جدوع ملوح52780191942162060

كلية الطب/جامعة االنبار688.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيفراس حاتم حمدان محمد52781191941003077

كلية الطب/جامعة االنبار688.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيصالح رافع اسماعيل مجبل52782191941014027

كلية الطب/جامعة االنبار688.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيشيماء محمود هاشم صالح52783191942133035

كلية الطب/جامعة االنبار688.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيعلي سعيد أسماعيل عبد52784191941284012

كلية الطب/جامعة االنبار688.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيورقاء سالم حمد حسين52785191942199074

كلية الطب/جامعة االنبار688.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد جاسم محمد52786191941014074

كلية الطب/جامعة االنبار688.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيهدى صالح عبيد عبد هللا52787191942226109

كلية الطب/جامعة االنبار688.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيشامل قصي يوسف عز الدين52788191941015034

كلية الطب/جامعة االنبار687.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمفلح فارس نوار احمد52789101941028092

كلية الطب/جامعة االنبار687.4ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعلي عبد الستار محمد صبري52790191941001075

كلية الطب/جامعة االنبار687.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمرام مكي عبد هللا حمود52791101942118088

كلية الطب/جامعة االنبار687.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد ماجد الحج ابراهيم52792191941026062

كلية الطب/جامعة االنبار687.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عباس حسين دايح52793191941007109

كلية الطب/جامعة االنبار687.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسين فيصل مطشر كاظم52794241941010051

كلية الطب/جامعة االنبار687.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمصطفى عادل خليف حمد52795191941007185

كلية الطب/جامعة االنبار687.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيرفل احمد عايد مطر52796191942137027

كلية الطب/جامعة االنبار687.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيسماح طالل جاسم محمد52797191942191046

كلية الطب/جامعة االنبار687.0اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائيهمام مكي فضيل عواد52798191941017019

كلية الطب/جامعة االنبار687.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيهالة احمد كنوش حمود52799191942218024

كلية الطب/جامعة االنبار687.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيرامي منعم عودة صليبي52800191941001040

كلية الطب/جامعة االنبار686.1ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن احمد عبد الرزاق جبير52801191941001051

كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية البعاج للبنيننينوىاحيائيعمار عبدالرزاق محمد عائد52802171941045012

كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمنهل مرعي علو عبد52803171941005135

كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيبكر محمد ياسين محمد52804171941118015

كلية الطب/جامعة االنبار686.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعلي رشيد عباس هياس52805201941304094

كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيصهيب عبد هللا عبد حمادي52806191941007082

كلية الطب/جامعة االنبار686.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائياية كمال حمادي عويد52807191942159016

كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيحذيفة كامل ليث ضيدان52808191941040038

كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا طالب حمد بداع52809191941007107

كلية الطب/جامعة االنبار686.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيغفران اسماعيل حمد مخلف52810191942133045

كلية الطب/جامعة االنبار686.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائييوسف محمود حسين عبود52811191941316034

كلية الطب/جامعة االنبار686.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائينور محمد اسماعيل عطا هللا52812191942159116
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كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيمريم ساجد نايف صالح52813191942146054

كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيهمام حماده مصلح مطر52814191941026072

كلية الطب/جامعة االنبار686.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيخطاب محمد غنام فارس52815101941022040

كلية الطب/جامعة االنبار685.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبجيل اسامه عبد االمير مجيد52816101942100024

كلية الطب/جامعة االنبار685.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي خضير عباس52817141942094080

كلية الطب/جامعة االنبار685.4ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيتبارك عبد الرحمن محمد جيران52818191942153023

كلية الطب/جامعة االنبار685.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائييوسف مصلح حسن نزال52819231941021171

كلية الطب/جامعة االنبار685.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيايمن احمد شكر محمود52820171941008072

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيحسن صالح محمد زيدان52821171941055008

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية وانة للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز عبد هللا احمد قادر52822171941093012

كلية الطب/جامعة االنبار685.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد يوسف جاسم محمد52823171941007224

كلية الطب/جامعة االنبار685.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعمر فاروق سعيد يحيى52824171941007173

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين عبد الباقي بدر ناصر52825121942118017

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيحوراء امحان شمام عباس52826261942104036

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس صادق علي محمد52827131942072052

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى حسين غدير جابر52828141942111162

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعمر احمد ادريس بكر52829171941021065

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيداليا اوزه ر صالح سليمان52830201942154020

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد هللا ابراهيم محمد52831201941048168

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية حمورابي االهلية للبنينكركوكاحيائيياسين جبار ذياب احمد52832201941047013

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيسجاد رائد محسن زغير52833271941002082

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيسرى مثنى حسين علوان52834211942177035

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيهبه جبار عبد حسن52835321942029080

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيمريم ظافر ناصر بطرس52836171942247050

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائيرقية فيصل شهاب احمد52837211942161013

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيهاجر اياد محمد صالح محمود52838211942290052

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيمريم حامد حاتم محمد52839191942186040

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائيتبارك صبحي موسى خضر52840181942209003

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيزينب اسامه عبد القهار حمد52841191942177021

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيعلي محمد عبد المحسن سطام52842191941110030

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الشمس للبناتاالنباراحيائياميره احمد خلف محمد52843191942263002

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائياصاله احمد تركي عفتان52844191942185009

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيزين العابدين علي مبارك جواد52845221941036112

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيايات رياض عزيز عبد الحسين52846221942105013

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد احمد حسن نعمه52847251941045110

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيرعد شاكر عباس لفته52848231941181027
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كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائياسالم صدام شالل جاسر52849311941009007

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيبسام مظهر موسى مراد52850211941020015

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيهبة ايمن صالح علي52851171942283129

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيعزت سليمان دهار حسين52852171941348031

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيعذراء بولص كوما بولص52853171942247032

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائينجالء عباس محمد علي عباس52854171942261117

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيريم صالح صالح ابراهيم52855171942259041

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيامير حامد سلمان عبود52856211941272030

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا سمير ابراهيم حميد52857181941140025

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى سعد سالم خليفة52858101941019158

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الديناحيائيمصطفى عدنان مهدي صالح52859181941040046

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية سمية للبناتصالح الديناحيائيليلى رفعت مصطفى حمد52860181942192014

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائياميمه مسعود مرعي هايس52861181942265002

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية البتراء االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا صباح كريم مجيد52862181941155018

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الحبانية المسائيةاالنباراحيائيعمران مؤيد عبيد نايل52863191941344011

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيفاطمه جمال خالد جاسم52864191942247025

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائينائل ناجح فرج جفال52865191941356054

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيايه باسل جمعة صالح52866191942199008

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن ذاكر سالم احمد52867171941017128

كلية الطب/جامعة االنبار685.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن وليد بدر حمادي52868121941022074

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيايوب وائل فتيان فتحي52869101941029007

كلية الطب/جامعة االنبار685.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيماجد فالح علوان نزال52870171941112062

كلية الطب/جامعة االنبار685.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيرهف ابراهيم محمد كطاع52871191942137031

كلية الطب/جامعة االنبار684.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيالزهراء كمال كريم علي52872101942100016

كلية الطب/جامعة االنبار684.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيجنان عبد الرسول علي كاظم52873251942062208

كلية الطب/جامعة االنبار684.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيعيسى عبد الكريم جاسم مطر52874151941012049

كلية الطب/جامعة االنبار684.5ثانوية تكريت للمتميزينصالح الديناحيائيحارث صائب محمد عبد هللا52875181941032003

كلية الطب/جامعة االنبار684.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييوسف نشوان ابراهيم مجيد52876171941022197

كلية الطب/جامعة االنبار684.3ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد نزار غياث الدين محمد علي52877251941205331

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائياسماء سمير خميس احمد52878211942147015

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيآمنه محمد اسماعيل عبد الرحمن52879191942196008

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيامير احمد عبد الكاظم حسن52880231941009013

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتمارا عامر حسين كاظم52881231942088082

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيمروه سعد عبيد راضي52882231942119224

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيجعفر محمد صبار بادي52883231941010016

كلية الطب/جامعة االنبار684.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائياطياف هاتف علي عكموش52884291942088005
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كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي وسام محمد كاظم52885271941005178

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيآيه محمد صالح ابراهيم52886201942120003

كلية الطب/جامعة االنبار684.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينور فاضل عباس ناجي52887251942101287

كلية الطب/جامعة االنبار684.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيريام عامر عبد اسماعيل52888201942160045

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيسلوان خزعل علوان حسن52889241941021023

كلية الطب/جامعة االنبار684.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيسامي رشيد محمد رشيد52890191941298009

كلية الطب/جامعة االنبار684.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب عالء محمد عبد الهادي52891101942115107

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائينور انس تحرير احمد52892191942174023

كلية طب االسنان/جامعة االنبار688.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيحارث مشتاق نجيب احمد52893191941007052

كلية طب االسنان/جامعة االنبار687.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائياماني ياسين حميد عبود52894191942191006

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيضمره علي مشعان خميس52895101942120091

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيمالك عامر سلمان احمد52896211942090158

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0ثانوية الوفاء للبنيناربيلاحيائيايمان ستار علي محمود52897311942005003

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيتبارك علي حميد باغوز52898191942148010

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيطيبه فالح هويدي عبد52899191942161033

كلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيماهر ماجد عبد مشجب52900191941040086

كلية طب االسنان/جامعة االنبار683.2ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيآيات احمد راضي شاحوذ52901191942153003

كلية طب االسنان/جامعة االنبار683.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعلي سعدي محمد عبد هللا52902191941007119

كلية طب االسنان/جامعة االنبار683.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيلينا عبد هللا فياض علي52903191942383141

كلية طب االسنان/جامعة االنبار683.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيسالي عثمان خميس محمود52904191942195048

كلية طب االسنان/جامعة االنبار683.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيضحى محمد تركي اسماعيل52905211942064023

كلية طب االسنان/جامعة االنبار683.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيرؤى عوض عبد لطيف52906191942195027

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك وسام داود سلمان52907101942115031

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيصدام داخل كريم كاظم52908231941055025

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيطيبه احمد غني رشيد52909191942193060

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيطيبة محمد احمد حمدان52910191942175049

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيسميه ابراهيم عبد الحليم طه52911191942274002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائينبأ عبد الخالق عبد الكريم عليوي52912191942198065

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيأنسام خليل ابراهيم محمد52913191942163007

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعبد هللا مطرود حرج عاصي52914191941040060

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحسن هادي محمد حبيب52915191941009094

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسلمان صالح كاظم فؤاد52916191941009120

كلية طب االسنان/جامعة االنبار682.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيايهاب عبد هللا عباس عبد52917191941026021

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيياسمين بالسم شعالن مخلف52918101942120151

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائينهى قاسم حماده مظهور52919311942047193

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيسبطين عبد الرسول جواد كاظم52920131941023023
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان اياد مهدي هادي52921111942215168

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصابرين خالد حسين علي52922111942073067

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمار كاظم فيصل شياع52923111941156077

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح علي يوسف عباس52924111942078026

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمحمد فرات جبار سعدهللا52925211941004127

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيايمان فاضل عامر عبد52926191942306003

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيندى سلمان فائق صالح52927191942199066

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيأسامه بشار ياسين صالح52928191941012003

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائياالء طالب علوان حسين52929191942246008

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيشروق ياسين نواف سعود52930191942246058

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيإسالم أحمد عبد مشعان52931191941009035

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيبهاء حسن محمد عباس52932191941009074

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيإيناس خالد جلعوط جاسم52933191942287002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار681.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيسالي رعد عبد الجبار غائب52934101942095038

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمفاز عالء خضر محيسن52935101942100103

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب مالك هاشم جعفر52936101942112012

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد الستار هميم محمد52937111941049101

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0ثانوية ايمن األهلية للبنينديالىاحيائيعباس مؤيد جبار خلف52938211941066013

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائيدجانه فاضل محمد مصطفى52939131942229010

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيمالك اياد ابراهيم حسين52940191942159102

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيحكم ماجد مجبل عبيد52941191941106010

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا علي عبود عزيز52942191941007110

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر سعدي محمد عبد52943191941009215

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيتبارك فيصل درع علي52944191942383033

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيمصطفى رحيم هالل حمد52945191941056033

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعمر عماد دلي عبد الرزاق52946191941020041

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيهمام خليل يوسف لطيف52947191941006063

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيالبراء حازم رجاء مخلف52948191941019018

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيابو بكر عالء الدين محمد رشيد52949191941046002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيانفال سعد محمد مطلك52950191942195012

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيزينب حافظ فرحان لطيف52951191942191033

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيحسام احمد دحام علي52952191941052008

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيطه محمد طه ياسين52953191941110016

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيسبأ يوسف رشيد محسن52954101942119051

كلية طب االسنان/جامعة االنبار680.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيساره سعيد عبد نصيف52955191942188060

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد طارق مهدي صالح52956101941026022
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كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيفاطمه عبد الرحمن زيد عبد52957211942090141

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيعائشة سامي حسين علي52958171942330093

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيحنين مرعي حسن علي52959171942329023

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرنا حسن علي سليمان52960171942357063

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل ناجي ثامر كامل52961101942090143

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية االيثار االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن اسماعيل عبد حسون52962101941054007

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيلبنى محمد اسماعيل حسن52963101942090099

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيمالك حسن رشيد جاسم52964211942178196

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائينور قحطان عدنان عبد52965101942091111

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيفاطمة بشار فاضل موسى52966171942077019

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيرحمه قحطان خلف عباس52967131942074012

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر هشام نجم عبد هللا52968111941203185

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعثمان علي حسين كاظم52969111941026074

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك صالح عبد ابراهيم52970111942133016

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن جمعة محسن عبد52971201941022058

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمحمد جرجيس ثعبان محمد52972211941013102

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيزينب خالد عباس يعقوب52973211942121066

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائييعرب عبدالكريم صالح وهاب52974181941036070

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيبسام فهد علي محمود52975191941011048

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيميمونه صالح فليح حسن52976191942217116

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائييوسف شاكر محمد رحيم52977191941316033

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمأمون محمد احمد مدهر52978191941011134

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيضحى مفيد زكري توفيق52979191942267043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيشيماء مروان خطاب عمر52980191942246065

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيحذيفة صبار حماد عبد52981191941007053

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمصطفى جمال ابراهيم شحاذه52982191941003099

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائينورس حسن عاشور احمد52983191942193099

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيسحر عثمان محيسن علي52984191942147021

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيفاطمه صالح عواد سلمان52985191942298004

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم علي محمد حسين52986191942383147

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيصهيب محي الدين أحمد رشيد52987191941009135

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنباراحيائياحمد لطيف حميد حسن52988191941350005

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيغفران عباس كاظم روضان52989231942094046

كلية طب االسنان/جامعة االنبار679.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيهند حسام الدين حمد هللا سلطان52990201942112036

كلية طب االسنان/جامعة االنبار678.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى كريم محمد حسين52991141941007081

كلية الصيدلة/جامعة االنبار693.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيسلمى مصطفى جبير خليل52992191942196058
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار687.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيصفاء احمد محمود ظاهر52993191941032018

كلية الصيدلة/جامعة االنبار685.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيحنان جعفر عبد المجيد معجل52994191942178018

كلية الصيدلة/جامعة االنبار683.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيعطاء عبد هللا عبد الجليل ياسين52995191942243062

كلية الصيدلة/جامعة االنبار683.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيايمن محمد صالح حمادي52996191941029010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار682.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيقبس عباس ياسين خلف52997191942383138

كلية الصيدلة/جامعة االنبار680.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور الهدى عادل عبد الرحمن نصيف52998211942143118

كلية الصيدلة/جامعة االنبار680.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيشهد ناصر عبد الكريم علوان52999191942195062

كلية الصيدلة/جامعة االنبار679.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيغيث طالل اسماعيل ابراهيم53000191941001085

كلية الصيدلة/جامعة االنبار679.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائياحمد نعمه خضير حماد53001191941065008

كلية الصيدلة/جامعة االنبار679.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيكمال احمد خلف جهام53002191941056025

كلية الصيدلة/جامعة االنبار679.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيريم ضياء عباس فياض53003191942383080

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيآيه قاسم محمد عبد هللا53004191942198013

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيصهيب مجلس حمدي جاسم53005191941009134

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعمر عباس جدوع سرحان53006191941040074

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيدانه حامد عمار اسماعيل53007191942369084

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيصطام سامي الفي علي53008191941356020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر مناف احمد محمد53009191942141035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيشهد علي حميد باغوز53010191942371036

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيشاكر محمود عبيد احمد53011191941043020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفيده احمد مخلف سالم53012111942070052

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيياسين محمد طالب احمد53013101941155033

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيماريا عالء فخري فرحان53014101942079027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد جواد طاهر جابر علي53015121941002037

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمريم عصام ياسين عبد هللا53016191942370203

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمحمد رياض هالل خلف53017311941024119

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد محمد سعيد حامد علي53018101942118060

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيفاطمه عبيد محمد علي خلف53019191942370185

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيادهم نعيم ناصر عبد53020191941015015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعلي محمود علي حسون53021191941066076

كلية الصيدلة/جامعة االنبار678.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمد كاظم محمد سرحان53022191941041042

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.9ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد احمد عدنان نصيف53023111941010041

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.9الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مراد احمد عبد االمير53024111941045035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيحنان عدي خضر عز الدين53025311942031010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيساره صالح وادي عبد53026211942094056

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء بحر عواد محمد53027101942111004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرانيه محمود طه حمادي53028121942096020
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيايالف يونس علي حسن53029171942233015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرنا نعمان ثابت محمد53030151942054080

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى عماد درويش حمزه53031111941018142

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه حسن كاظم حسين53032111942062008

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيهبه محمد راضي عباس53033211942097156

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ كريم عالوي نايف53034121942096044

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيجابر صالح جابر ياسين53035101941026070

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيغفران امير صافي مجيد53036191942200030

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد فرحان عواد خلف53037101941009046

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيرائد محمد خضير عباس53038191941011063

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف صالح عبد الحميد صالح53039101941013063

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيمحمد خالد محمد سلمان53040191941040088

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيهبه هادي عناد محمد53041191942196113

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيمينه رعد قحطان جميل53042191942200041

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيشدن سالم خلف صالح53043191942246057

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد حكيم محمد أمين عبد الهادي محمد سعيد53044191941009257

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد عبد الرزاق دلف مهيدي53045191941009018

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمود مخلف حمد53046191941006060

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائياميره عباس راضي حافظ53047121942098007

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيايمن زياد احمد سلمان53048191941004012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائيايات نايف محمود فياض53049191942373003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمنار اسماعيل فرج محمد53050191942188120

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائياسيل خليل عبد هللا مخلف53051191942185008

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيبكر رحيم منصور حسين53052231941008034

كلية الصيدلة/جامعة االنبار677.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيهاشم حازم جارهللا عباس53053211941087077

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيسالم خالد عبد الجبار محمد53054131941020057

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.7ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الكريم فضل جاسم حسين53055111941010021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيبهاء حيدر جاسم محمد53056101941002012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.1ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائينازك طارق خشان مجول53057191942153071

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيامنه مهدي صالح مهدي53058171942268019

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايه صفوان غانم حامد53059171942290053

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائياينور حسن قاسم حسن53060171942353005

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيريام محمد فاضل علي53061101942116026

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير سعدي جاسم محمد53062121941005005

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيحور كاظم عبيد عباس53063211942145035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيفاطمه سليمان شامراد احمد53064211942102094
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمينا محمد سلمان كاظم53065131942117252

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياسراء نوفل حاجي حسن53066171942231015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا قاسم محمد حميد53067131941004029

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائياالء عالء عبد العزيز سعود53068101942119002

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا عبد الكريم مجيد حميد53069101942120130

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرسل سمار محمود عبد53070171942233040

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد فراس خير الدين قاسم53071171941017023

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد طوفان جرجيس احمد53072171941018189

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم عبد الغني محمد ظاهر53073171941008016

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن وسام محمد شكر53074171941008173

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد ياسين محمد53075171941017225

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتقى عدنان هليل عوده53076151942046035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا نعمان ابراهيم علي53077131942126038

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر عالء داود سلمان53078131942074032

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف نوار جليل هاشم53079131941037113

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيأميره عبد السالم صبحي اسماعيل53080131942117005

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسامة عبد الرحيم ذياب حمود53081111941004012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم حيدر ابراهيم محمد53082141941182001

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانفال سعيد عبد الحميد عبد اللطيف53083111942101003

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه عدنان محمود رشيد53084111942126032

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين سعد كطوف مطر53085111942075014

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسندريال كيان عواد مليك53086111942105091

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية الطاهره للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايمان خالد عبيد خلف53087111942098004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيابراهيم عبد العزيز احمد هندي53088321941010004

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيتمارا محمود محمد الياس53089211942092017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيهديل نزهان دحام جواد53090211942138166

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيضحى عباس عبد القادر موسى53091201942132035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينب يوسف سليم يوسف53092211942138091

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمحمد ليث حاتم ثامر53093211941002126

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيشمس حسن علي محمود53094211942291057

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعبد الرحمن طه خضير حسين53095261941012061

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيمروه صفاء مجيد محمد53096181942183088

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم ضياء محمود عباس53097101942108067

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيزينه عارف جاسم مجيد53098181942236077

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيمحمد صالح عفن عبد هللا53099191941056029

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيعلي حسن اسود ظفير53100181941089034

3590 من 1475صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيفاطمه عمر فرحان فتيح53101191942371050

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الديناحيائياالء زياد طارق محمود53102181942373006

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعبد الستار عمر صباح خلف53103191941032027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائينور حسين حمد محمد53104191942147034

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائياسراء محمود صالح الياس53105331942040009

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيغفران سعد عبود هويدي53106191942195070

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيسميه سعيد محمود خلف53107191942371034

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيياسين مكي سامي عبد القادر53108191941020066

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيسبأ عباس علي غضيب53109211942094058

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيرسول محمود فاضل عباس53110231941031057

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيفاطمة حميد ناصر عالوي53111231942126086

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيزيد عدي ناظم سماوي53112231941024017

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيتبارك عماد حسين محمد53113171942357039

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيداليا حميد ابراهيم علي53114171942300033

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيبلقيس قيس حسين مصطاف53115231942178008

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيريام صميم وحيد الدين محمد53116171942296058

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيمكارم فارس غانم ابراهيم53117171942254083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار650.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقيانس محمد احسان رشيد53118191951004004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار636.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىتطبيقيرؤى عادل عودة عبد الجبار53119101952089002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار625.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيحنين عبد الرحمن ياسين حسين53120191952156008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار617.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقيعمار فالح حسين مهيدي53121191951043021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار610.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيعبد القادر شاكر حماد عواد53122191951106021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار605.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيزينب رعد حمود خلف53123191952156014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيمحمد مسلم نزال خلف53124191951060019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن سعدون خلف ثميل53125191951043016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار597.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن فؤاد محمد مخلف53126191951058011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار594.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا سعيد حمد شهاب53127191951003020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار592.0ثانوية عنه للبناتاالنبارتطبيقيقبس احمد عاشور حبيب53128191952200005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار592.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيورود طارق مشرف مخلف53129191952156032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار591.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيجنيد احمد بحر محمد53130191951003008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار588.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى وليد زهر ثميل53131191951007036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار585.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيشهاب نجيب حماد شهاب53132191951029010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيمحمد شاكر عثمان حسن53133191951026037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار583.0اعدادية فلسطين للبنيناالنبارتطبيقيحسام سفيان عودة فرحان53134191951002005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار583.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقياحمد محسن عبيد جهف53135191951060002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار583.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيعمر عبيد صبر فاعور53136191951003026
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنبارتطبيقيميادة ستار صالح مخلف53137191952137001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقيغيث صابر مطر غدير53138191951004016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار573.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقييوسف عادل حلو حمد هللا53139191951007041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار564.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيصهيب احسان اديب مخلف53140191951021008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار563.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيرانيا احمد علي روضان53141191952202010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار558.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيرونق عمر رجب شاحوذ53142191952159010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار556.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيليث علي يوسف جاسم53143171951020083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار556.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارتطبيقيقتيبة محمد عفتان تركي53144191951006010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار552.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارتطبيقيفهد حكيم ضمير خلف53145191951037004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار550.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الهادي احمد خاشع محمد53146191951021012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار550.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيسيف يعقوب عبدهللا يعقوب53147171951028065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار550.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيمصطفى علي خلف عبيد53148191951298010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار549.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارتطبيقيعبد العزيز فرحان محمد حمد53149191951066009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار548.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيعمر وليد خليل تركي53150191951070030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار547.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيابو بكر عبد السالم احمد حسن53151191951360002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار547.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى اسعد حمد عبد الجليل53152191951122009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسر فاضل جاسم جواد53153111951018090

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار542.0اعدادية العدل للبنيناالنبارتطبيقيعلي سعدي كريم عبد53154191951018010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار542.0ثانوية قوش تبه للبناتاربيلتطبيقيفاطمه محمد حميد صالح53155311952062006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار542.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيبشائر هادي ازهد اسماعيل53156191952201002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار539.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارتطبيقيصالح ابراهيم مضحي جاسم53157191951062005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار539.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيزهراء حامد جبير خليفة53158191952183010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنبارتطبيقيعبد الكريم فاهم عبد الكريم جاسم53159191951114001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0اعدادية فلسطين للبنيناالنبارتطبيقيبكر مجيد حمزة فاضل53160191951002004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار537.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةتطبيقيمحمود عبد خلف عبد هللا53161321951060029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار537.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن حامد خلف حمد هللا53162191951007014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار536.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقيمحمد يحيى جبر شنان53163231951061027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيحارث خالد فياض عسل53164191951026008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار530.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيعصام عدنان عبد الحميد حسن53165191951058014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار529.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيريام حسن كمال عبد الغفور53166191952199020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار529.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيابو بكر عبد الرحيم زعين حميد53167191951003002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار529.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارتطبيقياحمد وليد اسماعيل شاكر53168191951340005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار524.0خارجيوناالنبارتطبيقيعبد هللا عبد المنعم خلف طرموز53169191951400015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار524.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقياحمد شهيد فليح عبيد53170221951027003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار523.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن اوهب عبد الرزاق وهيب53171191951011034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0اعدادية االمل للبناتاالنبارتطبيقييقين ثامر عبيد ياسين53172191952195015
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار518.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى حمود محمد حمد53173191951067055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار518.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيحنان وحيد غايب محبس53174191952151002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار517.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقياحمد فرات حامد صبار53175321951010003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار517.0اعدادية العدل للبنيناالنبارتطبيقيحامد ابراهيم حافظ حسين53176191951018003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار516.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيمحمد مهند علي ابراهيم53177191951026040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار515.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد عدي داود سلمان53178191951019104

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار514.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيمحمد غانم دحل عبيد53179191951096024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار511.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك مجيد حميد احمد53180101952136003

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيصالح صباح مصلح اسود53181191951019050

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعلي برزان حاتم صباح53182191951019079

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيبسمه شحاذه ياس عاشور53183191952199009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقياحمد سعيد جبير جاسم53184191951043005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار546.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيحليمه شهاب احمد عذاب53185191952370015

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار545.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى سعدي مصطفى محمد53186191951070052

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار545.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيمحمد حسين سليمان عواد53187191951029016

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنبارتطبيقياسامه جمعه سرهيد سعود53188191951111002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار541.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيعبد الكريم خليل عبد هللا مخلف53189191951007018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار540.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقيصباح حميد زين جزاع53190191951004009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيلينا عالء كامل خلف53191191952370044

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار537.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيياسين ناصر سلمان شريف53192191951021032

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار527.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيساره مدحت عبد السالم عبد الرزاق53193191952370029

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار526.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىتطبيقيابابيل عواد رمضان علي53194131952243001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار526.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنبارتطبيقيوليد خالد حميد عوسج53195191951111015

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار523.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيعمر اياد نواف حامد53196191951011048

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا امين ثابت عبد53197191951015016

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار519.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقيرهف باسم صبحي عبد العزيز53198191952214012

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار518.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيشاكر مرعي مياح ناصر53199191951019049

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار517.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقيشهد يوسف حردان سليمان53200191952180007

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار510.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيانهار فيصل مشعل عبد53201191952202004

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار510.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيرانيا مثنى سعود علي53202191952199018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيجبير سعد جبير وردي53203191951020021

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0ثانوية األمالي للبنيناالنبارتطبيقيمحمد صافي حسين خلف53204191951038012

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيسارة مؤيد فاضل ابراهيم53205191952159012

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار508.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيالق نوفل عبد الخالق محمد53206191952159001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار505.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقياحمد عادل عمر مطر53207191951020009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار505.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقيفيصل محمود خلف عبد هللا53208321951010022
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قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار505.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيعائشه نذير خليل اسماعيل53209101952116030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار504.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيمريم حازم صبحي عبد العزيز53210191952159017

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار504.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيخالد شوكت محمد عباس53211191951003011

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار502.0اعدادية العدل للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى حسين علي عليص53212191951018014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار502.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد احمد نعمان محمد53213191951021021

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار502.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيعادل سعد هللا دنهاش حميدان53214191951067022

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار501.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقييوسف عبد السالم فيصل ابراهيم53215191951003037

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار499.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيضحى شاكر نوري نصيف53216191952151014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار498.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا احمد جاسم محمد53217191951104018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار496.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيبنين مهدي راضي حمد53218231952091005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار496.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقياسماعيل دريد اسماعيل محمود53219311951065005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار493.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةتطبيقيمالك محمد عبد المجيد عبد الحميد53220321952029005

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار492.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا صالح سليمان ثويني53221191951026020

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار491.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم محمد سهيل53222191951298008

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار490.0ثانوية عنه للبناتاالنبارتطبيقيفاطمه عامر خليل ابراهيم53223191952200004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار673.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيرسل طارق عبد عبد هللا53224191942370084

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار665.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيصالح نجم محمد رشيد53225191941106015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار664.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيعلي خالد علي حسين53226131941243009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار658.0ثانوية النهضة االهلية للبنيناالنباراحيائيعمر عصام محمد عبد هللا53227191941120003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار651.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائياسماء ياسين محمد صالح53228191942246007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار644.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى احمد محمود عبد هللا53229171941022159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار637.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيهبة كمال فرج مشعل53230191942204077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار633.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيعمر حسن حماد عويد53231191941006042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار627.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيبشار عبد الكريم علي رجب53232191941015023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار623.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيحاتم ياسين جاعد مناع53233321941010030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار621.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائياحمد مشحن خلف حمد53234191941026015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار620.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن جمال عمر عبد العزيز53235191941021030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار615.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعلي فائق عبد الحميد حسن53236191941021047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار614.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيلُجين حازم عبد خليل53237191942159093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار613.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعبد هللا ماهر جابر شكر53238321941010052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار612.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيرسل احمد عبدالمحسن كاظم53239281942061011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار610.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيأفنان خيري خليل سليم53240191942159008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار609.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزياد احسان يحيى حسين53241111941049051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار609.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمحمد راشد حامد طالب53242191941020048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار608.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنباراحيائيمروان ستار عبد هللا علي53243191941337093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار608.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد سالم ابراهيم علي53244191941007162
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار607.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيرهف عبد الوهاب أسعد اسماعيل53245191942141004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار605.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيرغد عبد الباري علي صبار53246191942198030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار604.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائياروى محمد مدحت حسن53247191942153008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار603.5ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائيرسل عادل حمزة جروان53248191942136007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار603.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائيإيهاب حسين علي محمود53249191941018002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار602.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيهند مؤيد جواد كاظم53250191942163068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار601.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حامد محمد ابراهيم53251101941010012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار599.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمالك باسم محمد مصلح53252191941003083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار599.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور احمد حسين جاسم53253111942221037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار596.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيياسين محمود سعد عبد اللطيف53254191941009347

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار595.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيفاطمه عقيل علي حميد53255191942200037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار595.0اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائياحمد علي سعود جروان53256191941017003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار593.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمحمد صافي ابراهيم عبود53257191941020050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار592.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائيهمام جبار حميد حامد53258191941018024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار590.3ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائياحمد لؤي عبد المجيد محمد53259191941001009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار590.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيهاله محمد احمد حميد53260191942295013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار589.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا اسماعيل ابراهيم محمود53261191941067037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار588.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيهند نادر ناجي فريح53262191942217133

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار587.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيبهاء الدين احمد علي حامد53263191941316008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار587.0ثانوية قز فخرة للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ثامر محمود وهب53264171941175004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار587.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيعبد هللا عماد شيخان صكبان53265231941025026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائياحمد قيس عبد الكريم حمودي53266191941015013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسيل والء الدين حسين علي53267141942076004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار585.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيعائشة محمد جاسم حنش53268191942154019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار585.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائينهاد زياد خلف عبد هللا53269191942148047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار585.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيبراءه اسماعيل حمد هللا عبد الجبار53270191942247009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأنس سعد خليفة عويد53271191941009036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد خليل ابراهيم53272191941111023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيمريم قيس امين مرزوك53273191942194086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار583.0ثانوية النهضة االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد ماجد منصور حسين53274191941120009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعبد الكريم حسين مهيلس خابط53275261941003104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمحمد عادل عليوي ناصر53276191941015061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز عبد الرحمن خالد عبد اللطيف53277161941085032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار581.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد عايد ابراهيم حنادي53278191941117004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار581.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائياحمد خليل مضعن خلف53279191941004005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0اعدادية فلسطين للبنيناالنباراحيائيعمر سعد حميد حسن53280191941002018
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ابراهيم جاسم علوان53281101941024036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسيف شامل مولود شاكر53282191941009127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عدنان مجيد حميد53283161942152051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيمريم عصام عبد السالم يوسف53284161942227043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيحميد عثمان حميد ابراهيم53285191941019030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد طارق حامد عبد الحسن53286221941096004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مجيد عبد حميد53287101941024043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيصفوان حامد عبد الكريم محمدحسام الدين53288201941005018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي مكي خليل53289241942136037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيانس لجين عدنان عمر53290201941001002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيغيث كزار حمزه مهدي53291271941002132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيسيف سعد مصلح محمد53292191941003035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيدالل محمد يونس محمد53293171942288102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جعفر حامد عبد53294241942123059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيعبد هللا زاهر شاكر محمود53295191941015042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار573.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيابو بكر اريج عبد الستار عبد العزيز53296191941067004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار573.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعمر بشار جابر حمود53297221941033088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار573.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم شكري عبد الرزاق رشيد53298191942383145

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيعباس فضل عبد الملك نجم53299191941014035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيشعبان موفق شعبان داود53300191941003038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيعبد هللا مشتاق مرعي عبد هللا53301191941287016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائينور جاسم عباس كاظم53302191942161040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةاحيائيرضا نعمه جبار عباس53303241941022008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسكينه سالم جويد كاظم53304241942092039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةاحيائيامين عبد الرحمن خليل ابراهيم53305321941011002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائياية عباس ابراهيم حسين53306191942137013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار572.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيمنى قصي حسين محسن53307311942058059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيأثمار عبد الصمد عبد الرزاق حسن53308191942196003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد عمر جبار محمد امين53309201941390090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر محمد صوين غافل53310101941010016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد الباقر منعم شاوي عاشور53311161941126022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن كامل علي عبد53312171941351106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا سعدون سلمان نجم53313101941020104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيمحمد هاشم عبد الحسن عباس53314161941019040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى رعد عبيد عويد53315111942083065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار571.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا سعدي عبد الغفور علي53316191941019053
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيسرى حامد عبد المجيد ابراهيم53317191942137039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيحيدر علي عيدان حنوف53318241941036044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيآيه ذاكر صالح شرقي53319191942370016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيمحمد علي حسن وهب علي53320271941018027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائينيران سعدون محمد منصور53321191942202057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار569.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيطيبه سعد كامل ناصر53322231942111073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار569.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيسجى اسماعيل ابراهيم حسن53323191942163030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار569.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى اسماعيل جواد عليوي53324241941022022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار569.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين ياسر عبيد نصيف53325211941002051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار569.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمتعب عيد عبد ايدام53326221941002209

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمقتدر قاسم جبار حميدي53327241941001307

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيدنيا نيسان ربيع مرداس53328191942158020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين صباح عبد عطيه53329241941208015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيحسين مفيد مجيد حميد53330211941023018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد سامر ابراهيم علي53331121941031013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيضي سهر جاسم عليوي53332161942381077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيجعفر احمد يوسف طه53333161951050009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار523.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيعامر سلمان ابراهيم علي53334191951287016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار511.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيايه مولود حامد عبد الغفور53335191952178004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار504.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلتطبيقيوائل عبيد خليل زغير53336311951070027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار500.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيامير سوعان مناع مشعان53337191951360008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار499.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمرتضى سالم حنوف موسى53338281951151679

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار493.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقياحمد حمدي عطيه صالح53339191951020005

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار672.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيهدى خليل عبد خلف53340191942204078

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار671.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيوقار محمد صادق امين53341191942370261

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار670.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيمينا عبد الرحمن مخلف طراد53342191942137072

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار669.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيزينب كريم هالل حمد53343191942162026

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار666.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيكريمه ضمير زعيان عبد53344191942199052

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار666.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعثمان عصام صالح حمود53345191941003064

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار666.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيسما ياسين مهدي صالح53346191942137041

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار664.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيريام كريم ابراهيم مخلف53347191942162021

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار662.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيأريج عمر نافع سليمان53348191942198002

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار662.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيابرار هيثم سعدي حمدي53349191942193002

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار661.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيسميه عكاب دحام سعود53350191942198047

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار660.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيمينه عمار جاسم محمد53351191942137073

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار659.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيسجى أبراهيم فرحان ريحان53352191942226056
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قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار658.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيآيات حسام عبد الكريم نايف53353191942198009

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار654.1ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمحمد سامي مبارك عبد53354191941001091

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار654.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيانفال رفعت سالمه عبد المجيد53355191942178011

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار653.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيفداء احمد عنتر حوران53356191941106024

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار653.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمة علي حسين مطر53357231942090219

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار653.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيغصون عماد عباس حسين53358191942193067

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار649.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيسراج الدين رافع عبد المجيد عبد الحميد53359191941111014

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار649.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائياحمد جواد ناجح فراس53360191941009052

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار648.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعامر عماد عيادة جاسم53361171941026103

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار647.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيامال سمير نعمان داود53362191942196018

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار647.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائينبأ وائل فاضل حسوبي53363191942160078

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار647.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل مجيد حميد احمد53364101942136019

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار646.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيهمام محمود عباس عبد53365191941026074

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار646.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائينور ضياء حوران أمين53366191942247030

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار646.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيمينا نجاح زيدان خلف53367191942186044

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار646.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيهدير علي سليمان محمد سعيد53368191942137087

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار646.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزهراء احمد توفيق مجيد53369211942140085

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار645.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد المعز عالء خضر محيسن53370101941017058

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار645.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيهمام عبد الرزاق زعين حميد53371191941118078

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار644.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيسجى جميل دحام عبد53372191942217068

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار643.4ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر عبد الرحمن عبد هللا محمد53373171941157036

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار643.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيزينب فزع عبد الرزاق مطارد53374191942162025

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار643.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا فيصل دحام عطية53375191941007111

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار642.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمحمد ستار حسن خضير53376211941052087

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار641.2اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرسل محمد عوده خلف53377171942286131

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار641.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيأنس خالد حميان صبار53378191941295001

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار641.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك فيصل ماجد ناصر53379111942118004

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار640.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء مهند ضياء عبد القادر53380111942103040

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار618.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقياحمد جاسم محمد طه53381191951004001

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار578.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيتقوى محمد جاجان بطاح53382191952178006

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيتقى كاظم طعيمه عطار53383221952427021

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار568.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحيم محمد عواد صالح53384191951360029

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار562.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيبالل حازم محمد صالح سعد53385191951011017

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار559.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيياسر جالل سميان محمد53386191951067063

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار559.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقياحمد سعد محمد علي53387171951018011

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار555.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةتطبيقيفاطمه ابراهيم عوده جوير53388321952029004
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قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار545.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا جبار حماد عبد53389191951043017

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيطه عدنان عبد جراد53390191951015011

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار543.0اعدادية العبيدي للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى طلعت راضي علي53391191951024028

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار510.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا صالح53392191951028019

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار505.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيايه علي محمد حسن53393191952159004

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار503.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيوجدان حميد محمود صالح53394191952202025

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار496.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيمريم فوزي عبد الغفور فواز53395191952198019

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار496.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيزينه طارق عبد الغفور فواز53396191952198013

كلية العلوم/جامعة االنبار674.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيعذراء وحيد مخلف حمادي53397191942217094

كلية العلوم/جامعة االنبار673.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيانفال دحام سالم فتيح53398191942159014

كلية العلوم/جامعة االنبار673.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيغصون عبد مخلف جواد53399101942084031

كلية العلوم/جامعة االنبار671.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيذر شامل هالل جاسم53400311941024044

كلية العلوم/جامعة االنبار670.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائينبأ حسان محمد عصمان53401191942217119

كلية العلوم/جامعة االنبار668.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائينبأ احمد عبود كاظم53402191942384049

كلية العلوم/جامعة االنبار667.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيرقية عبد المطلب ثامر احمد53403191942137028

كلية العلوم/جامعة االنبار667.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيشهالء ملحم ضمير خلف53404191942183027

كلية العلوم/جامعة االنبار664.0ثانوية الرافدين للبناتاالنباراحيائيندم ستار عبد حسن53405191942234035

كلية العلوم/جامعة االنبار663.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيضحى حميد صداع غافل53406191942217084

كلية العلوم/جامعة االنبار660.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيجنات باسل مخلف عبد القهار53407191942196029

كلية العلوم/جامعة االنبار659.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسعد فالح حسن عباس53408191941009116

كلية العلوم/جامعة االنبار659.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيامنه خالد حمودي خلف53409321942029006

كلية العلوم/جامعة االنبار657.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيريام صباح ابردان خلف53410191942204036

كلية العلوم/جامعة االنبار656.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيأولياء طارق كريم جبير53411191942168004

كلية العلوم/جامعة االنبار655.0ثانوية المقاصد للبناتاالنباراحيائيهديل احمد سمير ضاحي53412191942206033

كلية العلوم/جامعة االنبار651.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيعلياء فراس فيصل خلف53413191942159086

كلية العلوم/جامعة االنبار651.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيمريم محمد عبد ابراهيم53414191942282012

كلية العلوم/جامعة االنبار650.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيصبا طالب حمزه فاضل53415191942159072

كلية العلوم/جامعة االنبار649.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيغفران باسم محمد عبد53416191942156055

كلية العلوم/جامعة االنبار648.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيسارة عبد الوهاب حمد موسى53417191942204040

كلية العلوم/جامعة االنبار648.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيزينب علي محمود سلمان53418191942159049

كلية العلوم/جامعة االنبار647.0ثانوية الشمس للبناتاالنباراحيائيرسل مهدي علي حسين53419191942263007

كلية العلوم/جامعة االنبار647.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيمروه عبد الجبار كماش خلف53420191942196090

كلية العلوم/جامعة االنبار646.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيعمار اياد عبد مظلوم53421191941004035

كلية العلوم/جامعة االنبار645.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيامل محمد خلف علي53422191942211004

كلية العلوم/جامعة االنبار644.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيمينا عماد احمد زيدان53423191942217118

كلية العلوم/جامعة االنبار643.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد سعدون محمد عبد53424191941114085
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كلية العلوم/جامعة االنبار643.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيدعاء محمد عبد خلف53425191942370077

كلية العلوم/جامعة االنبار643.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيرابعه محمد محمود محمد53426191942168012

كلية العلوم/جامعة االنبار642.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيايه سعد سامي جمعه53427191942197003

كلية العلوم/جامعة االنبار642.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيدعاء خالد علي محمد53428191942175022

كلية العلوم/جامعة االنبار642.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيقبس سالم علي نويديس53429191942183039

كلية العلوم/جامعة االنبار641.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيسرور حاتم محسن زبار53430191942217070

كلية العلوم/جامعة االنبار641.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائياميمة عبد هللا هاشم نعمان53431191942159012

كلية العلوم/جامعة االنبار640.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيبلسم صدام محمد جليد53432191942159021

كلية العلوم/جامعة االنبار640.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمعاذ يوسف تركي مطر53433191941007194

كلية العلوم/جامعة االنبار639.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عماد حسين نجم53434191941011095

كلية العلوم/جامعة االنبار638.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيتبارك شاكر حمود خليفة53435191942204018

كلية العلوم/جامعة االنبار638.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيتبارك طاهر علي حسين53436191942145011

كلية العلوم/جامعة االنبار637.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيتبارك حامد محمد فرحان53437191942189042

كلية العلوم/جامعة االنبار636.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيايمن حافظ ابراهيم عبد53438191941006010

كلية العلوم/جامعة االنبار635.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا مشتاق طالب صالح53439191941110024

كلية العلوم/جامعة االنبار635.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيمريم حسن علي حمد53440191942202048

كلية العلوم/جامعة االنبار634.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائينور حميد جوير فرحان53441191942185075

كلية العلوم/جامعة االنبار634.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمود لقمان علي53442191941004021

كلية العلوم/جامعة االنبار634.0ثانوية نور الصباح للبناتاالنباراحيائييقين محمد هويدي عبد53443191942132013

كلية العلوم/جامعة االنبار633.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيفاطمة انور حميد مهيدي53444191942199050

كلية العلوم/جامعة االنبار632.0ثانوية االندلس للبنيناالنباراحيائيعبد حسين محمد مطر53445191941096016

كلية العلوم/جامعة االنبار632.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائينوره اسماعيل دحام خلف53446191942217125

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيرنا ناصر سطام خليفه53447191942161022

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائياسماء مفيد محمد حسين53448191942199004

كلية العلوم/جامعة االنبار627.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيرغد نعيم سمير عبد53449191942185026

كلية العلوم/جامعة االنبار627.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائياحمد عبد الغني سليمان ارزيك53450191941069004

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاالنباراحيائيايه ناجح محمد سلمان53451191942272003

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيغفران عادل عبد الجبار محمود53452191942199048

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيزيد غسان حماد مطلك53453191941111013

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائيغفران عامر مطلب حمود53454191942150026

كلية العلوم/جامعة االنبار626.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر عبد العظيم خضير عباس53455101941022084

كلية العلوم/جامعة االنبار625.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيانتصار حمض خلف علي53456191942306002

كلية العلوم/جامعة االنبار624.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيهدى فوزي يوسف سعدون53457191942137086

كلية العلوم/جامعة االنبار623.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيعذراء سهيم عبيد خليفه53458101942120100

كلية العلوم/جامعة االنبار622.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيسبأ علي فرحان حمود53459191942384029

كلية العلوم/جامعة االنبار620.2ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيدينا ماجد خلف صالح53460191942137023
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كلية العلوم/جامعة االنبار619.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيجيهان صباح مطلب علي53461191942226028

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0ثانوية المقاصد للبناتاالنباراحيائيساره حمد مطلك شاووش53462191942206020

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيضحى ابراهيم سعد أحمد53463191942178040

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيزبيده جمال حميد جسام53464191942155018

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيشهد جميل محمد ياسين53465191942217078

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائياحمد ضياء عبد الجبار خلف53466191941004007

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيسجى محمد مهيدي صالح53467191942159059

كلية العلوم/جامعة االنبار618.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائياسراء محمد سعيد محمد53468191942145005

كلية العلوم/جامعة االنبار617.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيوداد مثنى عاجل امين53469191942198072

كلية العلوم/جامعة االنبار617.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيطه كريم جياد اسود53470191941032019

كلية العلوم/جامعة االنبار617.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيمنار هيثم عبد هللا عواد53471191942137069

كلية العلوم/جامعة االنبار616.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيناديه حامد خالد عبد الجليل53472191942247027

كلية العلوم/جامعة االنبار616.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمروه علي فارس داود53473191942370198

كلية العلوم/جامعة االنبار616.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائياحمد مروان احمد كافي53474311941065011

كلية العلوم/جامعة االنبار615.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيرهف محمد طركي عبد الرزاق53475311942049014

كلية العلوم/جامعة االنبار615.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائينهاد مجيد حنوش حمد53476191942217122

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد الباسط بديوي حسين53477191941009273

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيأالء حافظ طراد جروان53478191942168001

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيدينا تقي طه عبد الغفور53479191942247012

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد خليف حسين53480191941066124

كلية العلوم/جامعة االنبار614.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيشمائل مهند ناجي خليل53481191942145039

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيطيبة احمد كريم رشيد53482191942156048

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائياسراء هادي صالح جمعة53483191942204002

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيصفا ناهض حمودي ابراهيم53484191942199040

كلية العلوم/جامعة االنبار612.5اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد سعيد يحيى جاسم53485101941026242

كلية العلوم/جامعة االنبار612.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرسل حميد ذياب صالح53486191942217045

كلية العلوم/جامعة االنبار612.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيعمار سليم حسين مناع53487191941118048

كلية العلوم/جامعة االنبار611.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمراد جاسم محمد عباس53488191941041048

كلية العلوم/جامعة االنبار611.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائياحمد مصطفى خليل محمد53489191941026016

كلية العلوم/جامعة االنبار611.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائياسراء جاسم محمد زيدان53490191942158007

كلية العلوم/جامعة االنبار610.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنباراحيائياديان احمد عبد هللا حمادي53491191942167001

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيزينة احمد حسين حمد53492191942224028

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيسراب عواد عليوي خلف53493191942196057

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيطيبه مثنى محمد عواد53494191942243059

كلية العلوم/جامعة االنبار609.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيطه احمد نوري ديالن53495191941003040

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائينبأ سعدي خليفه حمد53496191942163055
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كلية العلوم/جامعة االنبار608.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيبيداء زياد طارق علي53497191942163018

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيلمى عبد الستار احمد عداي53498191942162047

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائينوره ناطق اسماعيل محمد53499191942174024

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيمنار خالد ابراهيم خلف53500191942217112

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيمصطفى وحيد عطيوي الفي53501191941004046

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيتقى محمد خيري سعيد53502191942133017

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائينور احمد عبود مروح53503191942217123

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيمنار محمد عبد الكريم ابراهيم53504191942204065

كلية العلوم/جامعة االنبار607.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيمؤمن نوري جاسم محمد53505191941006048

كلية العلوم/جامعة االنبار606.3ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيايه ابراهيم محمد صالح53506191942153017

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيمهى طالب مطر حسن53507191942371054

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيبشير عالم صبار جفال53508191941007040

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0ثانوية الرافدين للبناتاالنباراحيائيطيبة مهند جاسم محمد53509191942234024

كلية العلوم/جامعة االنبار606.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيغيداء شامل كامل حمود53510191942196076

كلية العلوم/جامعة االنبار605.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيانس سالم عبد هللا كزبور53511101941009012

كلية العلوم/جامعة االنبار605.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيدنيا صالح فياض عداي53512191942141002

كلية العلوم/جامعة االنبار605.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيآمنه خالد إبراهيم عبد53513191942370010

كلية العلوم/جامعة االنبار604.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيمرام اسماعيل يوسف مسرهد53514191942159095

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمصطفى عبد الكريم عبد الرزاق هندي53515191941014072

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيدعاء ناظم جواد خليفة53516191942204026

كلية العلوم/جامعة االنبار603.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائينبا كريم محمد عطيه53517191942156080

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيطيبه قصي عبد السالم ابراهيم53518191942196071

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد حامد سليمان سرحان53519191941009010

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيقاسم محمد حمود خلف53520191941052033

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائيايه حميد عبيد سليمان53521191942174004

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيايمان عبد السالم محمد سلمان53522191942247007

كلية العلوم/جامعة االنبار602.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيعبد الرحيم طالب كناص فواز53523191941341082

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيسماح حمودي حسن علي53524191942267037

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيأيه جمال عواد جسام53525191942146005

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد احمد طه هوبي53526191941111030

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائياحمد زياد احمد حسون53527191941069003

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيمروج فالح حسن دواح53528191942195083

كلية العلوم/جامعة االنبار600.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيمحمد باعث نايف حسين53529321941010070

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا احمد محمود احمد53530191941021033

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيناديه صالح مهيدي بدوي53531131942073084

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيعمر محمود هندي عبود53532191941104037
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كلية العلوم/جامعة االنبار598.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيانهار عماد شبلي محمد53533191942159015

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنباراحيائيمحمد فالح خلف محمد53534191941031011

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيعمر هشام عبيد شرقي53535191941052030

كلية العلوم/جامعة االنبار598.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيمها قحطان فرحان احمد53536191942217113

كلية العلوم/جامعة االنبار597.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيعذراء فالح شياع عباس53537191942245019

كلية العلوم/جامعة االنبار596.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيحنين محمود محمد عواد53538311942038013

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائيزينه اسامه عبد الرزاق وهيب53539191942174012

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيحنين محمد احمد ذياب53540191942185022

كلية العلوم/جامعة االنبار594.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيتقى عبد الناصر نوري محيسن53541191942157019

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيمالك ستار جبار نمال53542191942156071

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائينبأ محمد تركي زعيان53543191942188131

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيتهاني سعدون شندوخ عنتر53544191942166019

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيهناء أحمد عبد جراح53545191942226110

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائينبراس سعد عواد عباس53546191942150031

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيشيماء عطيه ناصر حسين53547191942137046

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيرسل جمال حسين فرحان53548191942156030

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسيف سعد أحمد كياص53549191941009126

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيايالف خلدون شاكر سلمان53550191942160012

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيايه سهيل عبد محمد53551191942202015

كلية العلوم/جامعة االنبار590.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنباراحيائيشهد خليفه مشلش عكله53552191942170012

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيدعاء طه كريم سبتي53553191942198027

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد ياسين عبد هللا نايف53554101941035004

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيايات نوري محمد مضعن53555191942204009

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائيايه عدنان ريكان خلف53556191942212003

كلية العلوم/جامعة االنبار589.0ثانوية االيالف للبنيناالنباراحيائيعبد هللا اسماعيل جاسم محمد53557191941107020

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي خالد عبد هللا رحيم53558111941156072

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيوقار رباح ثامر سعود53559191942200045

كلية العلوم/جامعة االنبار587.0ثانوية الرافدين للبناتاالنباراحيائيسبأ وليد نايف تركي53560191942234016

كلية العلوم/جامعة االنبار587.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيتقى طارق دحام مطلك53561191942137021

كلية العلوم/جامعة االنبار587.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنباراحيائياالء امين قدوري جاسم53562191942169002

كلية العلوم/جامعة االنبار586.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيمريم رافع احمد سالم53563191942159098

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيدعاء سامي عبد الستار عبد الهادي53564311942047059

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيمريم قصي صالح مهدي53565191942159100

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيايات حامد حمد دلي53566191942195013

كلية العلوم/جامعة االنبار584.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمود مولود علي53567191941001104

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد الكريم نجم عبد هللا خليفة53568191941007102
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كلية العلوم/جامعة االنبار583.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائينبأ خليل ابراهيم عبد53569191942245025

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيغيداء غانم عذاب حربي53570191942146042

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائياوس مزهر ختال شريمط53571191941018007

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيعبد هللا صالح عبد هللا جوير53572191941004028

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيفاطمه أسعد سالم محمد53573191942196077

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائياحمد محمد عبد ابراهيم53574191941282002

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0ثانوية االيالف للبنيناالنباراحيائيعمر عبد العزيز احمد علي53575191941107025

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0ثانوية االيالف للبنيناالنباراحيائيحسين علي حسين جمال53576191941107013

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيرحاب عباس احمد فرحان53577191942149016

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0ثانوية نور الصباح للبناتاالنباراحيائيهاجر رحيم زيدان خلف53578191942132010

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائياالء علي حسين أرحيم53579201942149006

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيمروه احمد حجاب فيحان53580191942163047

كلية العلوم/جامعة االنبار580.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيزينة ياسين جاسم محمد53581191942224029

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0ثانوية النور للبناتاالنباراحيائينور حاتم محمد طمهور53582191942237012

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيميس اركان جاسم عواد53583191942183047

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم عارف عيد عزام53584191942137066

كلية العلوم/جامعة االنبار579.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيوئام احمد عبد العزيز عبد الحميد53585191942153084

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيفاطمة فاضل عامر عبد53586191942306019

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيحيدر ثائر فواز ريشان53587191941060007

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيأسيا محمد عبد الكريم رميض53588191942153001

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيوسام منذر خليل مخيلف53589191941019105

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمود علي حسين جاسم53590191941009296

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعمر عماد شويش وسمي53591191941001080

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائياسيل دريد جواد عبيد53592191942200001

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن خليل فياض عبد53593191941066065

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيريام خضير عباس حسين53594311942039017

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيأطياف محمد احمد خلف53595191942159007

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيساره محمد حسين علي53596191942162028

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيآمال نعيم عبد فرج53597191942198007

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيمنار جمال محمد مهيدي53598191942202050

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0ثانوية التسامح للبناتاالنباراحيائيريام قصي ذنون نايف53599191942221011

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيحنين علي محمد حسين53600191942157020

كلية العلوم/جامعة االنبار574.9ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائينبأ محمد وهيب علوان53601191942137075

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيأنس أثير داود سلمان53602101941019027

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيرحاب مازن عبد الحميد عبد القادر53603191942243026

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيخديجه اياد سلمان عبد الكريم53604191942199019
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كلية العلوم/جامعة االنبار574.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيرغد محمد خضير عباس53605191942160034

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيكوثر محمد شالل مرعي53606191942211025

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0ثانوية المقاصد للبناتاالنباراحيائينورس طالل محل عبد هللا53607191942206031

كلية العلوم/جامعة االنبار572.8ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم حامد لطيف حداد53608191942137064

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيمها خلف هالل عبد هللا53609191942371053

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيزينب علي نايف حنوش53610191942202032

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيدينا شهاب احمد عبود53611191942185025

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائينيران حسين علي حسن53612101942125037

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمزاحم زياد نواف رشيد53613191941007182

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيضحى خليل رياض سعود53614191942247020

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيطيبه عبد الكريم هاشم علي53615191942243058

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم فالح حسن علي53616191942133054

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيغفران فندي الياس خليل53617171942348014

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيزينب محمد اسود خلف53618191942146028

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائياسراء حميد عبد هللا حمد53619191942189006

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيمحمد خالد ناظم شريمص53620191941006053

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائينور حاتم سعود حمد53621191942229078

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمحمد ناظم محمد شاكر53622131941243012

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائياسيل محمد عباس دعيس53623191942217017

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيمريم سعدي عبد الكريم مزيد53624191942162048

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيسمر ضياء نواف رحيم53625191942246056

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيسدين رباح مجيد محمد53626191942196055

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيمصطفى مصلح حمد عبد53627191941058035

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيابراهيم ادهم مجيد محمد53628191941014001

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائياطياف نادر ياسين نوري53629191942145006

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد غنام طارش معافي53630101941022011

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيعائشة ثائر عبد الجبار محمد53631191942156050

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيعبد هللا رجا عبد الحميد عنيزي53632191941274014

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيغفران ستار عبد هللا علي53633191942229058

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيبان ستار محمد موسى53634191942204015

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيهوازن محمد خضير فاضل53635191942194116

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيرواء حسين علي تركي53636191942194043

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيرفل عامر ثامر كامل53637191942199025

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائينجوى محمود هزاع جابر53638191942178048

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائياحمد صالح عبد هللا جاسم53639191941011014

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيسعاد مجيد رجب شهاب53640191942168016
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كلية العلوم/جامعة االنبار567.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائياحمد هيثم مهيدي صالح53641191941006007

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيصفا عبد هللا عيادة سالم53642191942193059

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيرحاب نظمي علي فياض53643191942182017

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0ثانوية ابن االثير للبناتاالنباراحيائيحياه عامر جاسم محمد53644191942131010

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمريم عبد المهيمن طه حرج53645191942188116

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيمصطفى عبد السالم رجه عباس53646191941028066

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائييمام عباس خضير عبد53647101942118122

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائييوسف ناصر عواد مديد53648191941024029

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيالحمزه ضياء كامل سلمان53649191941011036

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0ثانوية الرافدين للبناتاالنباراحيائيرقية زياد خلف حماد53650191942234013

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيسرى اسماعيل جاسم عبد53651131942227007

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيحنان خالد شهاب احمد53652191942159027

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيزينه اكرم عزيز عبيد53653191942383087

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيهاجر خلف محمد كسار53654191942186049

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيساره سعد رمضان سرهيد53655191942243035

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيعثمان عدنان عبد هللا مشعان53656191941295009

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائياسراء مثنى جابر فياض53657191942383007

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيدحام شاكر محمود حسين53658191941011062

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيمصطفى عبد المجيد عبد العزيز حمادي53659191941298027

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيزهراء سعد دحام حميد53660191942194044

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيمصطفى صالح حسن محيسن53661191941027029

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيساره خميس مجبل حسن53662191942243034

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيسرور اكرم مداح مطر53663191942146035

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن عادل عبد الجبار محمود53664191941019044

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى عبد هللا خشمان حسين53665111942217080

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماء جمعة عبد فرحان53666111942133039

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيغاده غازي علي خشاف53667191942166058

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائينور سحبان صفاء ضياء الدين53668191942196108

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيسجى محمد جلعوط عبد هللا53669191942158034

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاالنباراحيائيحوراء صادق شاحوذ مشعل53670191942262003

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيندى مخلف حمد صالح53671191942182049

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينبأ عبد هللا علي مانع53672201942282204

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيفاطمه محمد عباس عبد هللا53673191942189128

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيهشام محمد خلف صالح53674191941110041

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائياميمه سفيان نصيف جاسم53675191942195011

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيصهيب عادل ضاحي هديم53676191941007081

3590 من 1491صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيتبارك غنام حسون احمد53677191942204019

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيهيا معاذ جاسم محمد53678191942153083

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيامنه محمد حميد حمادي53679191942157010

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيسالي سعدي مجبل عبد53680191942196053

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيبارق ابراهيم محمود حمد53681201941030030

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيكرم حميد عبد ثميل53682191941026050

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيريام عزيز عبد الرزاق عسكر53683191942247017

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيتبارك اوس فهمي حسين53684191942267011

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائياحمد ستار جمعه علي53685191941065003

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيايوب خليل ابراهيم صالح53686191941104016

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمالك علي غافل عبد53687191942246089

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائياحمد حامد فياض جديع53688191941011010

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيساره سالم عبيد ابراهيم53689191942159054

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيفاطمه علي جاسم حمادي53690191942191069

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاالنباراحيائيصهباء رحيل معيوف عبد53691191942262009

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيمصطفى علي ابراهيم حسين53692171941037013

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيسجى حسن علي حمادي53693191942229039

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيمينا زياد شعيب شاحوذ53694191942137071

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائياستبرق عزام عبد العزيز اسماعيل53695171942321001

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمريم قاسم جميل مصلح53696121942020104

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيياسر عمار محمد فرحان53697191941007201

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائيمحمد مراد حافظ حسين53698191941018021

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيبالل خلف خليفة عبد هللا53699191941360006

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيتقى فريد حسن فليح53700191942383036

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن طارق لطيف عبد53701191941003047

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيهدى صبري عواد مديد53702191942147038

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيوسن حماد مصلح خلف53703191942195109

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيماجد حامد عواد ناصر53704111941018113

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيرقيه منير محمد امين عبد53705191942369126

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيايالف رياض سرحان خلف53706191942217024

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب وسام عبد العزيز عبد هللا53707101942117053

كلية العلوم/جامعة االنبار558.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمه كريم فياض جديع53708191942383134

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيجمانه مؤيد توفيق عبد المحسن53709191942160022

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيقيصر محمد خلف حسن53710191941006046

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيضي منير حميد مهيدي53711191942199043

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيهند شعالن مطلك فضيل53712191942147039
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كلية العلوم/جامعة االنبار557.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيزينب محمد مهدي صالح53713191942141008

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيعائشه عبد هللا محمد مصطفى53714191942147028

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيزهراء غالم عبد جزاع53715191942245012

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيسراب عبد الرحمن خضير عباس53716191942224033

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيعذراء نجم حماد عبد هللا53717191942148035

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعثمان نعمان ياسين عبد اللطيف53718191941021044

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيضحى نجم عبد الرزاق عبد الكريم53719191942178041

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائياحمد ماجد حمزه جعفر53720331941001009

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيشهد أحمد محمد عويد53721191942383099

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائييقين محمد ابراهيم حمود53722191942140045

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيحنان ثابت حامد محمد53723191942180004

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائيمحمد خليل فضيل عواد53724191941017014

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمحمد فرحات سلمان احمد53725191941015063

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائياسماء ايوب ياسين عواد53726101942113005

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائينرمين خالد نجم حلبوس53727191942188135

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيدموع كمال عبد سليمان53728191942189059

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعدادية التقدم للبنيناالنباراحيائيبركات محمد عايد خلف53729191941062007

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا راسم رشيد هالل53730191941007105

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيميمونة طارق بتال شاهر53731191942160075

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد طارق علي خلف53732191941007166

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيرحاب مجيد حميد فيحان53733191942282007

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيميمونه ياسين مخلف سالم53734191942195091

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0ثانوية آوات للبناتاربيلاحيائينور عالء غالب عبود53735311942044029

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيدعاء عدي علي جاسم53736191942185024

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيمريم محمد ابراهيم علي53737191942217109

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيورود يحيى بدري جالل53738191942187039

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيعبد هللا سامي عبيد طريخم53739191941298015

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائييقين صبحي عبد رعد53740191942168033

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيليث ضيغم دليان عطا هللا53741191941316021

كلية العلوم/جامعة االنبار553.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيإيالف عبد القهار فليح حسن53742191942267005

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيدعاء حماد شهاب احمد53743191942193024

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0ثانوية الكواكب للبناتاالنباراحيائياسيل سعد تحسين ياسين53744191942208003

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيصابرين جمعه علي فيحان53745191942217082

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيرفل غانم غازي علي53746191942155015

كلية العلوم/جامعة االنبار551.2الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن أحمد سامي محسن53747101941002031

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمة جمال حميد حسن53748191942141023
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كلية العلوم/جامعة االنبار551.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيخضر حسين محسن علي53749191941009100

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةاحيائينهى عامر ذياب حمد53750321942023012

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيبشرى محمود صالح محمد53751191942182008

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيعلي ماجد كريم صالح53752191941006039

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عدي حسين عليوي53753191941054014

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيعلي مؤيد صالح محمد53754191941316017

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيايالف حسين علي صبر53755191942370038

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيذاكر مجيد تركي مخلف53756191941015028

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيلقاء احمد حميد جاسم53757191942195082

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيزهراء صباح جاسم عواد53758191942306011

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيتبارك قيس خميس تركي53759191942159024

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيشاكر محمود حمد رمضان53760201941019061

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعلي كريم احمد خلف53761201941020079

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيمحمد فالح نومي ظاهر53762201941261066

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيامنه متعب ضحوي فياض53763191942156006

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيسعد عبد خلف حسين53764191941069009

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيمريم عادل شعالن محيسن53765191942156067

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيكوثر رفعت عبد مصطفى53766191942369235

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيمريم ابراهيم خلف عويد53767181942186044

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيسارة ابراهيم علي حمدان53768191942160041

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي منصور علي زكري53769111941026082

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيالحكم داود سلمان عبدهللا53770211941030009

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائييعقوب محمد عبود حمد53771191941029054

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيتبارك محمد حمدي رشيد53772191942246021

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيزيد طارق اسماعيل هتيمي53773191941006021

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيزينب سهيل نجم عبد هللا53774191942196047

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيرقية جاسم محمد علي53775191942246042

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0ثانوية البدور للبناتاالنباراحيائيمريم مصطفى حسين عباس53776191942256010

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعلي عالء الدين عبد هللا طه53777321941010064

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيفاتن علي عبد هللا شنيتر53778191942163043

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيعذال صباح فهد صالوي53779171941112035

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا ابراهيم عبد هللا حسين53780101941024024

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأطياف صباح رشيد جاسم53781191942226012

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيسفيان صالح نايف بلو53782171941144044

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيتبارك احمد توفيق نجم53783191942157014

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائينور صباح نشمي حمد53784191942204072
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كلية العلوم/جامعة االنبار547.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائيامنة عبد الرحمن عبد الجبار ابراهيم53785171942246004

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيشيماء محيسن حميد عواد53786191942371039

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الديناحيائيمحمد احمود خلف جبر53787181941277022

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيمريم شكر محمود محمد53788191942156065

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد الباسط علي سليمان53789101941017079

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0ثانوية المنصور االهلية للبناتاالنباراحيائيرسل مسهوج تركي احمد53790191942381008

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0ثانوية المنصور االهلية للبناتاالنباراحيائيهند غني ابراهيم علي53791191942381015

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيرزان سعدون سليمان احمد53792191942194037

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيوجدان ياسر علي ساكن53793191942147041

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد صفوك بدر علي53794181941160027

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيساره محمد إبراهيم رجب53795191942370119

كلية العلوم/جامعة االنبار546.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائييوسف سنان عبد الجبار كمال53796191941052039

كلية العلوم/جامعة االنبار545.0ثانوية آوات للبناتاربيلاحيائيرحاب ضياء حامد عبد اللطيف53797311942044008

كلية العلوم/جامعة االنبار545.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيرسل كريم عبد هللا مخلف53798191942149018

كلية العلوم/جامعة االنبار545.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيمحمد حسين اسماعيل محمود53799191941028052

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى عامر احمد عايش53800191941114104

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائياحمد نجم عبد هللا كليب53801191941040010

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيفرح محمد امين صالح حسين53802191942146045

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائيوئام عافت تركي عبد53803191942174031

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيابرار سمير عاشور احمد53804191942193001

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيفاطمه سعد منعم سلمان53805191942243070

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيحسان ثابت عواد محمد53806191941019027

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائياحمد عامر كامل علي53807321941010010

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيمحمود سعود وسمي حمد53808191941295013

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائييوسف عبد الحكيم شاكر شافي53809231941008227

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائينور الهدى عبد هللا سالم جاسم53810311942047194

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنباراحيائيتبارك عادل علي خلف53811191942167005

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيرحمه عمار وادي جبير53812191942160031

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيرحيق يحيى حمد عبد53813191942140010

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيعمر سعدون عمير عودة53814191941040073

كلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيفاطمه عمار صالح عبيد53815191942195075

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيزينب سامي عبيد أحمد53816191942173029

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيهالة احمد ناصر حسين53817191942137082

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيبراء شاكر محمود لطيف53818191942195018

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0ثانوية المآرب للبناتصالح الديناحيائيمكارم طه علي طه53819181942393004

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيتسنيم محمد نواف فارس53820191942246022
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كلية العلوم/جامعة االنبار543.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيمحمد زياد عبد هللا حمد53821191941298018

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيهديل ناجي عفات شيحان53822191942217131

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيحسن علي سليمان محمد سعيد53823191941001030

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر عامر سلمان عبد53824101941013185

كلية العلوم/جامعة االنبار542.2ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائيأالء محمد عبد هللا ابراهيم53825191942136001

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيرانيا محمد عبد هللا محيسن53826191942146020

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيدنيا اسعد عبد احمد53827191942217041

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0ثانوية التسامح للبناتاالنباراحيائيسلوى جروح نجرس خليل53828191942221014

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبد المجيد عبد الفتاح محمد خلف53829191941001070

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيسفانه ياسر فائز محمد53830191942166045

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيفاطمه حاتم حسين جاسم53831191942191066

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيرؤيا محفوظ احمد عبد53832181942161016

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيفاطمة جاسم ابراهيم فرحان53833191942369224

كلية العلوم/جامعة االنبار542.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائينور كمال فتيخان عبد هللا53834191942370238

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيضحى خليف عواد عبد هللا53835191942371041

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيحسام داود معيوف رغيان53836191941118017

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيطاهر ليث قهير عبد هللا53837191941014032

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيريم بشير نعمان محمد53838191942189078

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيحسن صدام حسن عبد53839181941077005

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائياحمد خيري احمد حامد53840191941295003

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيالفاروق محيميد مد هللا محمد53841201941002003

كلية العلوم/جامعة االنبار620.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارتطبيقيميالد زيدان خلف عبد هللا53842191952197006

كلية العلوم/جامعة االنبار608.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيبيداء مخلص عبد الجبار خلباص53843191952199011

كلية العلوم/جامعة االنبار604.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيصابرين حسان طلفاح احمد53844191952199031

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارتطبيقيامنيه فارس حسين ابراهيم53845191952371005

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0ثانوية االمالي للبناتاالنبارتطبيقينهله هاشم حنادي سالمه53846191952211008

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارتطبيقيمنتهى تركي مضحي مهاوش53847191952279002

كلية العلوم/جامعة االنبار549.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيشهد جمال مهنا ذياب53848191952201009

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيعائشه مزهر فارس سلمان53849191952201010

كلية العلوم/جامعة االنبار533.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيساره احمد مناوي عباس53850191952189009

كلية العلوم/جامعة االنبار526.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقيفاطمة احمد فرحان فتيح53851191952162014

كلية العلوم/جامعة االنبار526.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارتطبيقيساره سمير حسين علي53852191952197004

كلية العلوم/جامعة االنبار520.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارتطبيقيشروق اسماعيل كاظم عباس53853191952279001

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيدينا علي حميد خلف53854191952199017

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعبد القادر عزام زعل طه53855191951019063

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0اعدادية العدل للبنيناالنبارتطبيقيعمر نجيب محمد علي53856191951018012
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كلية العلوم/جامعة االنبار510.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارتطبيقيرواسي نوفل محمود صالح53857191952197003

كلية العلوم/جامعة االنبار492.0ثانوية قوش تبه للبناتاربيلتطبيقيعائشه زابان مخلف حسين53858311952062005

كلية العلوم/جامعة االنبار491.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقيريام عدنان ناجي خليفه53859191952214013

كلية العلوم/جامعة االنبار488.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيزينه فائز عبد هللا عبد اللطيف53860191952369027

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا احمد عبيد جاسم53861191951003018

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيبراء طالل مظلوم مكي53862191952159006

كلية العلوم/جامعة االنبار483.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارتطبيقيمروه محمد هادي جاسم53863191952191028

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارتطبيقيعبير محمد جاسم حسين53864191952229010

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيرواحه موفق خليل رشيد53865191952201004

كلية العلوم/جامعة االنبار481.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيهند رائد عبد المجيد محمد53866191952201020

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقياحمد عمر فالح حسن53867191951004002

كلية العلوم/جامعة االنبار480.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمتعب مسارع حسن علي53868191951019094

كلية العلوم/جامعة االنبار479.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيرسل حميد مشرف حمد53869191952202012

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى طه حمود سعيد53870191951007033

كلية العلوم/جامعة االنبار478.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيوديان زهير عبد الكريم مطر53871191952178039

كلية العلوم/جامعة االنبار474.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقيهبه سامي حسن خضير53872191952180015

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيفاطمه محمد فهد علي53873191952202019

كلية العلوم/جامعة االنبار473.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيصبا جاسم محمد شرموط53874191952183020

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارتطبيقيمحمد داود سليمان سعود53875191951037006

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقييحيى جميل عبود ياسين53876191951020095

كلية العلوم/جامعة االنبار471.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيآن احمد رزيك حمودي53877191952198001

كلية العلوم/جامعة االنبار470.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن احمد حمد صالح53878191951003015

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيأماره رباح إبراهيم حسين53879191952370002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار628.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيانس عماد جميل سعد53880191941014006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار584.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيغاده جابر عكله خلف53881191942196072

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار572.0ثانوية العباس للبنينكربالءاحيائيياسين حمزه حسن حمزه53882271941043016

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار569.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنباراحيائيهاله حامد مهاوش نايف53883191942167025

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار567.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيزمن خميس حمادي عبيد53884191942199030

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار567.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمنير خالد كاظم سعدان53885101941041104

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار566.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعلي احمد سويد حسين53886191941067044

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار565.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيأيناس سعيد عجاج سبع53887191942198010

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار564.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيسندس لطيف ياسين محمود53888191942193053

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار563.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيتبارك مظهر حمد كروط53889191942139015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار562.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائيعبد الحكيم عبد القادر جاسم ناصر53890311941012018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار558.0ثانوية الحرية للبناتاالنباراحيائيهبه محمد محمود زيدان53891191942192032

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار557.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيوالء احمد عبد هللا فرحان53892191942188155
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار554.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن عاصم احمد نصيف53893191941029018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر تحسين حازم احمد53894181941030021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيغيث عبد الرحمن أحمد محمد53895191941009227

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار551.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيسجاد محمود لطيف جاسم53896211941272087

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار550.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيهناء ياسر عادل عبد الجبار53897201942154077

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار550.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد القادر شامل ابراهيم حماد53898191941009155

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيطيبه عبد الصمد خلف عباس53899191942166057

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار548.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيتبارك اياد علي عبيد53900191942162012

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيعائشه مهند فاضل عبد53901191942217093

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيأرجوان اسحاق يعقوب يوسف53902191942198001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار545.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيبنان عبد الفتاح عبد اللطيف حسين53903181942170019

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار544.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيشهالء عامر مخلف حميدي53904191942197011

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار543.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيمروان ياس عباس جاسم53905191941010054

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار541.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيشهد عباس علي فرج53906191942189103

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيوداد جمعه نصيف جاسم53907191942146061

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيفاطمة أياد عبود شاهر53908191942197014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبد المهيمن سعد شندوخ حبيب53909211941272115

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار536.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيشهد طالب حمد عبد هللا53910191942198050

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار536.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناالنباراحيائيعثمان جاسم محمد مصطفى53911191941117002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار536.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمد رزيك عواد رزيك53912191941014061

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيأيمان طالب طراد مشهد53913191942168005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىاحيائيمحمد جمال سامي تركي53914101941157003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن حسين كاظم هدالن53915101941020084

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار534.0مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيسلسبيل طالل وسام احمد53916131942234001

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار533.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيآيات طالب عبد مطلك53917191942196012

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار532.0اعدادية األوفياء للبنيناالنباراحيائيمحمد جمال علي محمود53918191941078016

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار531.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنباراحيائينور ثابت حسان عطية53919191942169015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار531.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيمنار جمال هندي محمد53920201942102073

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار530.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن عادل فرحان صالح53921101941022052

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار530.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائياحمد اركان عبد هللا عباس53922191941316004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار530.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيندى عبد الناصر عبد االله احمد53923191942189161

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار529.0ثانوية االندلس للبنيناالنباراحيائيعمار جميل دحام عبد53924191941096018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار528.0ثانوية االندلس للبنيناالنباراحيائيمحمد احمد عبد هللا حمادي53925191941096021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار528.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعلي معن ضياء الدين خالد53926171941023141

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار527.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيطه حسن محمود اسماعيل53927191941019041

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار527.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائياية احمد حمود علي53928211942121021
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار525.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمخلد سعدي رشيد صالح53929191941007180

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار525.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيرغد طارق خلف فريح53930191942149020

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار525.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب شهاب حمد خلف53931101942223029

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار523.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيايه مجدي احمد محمد53932191942198019

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار523.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيذكاء اكرم شندي بطين53933191942295004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار521.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيمصطفى ثائر هوبي حميد53934191941010055

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار520.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيدعاء ريسان صالح عكاب53935221942101025

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار519.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائياخالص هيثم خليل حمد53936191942189005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار519.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيشروق طارق جهاد فرحان53937191942160047

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار519.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد فاضل هادي خليفه53938191941026060

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار518.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيعبد القادر عيادة عجيمي عجيل53939191941006029

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار517.0اعدادية األوفياء للبنيناالنباراحيائيمحمود باسم محمد عابد53940191941078021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار517.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيثامر عبد كردي صالح53941191941028016

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار517.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيتماره عبود محمد رشيد53942181942236034

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار515.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيحنين عبد الرحمن حماد جاسم53943191942133022

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار515.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حميد حسين عباس53944101941011078

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار514.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيهاجر جمال طه خضير53945211942137144

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار513.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيدعاء هادي جياد كطيفان53946191942188035

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار512.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيوليد حمزة علي سلطان53947171941019100

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار510.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيعلي عدنان عبد هللا مشعان53948191941295010

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار510.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعباس حسين تايه راهي53949231941001062

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار509.0اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائيهمام غازي فيصل معروف53950191941017018

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين محمد ابراهيم53951251941001245

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيغفران باسم طالب ابراهيم53952191942267046

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيداليا احمد فاضل جسام53953211942107026

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائياسراء عباس خضر رحيم53954191942178008

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار507.0اعدادية االيمان للبنيناالنباراحيائيعلي صباح نوري خلف53955191941063020

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار507.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيزينب باسم محمد خلف53956191942246050

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار507.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيمحمد باسم عالوي حمد53957191941010042

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار506.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيتبارك احمد عبدزيد علوان53958231942168007

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار506.0سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائيغدير ناصر مهدي صالح53959131942249003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار505.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمعاذ جمال ابراهيم عبد53960191941009331

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار505.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم سعد محمد عجيل53961101942134014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار505.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيصالح نافع خلف فرحان53962191941295007

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار504.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيساره قصي محمد الطيف53963181942242083

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار504.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيعلي داود سالم بريذع53964191941014044
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار502.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائياحمد حميد عبيد مخلف53965191941024002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار502.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيوالء عبد الرحمن محمد ياسين53966191942246109

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار502.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعمر حاتم هاشم جاسم53967191941011119

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار501.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيشروق ماجد فرحان عباس53968191942188072

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار501.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيشيماء احمد محمد خلف53969101942221048

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار501.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد خضير عباس جاسم53970191941009263

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار500.0اعدادية الفجر للبنيناالنباراحيائيرسول حاتم سليمان سعود53971191941037005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار500.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيميعاد أحمد حسن عبدهللا53972211942292043

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار497.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائياحمد ياسر احمد حمد53973191941029008

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار497.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيأمامه احمد جمعه محمود53974191942198008

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار497.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائيعبد القادر خليل ابراهيم ضاحي53975201941016017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار497.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيهيثم ابراهيم كاظم حسين53976211941013138

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار496.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنباراحيائيماريا خالد محمود حمد53977191942152017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار495.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائياحمد يوسف زاوي خلف53978191941013012

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار495.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينورس فاضل مناع سريح53979101942095087

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار493.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمحمد حميد فليح حسن53980191941020046

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيهند احمد عبد إسماعيل53981191942370250

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيسجاد ماجد اسماعيل جزاع53982191941040043

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيناجي علي رفعات عبد هللا53983181941019035

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيضحى وليد حميد ابراهيم53984191942246067

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيعمر مجيد منسي ذياب53985191941004036

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار491.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحمزه خالد حديد اسماعيل53986111941026041

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار490.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنباراحيائيمصطفى مشعل زبن نايف53987191941045024

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار490.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيغيث صالح عبد الوهاب احمد53988191941014055

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار633.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيصبا شهاب احمد شاكر53989191952198015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار601.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيفاطمه عادل عطا هللا محمود53990191952198016

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار550.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيسحر أمين ثابت عبد53991191952198014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيزينب قصي جاسم حمودي53992191952198012

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار525.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيتبارك ماجد عطا هللا عبد الفالح53993191952198006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار518.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيايناس بشير يحيى غايب53994191952198003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار515.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيرقية معاذ ناظم ذويب53995191952159009

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار481.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيهدى ناظم نصيح غالب53996191952201019

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار474.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقيتبارك عمر حازم علي53997191952180003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار597.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيحنان لؤي مجيد محسن53998191942153027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار572.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائييوسف فاروق كواد عجاج53999191941015084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار555.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائييحيى بشار محمد عباس54000191941118080
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار553.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيرنده صبحي عبد الرزاق محمد54001191942243028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار553.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيفاطمة فرج موسى ضاحي54002191942229061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار552.0ثانوية الريان للبناتاالنباراحيائيضحى ستار محمود فريح54003191942216010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار543.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمحمد ياسر حسين مجباس54004191941011165

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار540.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعبد الرزاق عامر كامل مخلف54005191941003050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار540.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيمريم محمد عطا هللا جبير54006191942156070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار540.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيهاجر ليث طه ياسين54007191942153080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار539.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيفاطمه احمد محمد جسام54008191942188101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار539.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيعلي ناظم محمد اسعيد54009211941225033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار539.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائينور عايد خلف علي54010191942371063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار539.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيهند علي عبد الواحد شكر54011191942196115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار538.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيفردوس كرجي رسول محمود54012191942224049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار538.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائياسامه خالد رجب عبد الرزاق54013191941003009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار538.0ثانوية النجاح للبنيناالنباراحيائيبكر حميد عالوي حمود54014191941289003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار538.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيفاطمه عبد السالم فرحان عبد54015191942370184

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار538.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيداليا نعمان جاسم علي54016191942369083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار537.8ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائيرحمة عاصم شاكر محمود54017191942136006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار537.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيايه سعد صبحي شهاب54018191942243010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار536.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائياميمه حمد عفات رشيد54019191942217021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار535.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائينور عبد الستار فرج فايز54020191942163060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار535.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائييقين محمود عبود جاسم54021191942383197

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار534.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيأسالم سمير خضير حسين54022111941016001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار533.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد خالد عذاب غضيب54023191941007012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار533.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد العزيز احمد محمد فياض54024191941007098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار533.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيطيبة سعد حميد حسن54025191942204053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار532.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيرويا محمد فاضل خلف54026131942239011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار532.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيمنى ثائر نافع ياسين54027191942196099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار532.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيسحر كريم عرافه خليفه54028191942211018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار532.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد شامل أحمد سليمان54029191941009017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار531.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائياساور مجيد كركز شويش54030191942188007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار531.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيرامي رافد علي عبد54031191941006018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار531.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيآمنه مؤيد رشيد مجيد54032311942047005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار531.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيرواسي عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الوهاب54033191942159041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار530.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيوثق محمد يحيى عبد الجبار54034191942193108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار530.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيعالء خالد خلف جراد54035191941070028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار530.0ثانوية النور للبناتاالنباراحيائينجوى رافع خلف عبطان54036191942237010
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار530.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيلبنى كيالن دلف محمد54037191942226089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار530.0ثانوية النور للبناتاالنباراحيائيندم حسين علي دخيل54038191942237011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار529.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائيعمر فاضل حمود عبد هللا54039311941003031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار528.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيفاروق غانم مجيد خلف54040101941013122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار528.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد عمر محمد عبد54041191941009281

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار528.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائياحمد طالب خليل عباس54042191941026009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار528.0اعدادية بغداد المسائيةاالنباراحيائيسرمد جبير خلف صالح54043191941345020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار527.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيسيف الدين عمار احمد صالح54044191941118027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار527.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيحسين ضياء جميل فنوص54045191941027011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار527.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيرغد عدنان محمود عبد الغفور54046191942267024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار525.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيبارق عماد احمد حسن54047211941005033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار525.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيدعاء جاسم محمد حديد54048191942370072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار525.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيهمام سعد محمود خميس54049191941003111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار525.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائياسماعيل فالح حمودي عوده54050191941015016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار525.0ثانوية المقاصد للبناتاالنباراحيائيجيهان طالل محل عبد هللا54051191942206012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار523.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيعمر احمد فهمي عبد القهار54052191941015048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار523.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيمنار احمد طارق مصطفى54053191942156072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار522.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيعمار نوري عفات حماد54054191941014050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار521.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد سالم جبير علوان54055191941007015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار521.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائياحمد عدنان خلف عواد54056191941026011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار520.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيمنى سالم خلف حمادي54057191942175063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار520.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيصادق رسول حسين علي54058191941298011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار519.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيغيداء عبد الرحمن جسام حسن54059191942246073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار519.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياسامة عالوي سليمان ناصر54060191941007027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار516.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيابو بكر خالد حنوش فليح54061191941020003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار515.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيضحى محمد علي حسن54062191942201019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار515.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيطيبه محمد خلف عبد هللا54063191942193064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار515.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيميمونه كاظم حمزه محسن54064101942108074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار515.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيدعاء بهاء الدين عبد هللا ارحيم54065191942383052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار514.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيمحمد قاسم محمد عنفوص54066191941065048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار514.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيكحالء سمير نعمان داود54067191942196086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار514.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيبيداء يعرب عبد الرزاق كيطان54068191942267010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار514.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد عامر مخلف شاحوذ54069191941340030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار512.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيسرى عقيل عبد العزيز عبد الجبار54070191942159061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار512.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنباراحيائيعبد العليم زبن صالح شيحان54071191941045007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار512.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيرحمه غازي فيصل نصيف54072191942191025
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار511.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائيمصطفى علي وايل بطاح54073191941054025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعمر باسط عايد محمد54074201941002030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيغسق مولود عبد الستار فتحي54075191942196074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائينمر يونس حمد عبيد54076191941003109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار509.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيزمن رشيد فيحان عويد54077191942186023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار509.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمحمد صالح حايف نايف54078191941003088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاالنباراحيائيمهى سعدي عشيوي علوان54079191942250018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0ثانوية الرافدين للبناتاالنباراحيائيهاجر حسين علي مطر54080191942234039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيندى سامي سعيد علي54081311942054059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار507.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيالحارث حماد كناص عبيد54082191941007034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيامنه عمر فاضل عز الدين54083101942078005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائياحسان محمد سلمان علي54084191941065001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد كاظم جدوع54085211941081025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار505.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيكوثر عبد الهادي محمود عثمان54086191942154024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار505.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيفرند سعيد رزيك حمودي54087191942196083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحسين عمر حسين علي54088121941170010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيديما حصري جبار عباس54089191942369095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيبالل احمد رشيد حسن54090191941019023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار504.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيفاطمه عبد المجيد محمود جاسم54091191942189126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمريم عالء اسماعيل حمادي54092191942189140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيتبارك محمد طلك عبد54093191942153025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائيسوزان محمد خلف حسن54094191942212019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار503.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيسجى سعد احمد جوير54095191942188066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائياحمد حامد فرحان ذياب54096191941029004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيسرور ناظم عبد المجيد نجم54097191942189092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيصفا كمال حسن خلف54098311942038044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك حازم حسين جميل حامد54099101942221012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيغدير عواد جواد كاظم54100241941164010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعلي رياض تايه كاظم54101231941257121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيعذراء معجل عبيد موسى54102191942371047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيهمام خالد فيصل صالح54103191941006062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار499.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائياآلء حسين محمد فيحان54104191942217018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار498.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيوليد خالد موسى عبد الجليل54105191941021067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار498.0اعدادية الفجر للبنيناالنباراحيائيمحمد حسين علي خليفة54106191941037013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيايه سمير سامي داود54107191942137017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن عبد القادر جهاد احمد54108201941008022
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيحسن هيثم قهير عبد هللا54109191941014016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيمحمد حميد محمد غنام54110191941043033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيرواء احمد منفي محمود54111191942159040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار495.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا فائز محمد دايح54112191941352022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار495.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيشدن محمد خضر عبد الرحمن54113191942159066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار495.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيفاطمة اياد محمد مخلف54114191942163044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار494.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيايمن خالد عبد سرحان54115191941003016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار494.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيساره عبد الرحمن احميد مخلف54116191942370116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار494.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيهدى عالء عدنان عواد54117191942189176

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار494.0ثانوية الكواكب للبناتاالنباراحيائيصفا محمد فهد رافع54118191942208015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.1ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيبنان هيثم عبد الحميد عبد الواحد54119191942153021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيايهم رائد جاسم محمد54120191941006011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيمنار سعد عبد الرحيم مشحن54121191942159106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيغيث قاسم مصطفى عبد الرزاق54122191941004037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد العزيز طارق عبد هللا حسن54123111941025040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائياديان مناور حمد حسين54124111942070005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيايه حماد حميد خلف54125191942202014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر عمار عبد الرحمن عبد الجبار54126101941020200

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمنى حميد عبد القهار حسن54127191942189153

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيعبد هللا مجيد محمد خلف54128191941058017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن ضرغام عدنان محسن54129181941041024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيفاطمه ذياب صليبي غريب54130191942158049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي عباس كاظم راشد54131231941008136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار491.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيشهد احمد كريم عبد54132191942370141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائياحمد حسن محمد عبد هللا54133231841040002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد رجب عبد الرزاق54134191941118074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيشفق ياسر عبد الكريم مطر54135191942199039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد عادل حياد درج54136191941118064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيندى جاسم محمد عبيد54137191942161038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيآيه قاسم حسن خلف54138191942189034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا جاسم مطر مهدي54139151941007073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىاحيائيريام رافع علي محمد54140101942157002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيمها خميس جياد زيدان54141191942204066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيهاجر اسعد عبد دخيل54142191942163062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائياوراد مظفر محمود شاكر54143191942133012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيزياد اياد فليح حسن54144191941341054
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيليث عدنان حسن فرحان54145191941007146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيمولود خالد ذهيب خلف54146261941049045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار486.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا جليل محسن وناس54147181941151056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار485.0ثانوية المقاصد للبناتاالنباراحيائيايناس ثائر محمود مصطفى54148191942206008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار485.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد عبد هللا مبارك54149191941118075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيأية كريم حسين منصور54150191942173009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيثناء حماد علي ابراهيم54151191942151011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيامنه غسان عبود جاسم54152191942166008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0اعدادية فلسطين للبنيناالنباراحيائيعثمان احسان خميس حمادي54153191941002015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد ياسين طه عبود54154231941254039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيهشام محمد سلمان خليفه54155231941255103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيغفران عايد خلف علي54156191942200033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائياحمد عكاب احمد ذياب54157191941060002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0ثانوية نوح للبنينديالىاحيائيمصطفى حسين علي عبود54158211941053041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيمريم جمال زعين رحيم54159191942153068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيسجى لطيف اسماعيل لطيف54160191942371033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار483.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد عارف عبد مسلم مخيف54161251941012135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار497.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقييحيى سعد عبد العزيز محمود54162191951070049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479.0ثانوية العدل للبناتاالنبارتطبيقينبأ جاسم محمد حمد54163191952174005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار479.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيهمام سعد محمود عليوي54164191851003046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار477.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقياحمد ياسين عبد مخلف54165191951096003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار476.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيسطام عبد الكريم حمزه فاضل54166191951003013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار475.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارتطبيقييونس احمد خادم بديوي54167191951279005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار472.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيمحمد جمال اسود حسين54168191951058025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار469.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيعمر ابراهيم ذيب صالح54169191951021014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار469.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن نبيل عبد القادر يونس54170141951009042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار603.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبيشهد طه حمادي ضاحي54171191922167008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار598.0ثانوية زينب للبناتاالنبارادبيآالء عالوي خلف محمد54172191922265003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار597.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيالرا شاكر حماد هادي54173191922166024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار592.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيسرمد عمار موفق خيري54174191921109024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار585.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيرهام عدنان طه ياسين54175191922199018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار574.0اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبيايهم عياش كريم حمدان54176191921017003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار554.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعبد هللا احمد خيري احمد54177191921109035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار551.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيمصطفى مخلف سليمان خلف54178191921053041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار549.0ثانوية الشروق المختلطةالسليمانيةادبيابراهيم يوسف علي مانع54179321921043001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار543.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيريم محمد خليل حماد54180311922039010

3590 من 1505صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار541.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارادبيعبد هللا عامر رشيد مصلح54181191921006017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار539.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيمصطفى احمد صالح حميد54182191921029022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار533.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيسنحاريب محمد امين حبيب عكاب54183191921109026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار531.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيريام اسعد رجه حسين54184191922174004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار531.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبييوسف اكرم خميس علي54185191921019043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار527.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيمحمد خميس محمد شعالن54186191921011025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار524.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيمحمد عدنان ابراهيم خلف54187191921107027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار522.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبيسالم احمد سالم خليفة54188191921069016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار521.0اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيمحمد عماد عايد مهيدي54189191921056027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار521.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيايمان نافع حامد صلبي54190191922202006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار519.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبيمحمد فائز حماد جياد54191191921076033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار515.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيشهاب الدين احمد شهاب دليمي54192191921053019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار514.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيشيماء رباح شندوخ سلوم54193191922243029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار513.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبينور عمار مخلف شمران54194191922215031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار513.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيعبد هللا أحمد حاتم حسين54195191921104016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار512.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبيانس محمد جاسم مخلف54196191921031006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار512.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيعز حكم خميس عطيوي54197191922198018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار510.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيسندس ثامر رحيم جليوي54198191922193009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيهمسه لؤي مشرف محسن54199191922154016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبيعلي سمير صالح محمد54200191921031024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار508.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبييثرب حسان علي جراد54201191922185025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار508.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعبد العزيز فتيخان عطا هللا محمود54202191921109032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار507.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيعبد هللا ضاري سالم صايل54203191921060017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار504.0ثانوية الكويت الثانية للبناتاالنبارادبيزهور باسم محمد عبد54204191922268001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار502.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنبارادبينبيل عماد محمد مخلف54205191921363088

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار497.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنبارادبيمحمد خالد عكل مسلط54206191921303010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار496.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارادبيعبد القادر محمد خلف معيوف54207191921006016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار496.0خارجيوناالنبارادبياحمد  محان زيدان خلف 54208191921400002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار494.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمحمد بندر يعكوب مصلح54209191921109058

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار494.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيأحمد عبد المنعم حسين صالح54210191921104003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار494.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيهاجر مصلح عبد هللا احمد54211191922171022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار490.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارادبيسيف خميس فصال علي54212191921037006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيذكرى محمد مخلف احمد54213191922217009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيختام سامي عاصي حمد54214191922176005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيهاجر عامر عياده سالم54215191922188049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنبارادبيبراء احمد عشيوي علوان54216191921054002
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارادبيعبد القادر حامد مصلح محسن54217191921338054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيعلي عباس علي محمود54218191921027013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارادبيعبد الخالق صالح حسين علي54219191921340017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار482.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيمحمد رمضان زبار محمد54220191921020038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار480.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيأحمد ناظم أرحيم مصلح54221191921071007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار476.0اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيخالد جمال اكريم خليل54222191921058004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار473.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيحمزه مقدام حسين رحيم54223191921020017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار472.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيصفاء احمد خلف فرحان54224191921062017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار472.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيساره صباح جبار احمد54225191922154006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار470.0ثانوية الحارث للبنيناالنبارادبيعبد الوهاب جسام محمد فهد54226191921035003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار470.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيامل آمر احمد علي54227191922204005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار470.0ثانوية عنه للبناتاالنبارادبيبدور عبد اللطيف ياسين عبد اللطيف54228191922200003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار469.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيدعاء فريد عايش رمضان54229191922243016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار469.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيياسين محمد امين حمد54230191921011046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0ثانوية الشراع للبناتاالنبارادبيآية فيصل عطية محارب54231191922138001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبيعلي عمر جراغ الدين فاتح54232191921348160

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار466.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارادبيمروان زياد طارق محمد54233191921026014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار465.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبيمالك محمود عبد الرحمن سليمان54234191922185015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار465.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيمصطفى محمد حرج ثابت54235191921020044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار464.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبينرجس علوان سريسح سليمان54236191922164020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار463.0اعدادية جنين للبناتاالنبارادبيآمنة شاكر محمود عبد هللا54237191922149004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار463.0خارجياتاالنبارادبيمروج رياض طه  منصور 54238191922401038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار462.0ثانوية زينب للبناتاالنبارادبيهبة محل شاحوذ خلف54239191922265013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار462.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيانمار عامر كافي طلي54240191921060002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار460.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيصفا يحيى حميد علي54241191922162018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار459.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبيعبد الملك عبد الستار حماد جياد54242191921076018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيسلوى احمد حرج ثابت54243191922178016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457.0اعدادية هيت للبناتاالنبارادبيسماء سامي حافظ حسين54244191922196004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاالنبارادبيمحمد احمد بندر مفضي54245191921317005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار457.0اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيسعد زهير خلف حمادي54246191921058007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيعائشه فالح حسن مطر54247191922164015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيآمنه علي حسين عبد54248311922038002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبينور نهاد ناجي علي54249191922241023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارادبيايسر طالب علي معجل54250191921065007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبياسامة كريم خلف دحام54251191921345021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار568.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد هللا حسام عاشور ريحان54252311941024077
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار544.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيجنيد خالد عطا هللا رزيج54253191941118014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار540.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن صالح عبد زين54254191941003046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار533.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيشيماء شامل كامل وهيب54255191942137045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار523.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيآيه عبد الناصر عيادة رزيك54256191942133002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار519.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد جمعه جظعان محمد54257191941360041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار510.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائييوسف صبحي يوسف خلف54258191941003118

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيآمنه رحبي رجب علي54259191942137008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار507.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعمر علي صبري عبد الحميد54260191941003073

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيساره صالح مهدي صالح54261191942370115

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار504.0ثانوية الحسين المسائية للبنيناالنباراحيائيعلي محمد عوده منفي54262191941361034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار501.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيهبة خميس جيجان سميط54263191942137084

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار495.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيسجى خالد جبير جاسم54264191942163031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيهاجر محمد ابراهيم حامد54265191942303015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرحيق سفيان مجيد سرحان54266191942193034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيرقيه علي حمد احمد54267191942183014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار484.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيفؤاد محمد خلف حمادي54268191941007137

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار483.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيمهدي سالم مهدي مجيد54269191941095052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار483.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيعلي ممدوح حوران فرحان54270191941111024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعثمان سامي حسين جاسم54271191941114062

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار557.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارتطبيقيدعاء غانم عبد وحل54272191952229006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار472.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيمريم سالم عيد محمود54273191952201021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0اعدادية الراية المسائيةاالنبارتطبيقيليث خير هللا مبارك حمود54274191951341067

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار466.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارتطبيقياحمد سعد هللا خلف عبد54275191951006002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار465.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيوائل هيثم طارق منفي54276191951003034

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار514.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيسعد بديع ابراهيم خليل54277101921014024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيحميدة مانع فالح ايلوي54278191922229008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار474.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبيعبد هللا خليل سليمان فهد54279191921348134

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيتبارك جاسم محمد محل54280191922188011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0ثانوية الرياحين للبناتاالنبارادبيازهار علي خلف عبد54281191922186001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيهاله علي محمد دريع54282101922110127

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبينور نبيل ناصر حسين54283101922091045

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار450.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبيعبد القادر محمد طفش دغش54284191921348129

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار447.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيايمن ابراهيم عبد الستار عبد الرحمن54285191921095005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار446.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعلي حسين علي سريح54286191921095016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبياحمد احسان علوان مهدي54287241921003001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيهاجر مولود خضير عباس54288191922175039
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار443.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبييونس رحيم بريج هوير54289261921017094

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار442.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيمحمد ياسر سمير عائد54290191921012038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار442.0ثانوية مؤتة للبناتاالنبارادبيايه عبد الحميد خلف صالح54291191822182003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار439.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد درع شالل سليم54292111921019023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار439.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيهيثم فزع دحام سعود54293191821109143

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمهيمن فيصل غازي حسن54294111921180203

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيعبد هللا خالد تركي هتيمي54295191921315004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعبد القادر ماجد محمود شالل54296191921095011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيرياض احمد عبد حنتوش54297191921027008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار436.0ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينادبيصدام عبد هللا حسين فارس54298181921088010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار436.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيعبد العزيز عبد القادر حسين محمد54299191921104015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار436.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارادبيأيوب خضير عباس جاسم54300191921338022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار435.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيياسر مهند صالح مهدي54301101921022083

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0اعدادية االيمان للبنيناالنبارادبيمحمد باسم جاسم عبد54302191921063031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار433.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبياستبرق محمد ابراهيم احمد54303121922080002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار433.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبياحمد سعدي جابر حمدان54304191921076004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار432.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيريم خميس هادي صالح54305191922241010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار432.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيمصطفى جاسم محمد منديل54306191921028032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار431.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيهيثم علي حسين حمادي54307101921027119

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار431.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبياثير كامل رحم حسين54308211921273001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار430.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيفاطمه ساجد حسناوي عبد54309191922270014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار430.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيياسر محمد صالح جاسم54310101821027120

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيايمن عالوي حرجان فحل54311191921060004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبيعثمان عبد الجبار مشحن فرحان54312191921345071

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيمحمد مثنى حمدان حميد54313191921053036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيطيبه محمد خميس حسين54314101922111028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيرؤى خالد علي فرحان54315191922164008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبينور الزهراء علي مهدي عبد الساده54316261922083058

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0ثانوية الفرات للبناتاالنبارادبيفاطمه فارس رجاء نواف54317191922147009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناالنبارادبيامين حافظ كامل رزيج54318191821044002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبينجيب ميثاق علي نجم54319161921062124

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيزينه مالك صالح علي54320131922075020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيعمر عباس حسين مهيدي54321191921062029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيشيماء اسماعيل حماد عبد الحمد54322191922166020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار426.0ثانوية المهدوية المختلطةالبصرةادبيعباس خيري حسين مساعد54323161921315005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار426.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيوائل محمد عبد مطر54324191921012047
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار426.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيسجى ماجد عبد هللا خلف54325191922162016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار425.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا رزاق نجم عبد هللا54326111821012030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار425.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيجعفر صادق مجبل حطيب54327271921044022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار425.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيعمر حازم فائق مجيد54328131921027022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار425.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارادبيحنين احمد مبارك احمد54329191922180005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبيغفران غسان ملوكي خلف54330191922161017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيعبد هللا صالح ناجي عبد54331191921104019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيسليم احمد عبد حسين حمد54332111921157017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيعبد الرحمن محمد وهب عجمي54333121921178008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيروز سعد عبد الوهاب عماش54334101922089018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيايمن مؤيد اسود محمد54335191921029008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.0اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيصالح حسين علي حمادي54336191921005011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمحمد كريم احمد داود54337211921038115

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيجالل خالد مطر بهن54338101921010006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى نبيل جبار علي54339101921027115

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيغفران سمير صالح مهدي54340101922110085

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيصبا سعدي عواد صالح54341191922370110

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبيمهند عدنان عبد عرموط54342191921010035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنبارادبيخطاب مجيد فرج حمادي54343191921054006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيطيبه حيدر حمودي فرج54344101922077039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار421.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيزينب احمد عبد سعد54345101922111020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار421.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبياحمد لؤي جبير محمود54346191921107005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار421.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعمر عبود صويجان خليل54347191921109052

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار421.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيمريم معاد حسن علي54348101922089037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار421.0اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيحسين علي رافع محمد54349191921056009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبييحيى نصير ضاري خادم54350111921150082

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد سالم فرحان حمد54351121921178002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارادبيأحمد خليفه جهاد حسين54352191921043002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبيايالف سعد خزعل مصلح54353191922134003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيعناد خضير عباس عناد54354101921040044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيبراء وليد شاحوذ حماد54355191921095006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيهاله احمد عبد حسين54356121922104038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار597.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيفاطمة محمد محمود عباس54357211942156057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار580.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيمعمر عبد السالم حسين جوهر54358191941056035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيمريم ماجد عبد سويدان54359191942156068

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعباس احمد عباس علوان54360101941026139
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0ثانوية حليف القران للبنينبابلاحيائيزيد سالم جوطي عبد54361231941281007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار480.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيعائشه حسان علي عبد54362191942370168

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار479.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الديناحيائيماريا خالد عزاوي محمد54363181942162035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار478.0اعدادية بغداد المسائيةاالنباراحيائيمحمد ماجد حمود حمد54364191941345040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار477.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيبسام عزيز حسين علي54365101941024008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار477.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيمحمد حميد سالم حمادي54366191941029041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار477.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيرؤى مؤيد عبدهللا محمد54367211942293010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيسما عثمان زبن نايل54368191942186026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه نوري عاكف عبد هللا54369111942218076

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار469.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائياحمد شاكر خضير علي54370191941010004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيهند عدنان احمد جربوع54371191942369321

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمصطفى جهاد رجا مشوح54372191941020058

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار478.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عايش شكري عبد الرزاق54373101951016045

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار467.0خارجيوناالنبارتطبيقيرامي مدلول عيد مشرف54374191951400008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار464.0اعدادية الراية المسائيةاالنبارتطبيقيمظهر زيدان شدهان مدهر54375191951341096

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى خميس جميل مضخر54376191951004026

كلية الزراعة/جامعة االنبار526.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى محمد سليمان نايل54377121941205048

كلية الزراعة/جامعة االنبار482.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناالنباراحيائيياسين رافع صبري ياسين54378191941352037

كلية الزراعة/جامعة االنبار478.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيأستبرق أياد صبار احمد54379191942140001

كلية الزراعة/جامعة االنبار476.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيحيدر كمال تركي عفتان54380191941001036

كلية الزراعة/جامعة االنبار466.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائياحمد عبد السالم كريم حمادي54381191941026010

كلية الزراعة/جامعة االنبار453.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيعثمان محمد جاسم حنش54382191941095033

كلية الزراعة/جامعة االنبار453.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينه اسامه مصطفى عصمت بكر54383141942091029

كلية الزراعة/جامعة االنبار449.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد االله ناهي عبد54384191941026056

كلية الزراعة/جامعة االنبار448.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيعلي خالد امين محمد54385191941095034

كلية الزراعة/جامعة االنبار447.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنباراحيائيوسن عوده خالد ايوب54386191942181012

كلية الزراعة/جامعة االنبار447.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمصعب بشار علي خلف54387191941007193

كلية الزراعة/جامعة االنبار447.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيمريم صالح يحيى عبد القهار54388191942194083

كلية الزراعة/جامعة االنبار446.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيمريم كامل محمد علي54389191942149048

كلية الزراعة/جامعة االنبار446.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيصفا كريم شهاب محيسن54390191942196067

كلية الزراعة/جامعة االنبار446.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائياحمد عبود سرحان محمد54391191941052004

كلية الزراعة/جامعة االنبار446.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيصهيب علي حسين فرحان54392191941027016

كلية الزراعة/جامعة االنبار446.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيوئام حسن فالح حسن54393191942193107

كلية الزراعة/جامعة االنبار445.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيجهاد خالد جهاد رغيان54394191941007050

كلية الزراعة/جامعة االنبار445.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيمنار محمد مجيد محسن54395191942153069

كلية الزراعة/جامعة االنبار444.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيغدير عبد عباس حسن54396101942155016
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كلية الزراعة/جامعة االنبار444.0ثانوية التكاتف للبناتاالنباراحيائيايه محمود سلطان حمادي54397191942231001

كلية الزراعة/جامعة االنبار444.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم قاسم حمود عيسى54398191942383148

كلية الزراعة/جامعة االنبار443.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيضحى خميس إبراهيم حمادي54399191942370159

كلية الزراعة/جامعة االنبار443.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيصفا نزار نجم عبد هللا54400191942189108

كلية الزراعة/جامعة االنبار443.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد زياد خلف ابراهيم54401191941114084

كلية الزراعة/جامعة االنبار443.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيبسعاد خلف عبد هللا احمد54402191842186011

كلية الزراعة/جامعة االنبار443.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيحنين رشيد مصلح محمد54403191942204021

كلية الزراعة/جامعة االنبار443.0خارجياتاالنباراحيائينور احمد خلف عطية54404191942401018

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيفاطمه محمد حمد حسن54405191942166062

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيفاطمه احمد حكمت احمد54406191942198055

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيعبدالعزيز موفق عبد فياض54407191841046025

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعمر سعود رخت مدب54408191841114042

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيعلي سمير عبد بديوي54409191941343056

كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيضحى عبد اللطيف منصور عبد اللطيف54410191942370161

كلية الزراعة/جامعة االنبار441.0ثانوية الفرات االهليه للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنان ناظم عذاب سبتي54411111942134007

كلية الزراعة/جامعة االنبار441.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيشهد سلوان حامد حسان54412191942137044

كلية الزراعة/جامعة االنبار441.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمصطفى عبد الباسط مكي شاكر54413311941072102

كلية الزراعة/جامعة االنبار441.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيبالل محمد صبار تركي54414191941001027

كلية الزراعة/جامعة االنبار441.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيامجد مانع جبير خربيط54415191941032006

كلية الزراعة/جامعة االنبار441.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيسارة سالم هراط فرحان54416191842158032

كلية الزراعة/جامعة االنبار440.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيدان وليد خليل حمد54417191942196032

كلية الزراعة/جامعة االنبار440.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيبالل قصي جاسم حمودي54418191941015025

كلية الزراعة/جامعة االنبار440.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيتماظر علي فرحان حسين54419191842155010

كلية الزراعة/جامعة االنبار439.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمنار فائز محمد عافص54420191942189150

كلية الزراعة/جامعة االنبار439.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعمر فاضل خليفه عمران54421191941011124

كلية الزراعة/جامعة االنبار439.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمدين ياسر خضير وهيب54422101941014067

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيسفيان ناجي علي محل54423101941013061

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيتقى حاتم خضير علي54424191942369067

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيغيث محمد عبيد حميد54425191941004038

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0الخارجياتالكرخ االولىاحيائيوفاق وفقي حميد عبدهللا54426101942401035

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنباراحيائيذكاء سعدون حكمت حنوش54427191942258006

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنباراحيائيزينه طارق محمد سرحان54428191942169009

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيصفا عبد هللا كامل فاضل54429191942153053

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائياالء سعد زيدان نايلي54430191942370033

كلية الزراعة/جامعة االنبار435.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيريم مصطفى داود سلمان54431191942159044

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيمحمد ضياء جمعة رباش54432191941013050
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كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائياحمد وعد حردان احمد54433191941014003

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0ثانوية الكواكب للبناتاالنباراحيائيآمنة صادق سمير عفر54434191842208002

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى فائق عبد هللا عباس54435101941011088

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيزينب مهند سلمان جاسم54436211942151027

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةاحيائيحاتم يعقوب يوسف صالل54437321941011006

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيسجى ليث كريم شالل54438191842158038

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيساره ثائر فليح مهدي54439191842139052

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيايالف مشحن شياع عباس54440191942245003

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيطيبه علي فؤاد عبد الكريم54441191942191059

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0ثانوية المقاصد للبناتاالنباراحيائيافراح مهدي صالح بداع54442191942206004

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه جمال احمد شهاب54443101942077096

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيمحمد درع عبيد مخلف54444191941065042

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى كامل عالوي محمد54445101941016076

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيضحى عامر حميد عوسج54446191942370160

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء عبد السالم عوده جوير54447131942079009

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيأيام مصطفى علي خلف54448191942370015

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاالنباراحيائيوالء ابراهيم علي محمد54449191942250022

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيمحمد احمد عبد مرار54450191941065038

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائينور الهدى كمال حمودي عبد الكريم54451191942201028

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيعامر جدوع ضاحي سعيد54452191941295008

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيطيبه جبار خلف عودة54453191942188083

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد ماجد ابراهيم حمادي54454101941016006

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيسيف الدين قتيبه حامد اسماعيل54455191941360012

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمود عبد هللا جهاد خضر54456191941118066

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيزينة كريم حسين منصور54457191942369146

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيميس يوسف عبد الوهاب عبدالجبار54458101942113089

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0ثانوية الكواكب للبناتاالنباراحيائيشكران عمر عبد هللا خليفه54459191942208014

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيالحسن رغيد عبد الفتاح خماس54460101941029004

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيطيبه سعد وادي جبير54461191942370165

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيخلف دحام خلف حسين54462191941295005

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيرضاب سعد عبد الفتاح رحيم54463191942267023

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيطيبه خالد جبير عبد54464191942370164

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيزينه أبراهيم محمد عبد هللا54465191942198035

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيبلسم نبيل عبد الرحمن مهدي54466191842154005

كلية الزراعة/جامعة االنبار457.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيتذكار عايد عبد العزيز عبد الباقي54467191951019028

كلية الزراعة/جامعة االنبار451.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنبارتطبيقينادية احمد صالح خليفة54468191952137002
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كلية الزراعة/جامعة االنبار445.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا فؤاد شحاذه جاعد54469191951026021

كلية الزراعة/جامعة االنبار440.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقياحمد عماد عدنان محمد54470191951096002

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيبالل خالد صالح عبود54471191951096005

كلية الزراعة/جامعة االنبار435.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيعبد الحسين حيدر علي ياسر54472221951037029

كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيهيثم سعدون ظاهر اسعد54473191951019130

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيابو بكر محمد ابراهيم عطية54474191851019003

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيهاله فاضل اسماعيل خميس54475191952198023

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقياحمد ليث جاسم حمادي54476191951029003

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيرنين رائد عسكر كمال54477191952199019

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيعمر عبد الستار عناد حرفوش54478191951026025

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي خالد حمدون خضر54479101951017046

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقياحمد حميد نجرس مضحي54480191851014003

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد العزيز صباح حمزه علي54481101951020087

كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيابراهيم محمد صالح عبد54482191951058001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار641.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيحامد نافع عفتان حمادي54483191921060005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار634.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنبارادبيسفيان جمال محمود ابراهيم54484191921045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار626.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيايناس ستار احمد عطيه54485191922172002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار601.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبيضحى محمد عوده حمادي54486191922167009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار592.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمهند فوزي عبد العزيز ذيب54487191921109077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار590.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيتقى ناصر عبد هللا نجم54488191922241006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار585.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيهديل ابراهيم صبار فهد54489191922217024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار558.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيفاطمه محمد خضير ياس54490191922199033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار552.0اعدادية المستنصرية للبنيناالنبارادبييعقوب يوسف نده مطر54491191921042024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار549.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيرسل احمد سعود علي54492191922188017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار539.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبيمحمد وليد شاحوذ هالل54493191921284007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536.0ثانوية هيت المسائية للبنيناالنبارادبيعمران مخلف كردي علوان54494191921355024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536.0ثانوية االزهر المختلطةاالنبارادبيهالة شامل فليح حسن54495191922296006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمحمد رشيد حميد رشيد54496191921109059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار534.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبينوري منهل نوري هويدي54497191921031042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار533.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيايفان عبد المجيد ناصر حسين54498191922198003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار532.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبياغراس شفيق صالح رحيم54499191922197001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار531.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاالنبارادبيزينب عطا جاسم حسن54500191922165006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارادبيعمر ياس عواد حامد54501191921006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار520.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيليلى عباس اسماعيل احمد54502191922174010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار517.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبياسماء ثابت عبد هللا محمد54503311922052004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار517.0ثانوية هيت المسائية للبنيناالنبارادبيمحمد صبار حمادي خلف54504191921355028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار516.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيايمان احمد شاكر توفيق54505191922197004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار512.0اعدادية العدل للبنيناالنبارادبينوري منير ابراهيم غالي54506191921018016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار508.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبيمحمد ابراهيم محمد مصلح54507191921345110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار506.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيجاسم محمد خلف جاسم54508191921029009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار506.0ثانوية النجاح للبناتاالنبارادبيازهار صالح عبد حمادي54509191922269001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنبارادبيأسراء خليفة صباح بردي54510191922169001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبييقين ثابت جاسم حمادي54511191922167014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيياقوته عباس محمد هادي54512191922315011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار503.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيهاجر خليل فرحان حسين54513191922188046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار503.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيدعاء محمد عبد هللا مخلف54514191922195012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار500.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنبارادبياحمد كمال محمد فالح54515191921363014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارادبيحمزه حاتم عواد حماد54516191921037004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0ثانوية الدوالب للبنيناالنبارادبيعالء حساني شلش عكلة54517191921016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0ثانوية الرحمة للبناتاالنبارادبيضحى ياسين عواد عبطان54518191922144010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبيمريم زهير صبحي مجيد54519191922168015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار499.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيعمر سالم علوان طه54520191921062027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار498.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارادبياحمد خميس درج محمد54521191921006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار497.0ثانوية ابن االرقم للبنيناالنبارادبيمحمد فواز جاسم صالح54522191921057007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار496.0ثانوية اليقين للبناتاالنبارادبياستبرق رحيم حميد شيحان54523191922212004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار496.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيوديان احميد رشيد احمد54524191922156041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار496.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيمريم نذير خليل اسماعيل54525101922116014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار496.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيقمر رياض عبد علي حسين54526121922134135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار495.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرقيه خليفه احمد مضعن54527101922120033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار493.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيمصطفى ثابت جواد كاظم54528191921095023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار493.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيساره مناف رحيم جاسم54529191922164011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار492.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبيصفا جاسم محمد علي54530191922146018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار491.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيسرمد عادل سعيد عبد هللا54531191921095009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار490.0ثانوية الحبانية للبناتاالنبارادبيحنين شهيد عبد الكريم محمد54532191922187002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار488.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعلي محمد بهجت يوسف54533191921109047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار486.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيرشيد دلف عبد حمد54534191921095008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار484.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيفراس سلمان عناد حمود54535101921040045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار484.0خارجياتاالنبارادبيدعاء  مهدي  حاجم  عجه54536191922401007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار483.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيحمد خليل ابراهيم عليوي54537191921109022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار482.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيابراهيم خميس فرحان خلف54538191921062002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيمزيون عماد طارق عبد54539191921027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيقحطان مهدي نايف علوان54540111921054040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنبارادبيمحمد طالب علي سلمان54541191921041011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبياية محمد عناد حمود54542101922129009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيضحى زياد حامد ربيع54543191922198017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبينسيبه محمد خليل عبد54544191922197027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار475.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيرسل منير عبد هللا صالح54545131922074025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيناديه جمعه خليفه هاشم54546191922155019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبياحمد رشاد مهدي صالح54547191921053002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيروعه رياض محمد محسن54548191922202012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيرسل طالب مجيد صلبي54549191922162011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيمحمد ياسر بدوي طعمه54550191921020042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنبارادبيمحمد خميس بلحوس رشيد54551191921045016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0ثانوية زينب للبناتاالنبارادبيرحاب سامي محمد حمد54552191922265009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارادبيمحمد حامد صالح مهدي54553191821043062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0ثانوية قريش للبناتاالنبارادبيهاجر عبد الحكيم عامر محمد54554191922158022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبياسراء مفيد خالد رشيد54555191922371003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبياالء عدي عباس نصيف54556121922090003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارادبيايسر رافع عبد هللا مشعل54557191921067002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيرسل سعد عليوي ناصر54558191922198009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيشاكر سلمان عناد حمود54559101921040027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن فراس عبد هللا مهدي54560191921019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارادبينبأ رعد مشرف جياد54561191922183019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيحازم صباح سمير فرحان54562191921107006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن زيدان خلف فرحان54563191921056013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيزبيده خالد ستوري ابراهيم54564191922156011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبياحمد عامر صبار احمد54565191921027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيحسام رميض محمد فيصل54566191921053013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0ثانوية الرحمة للبناتاالنبارادبيطيبه فيصل محمود صخل54567191922144011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0ثانوية مؤتة للبناتاالنبارادبيأمنه خليل علي حسين54568191922182001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيآيه عبد الرسول عبد الرزاق جراد54569191922197006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبياشرف شاكر محمود مهدي54570111921012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيمهند إسماعيل محمد حسين54571191921095027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيخالد وليد خالد صالح54572191921095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبيايهاب راجي متعب رزيك54573191922284001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا ضياء طالب كاظم54574141921015048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبياسماء خالد ابراهيم خلف54575191922159003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار456.0ثانوية االجيال المختلطةاالنبارادبيعبد العزيز احمد مرشد خلف54576191921311005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيشامل كامل صبري سعد54577191921109027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيضحى سعد جاسم محمد54578191922164014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار454.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيمروه عماد عبد احمد54579191922178032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار454.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمحمد غالب سليمان حمود54580191921109068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار454.0ثانوية هيت المسائية للبنيناالنبارادبيابراهيم سالم نوري عويد54581191921355002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار454.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيانس عدنان جاسم محمد54582111921034006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار454.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارادبيزيد صالح شالل عبيد54583191921096007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار454.0ثانوية الحبانية المسائيةاالنبارادبيزياد طارق فليح حسن54584191921344009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار453.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم صالح عبد حمد54585111922061046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار452.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيوسام عثمان سرحان فاضل54586191921027022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار452.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيأديبه فالح حسن محمود54587191922172001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار452.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعبد هللا حماد عبد هللا حمادي54588191921109037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار451.0اعدادية هيت للبناتاالنبارادبينيران قاسم رسمي فريح54589191922196009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار451.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيعبد هللا نجاح احمد حالوب54590191921107022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار451.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيماهر مدلول حماد بدوي54591191921109057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار449.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيفارس صباح علي عبيد54592191921020033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء ياسين شهاب احمد54593111922075041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبيمحمد أحمد حسن مصلح54594191921345108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0ثانوية الرحمة للبناتاالنبارادبيهديل مثنى حمدان عبد54595191922144015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارادبيعثمان عبد محمد فارس54596191921096014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيمحسن اكرم محسن عبد اللطيف54597191921058026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعبد هللا بشار عبد الكريم مطر54598191921095013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر شاكر عبد هللا احمد54599111921034040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى حقي اسماعيل محيسن54600111921156116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيرويده قيس مشعل حسين54601191922215016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيعمر رجب شعبان رجاء54602191921005020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعبد هللا احمد تركي عبد الحسن54603191921095012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيصفا محمود عبد هللا حمادي54604191922198016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيمصطفى نجاح فاصل كريم54605191921060026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيمحمد محمود سلمان ابراهيم54606101921009071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار445.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيمحمود اسامه حماد طرفه54607191921021018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار444.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيعمر شوقي جاسم محمد54608211921044017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار444.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبيطه علي حسين علي54609191921031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار444.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيعمار مالك عبد هللا فيحان54610191921021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنبارادبيمنار حاتم جمعه تالي54611191922169014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبيعبد هللا يونس حميد عبد54612191821076018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناالنبارادبيحسام نواف حسين رجا54613191921359013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبيبكر حسن فالح حسن54614101921042005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيمنتهى كنعان فرحان أحمد54615191922172020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارادبيمعاذ علي عصفور حمد54616191921065028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0ثانوية ابن االرقم للبنيناالنبارادبيعلي سعيد محمد خلف54617191921057005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيمحمد عبد حمد خليفه54618191921027018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيبكر ناصر احمد علي54619121921172007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار590.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيسامر عواد عبد حمد54620191941022013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار515.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيتبارك عمر ياسين كرين54621191942155012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار509.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيأصاله معاذ يوسف عبد الهادي54622191942153002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار495.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاالنباراحيائيمروه جبير زيدان خلف54623191942250016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار489.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد مصطفى خليل محمد54624191941026063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار488.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائياحمد هادي محمد سحاب54625191941013011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار486.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائياحمد دحام عواد فياض54626191941043004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار486.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنباراحيائيايمان رحيم عبد هللا مطلك54627191942167004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار484.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيسيف جمعة حردان احمد54628191941014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار482.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيأالء سعد عبد العزيز محمد سعيد54629191942196006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار482.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيلينه صالح هاشم ياس54630191942246079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار482.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيهناء حميد جاسم غريب54631191942163067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيغفران جمال عواد خلف54632191942183035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0ثانوية الشمس للبناتاالنباراحيائيسجى عبد سعيد عرميط54633191942263011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيوالء مجيد جاسم محمد54634191942204083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0ثانوية نور الصباح للبناتاالنباراحيائياسماء مالك ابراهيم علي54635191942132001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيطيبه عطا هللا مولود يوسف54636191942201020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيحازم محمد حازم مطر54637191941003023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيمهى عبد القهار علي عبد54638191942166066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيأثمار ابراهيم صويج رزيك54639191942196002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار479.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيايه ياسين محمد مخلف54640191942369052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار479.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيوليد هيثم حلو خلف54641191941058039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيعهد حسين علي متعب54642191942175050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنباراحيائيعلي معين حسن عواد54643191941363032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيزمن شهاب احمد سعود54644191942183018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيابو عبيده عبد المطلب رزج حمد54645191941019004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن فايز حمد جاسم54646191941056015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار477.0اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائيحمد هللا احمد فضيل معروف54647191941017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار477.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيريا طالل حسين علي54648191842153036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار477.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيهاجر قاسم محمد زيدان54649191942370243

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيمريم احمد رجب هادي54650191942369248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيطيبه احمد شهاب حمد54651321942029048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد الصمد حسن محمود موسى54652191941007097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيعارف امنيف عبد هللا كردي54653191941026035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0ثانوية سومر المختلطةديالىاحيائيعلي ماجد مريوش عباس54654211941072011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيمحمد احميد محسن سعود54655191941303006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0ثانوية الرافدين للبناتاالنباراحيائيربى زياد خلف حماد54656191942234009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف معد خليفه عبد الكريم54657101941036006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد صباح محمد عباس54658191941009267

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيريام سعيد سليمان احمد54659191942187016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيعمر سعد يعقوب علي54660191941014051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار472.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيشرف الدين خالد مشرف على هللا54661191941007078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيشهد صفاء جسام محمد54662191942166049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيرند محمد صالح عبد المنعم54663191942158027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائيايناس صباح فياض حسين54664101942125004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيادريس صباح عبد احمد54665191941011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيحنين محمود نصيف جاسم54666191942140009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيحنين واثق عائد مهدي54667191942370063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائياحمد قيس هاشم امين54668191941015014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار471.0خارجياتاالنباراحيائيعذراء هاشم محمد علي54669191942401016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيأمين مؤيد مصلح عثمان54670191941298001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيعبد المهيمن عقيل عوده نايل54671191941026044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار470.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيوديان عبد الرزاق عوده صالح54672101942113106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيايهاب حامد زيدان حسين54673191941114018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا ايثار صائب حميد54674111941041014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم صباح عباس فيصل54675101942113082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عمر داود سليمان54676191941349002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيسعد عارف ياسين سلمان54677191941095023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائينبأ مهند نصار نزال54678191942198068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيطه عبد الواحد عبد الستار عطا هللا54679101941026136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن دحام عبد محمد54680191941007091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائينورس حامد خلف علي54681191942180022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيماريه محمود صالح محمد54682191942182044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائينور عبد السالم صالح نعمه54683191942168028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى مقتدر عمر عبد العزيز54684191941114107
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيمصطفى نصرت عاصم نصرت54685191941095051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائييوسف عبد الجبار فرج خلف54686191941043045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيهبة مهند ابراهيم صباح54687191942229083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيهناء صباح خضير عباس54688191942229087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد علي حمادي54689191941001068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيعبدالمجيد سعد حميد فتيح54690191841070015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيسيف سعدي نمال حسين54691191941027015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيحنان احمد عبد هللا فاضل54692191942156022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيشهد احمد مخلف مهيدي54693191942153049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائياحمد جاسم عبد خلف54694191941004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعثمان صالح عاشور جاسم54695111941151035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيورقاء نعيم جاسر محمد54696191942137088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيزيد عبد الستار طركي نايف54697191941056012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيشيماء حميد هندي حمادي54698191942195064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيمثنى خلف خزعل داود54699191941027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيعمر عبد الستار فزع فرحان54700191941046035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائياحمد محمد حلب هرش54701201941250020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائينور نافع صباح جبير54702191942168030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائينور صبحي عياش معتوك54703191942168027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيحنان هيثم مدب عبطان54704191942166022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيحارث احمد دويش احمد54705191941104018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيمريم اسماعيل ابراهيم حسين54706191942160068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيبسمه زيد عبد الوهاب كيالن54707191942196022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيانس احمد عويد داود54708191941001019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائينور ستار علي حمود54709191942153077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار456.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيبالل قاسم محمد ثويني54710191941009070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار456.0ثانوية االندلس للبنيناالنباراحيائيعبد السالم كريم طمهور علي54711191941096013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار456.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيشهباء حربي صبيح فياض54712191942160048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار456.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيمحمد سعود حميد خلف54713191941058028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيجنان جميل علوان كنش54714191942198025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائياستبرق عالوي سليمان عبيد54715191942229002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار512.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقياحمد حسين عالوي حمد54716191951078002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيوليد خالد محمد مجبل54717191951019136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقيابراهيم محمد عواد حسين54718191951118001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنبارتطبيقيرقيه محمد فرحان عبد هللا54719191952384003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقينور حامد خلف علي54720191952180013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيساره شامل مصطفى زويد54721191952199025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيايه سامي خميس عبد54722191952202006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيأنس محسن علي محمود54723191951298001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيروى محمد جاسم حسين54724191952369020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيهيثم قاسم محمد صالح54725121951020043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقياحمد كامل علي ابراهيم54726191951026004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار459.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيمحمد باقر ماجد رجب خميس54727261951209119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد صهيب يوسف عبد الكريم54728191951118021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار456.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد ياسر فوزي سعيد54729101951036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار455.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيعالء بديع حنوش علي54730191951026022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار453.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيساندي كامل ابراهيم فليفل54731191952159014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار453.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيعمر جالل شفيق جاسم54732191951070028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار452.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيدريد هاني خلف حسين54733191951060005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار451.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيعمر حامد محمد كودي54734191951058018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيغدير رعد خضر حبيب54735121952117017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقينور ياسين خشان زباله54736191952198022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار450.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيحسين علي اسماعيل مضحي54737191951011024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار449.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيمحمود نعيم رميض محمد54738191951026041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0ثانوية الحبانية للبناتاالنبارتطبيقيمريم محمد عبد ضاحي54739191952187004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446.0ثانوية العدل للبناتاالنبارتطبيقيمريم جاسم محمد حمد54740191952174004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقياميمه انور عبد صالح54741191852201010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمحمود ظافر معيوف علي54742191951019114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار446.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن جمعه نصيف جاسم54743191951052014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار444.0ثانوية االمين للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عبد هللا ابراهيم عبد هللا54744181951014018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيطالب مولود طالب علي54745191951060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0ثانوية عنه للبناتاالنبارتطبيقيعبير غسان خليل ابراهيم54746191952200003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن لؤي عبد الهادي عبد الرزاق54747191951015014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيمحمود طالب حمد خلف54748191951011062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيعباس علي بلبول رويح54749241951036051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار442.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقياسراء وليد ابراهيم حماد54750191952156003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0اعدادية الزيتون للبنيناالنبارتطبيقيقتيبة صبري حمد عبد54751191951004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيوضاح رعد عسل محمود54752181951089036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسالم علي حمد حزوم54753111851021046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد ماجد محمد حسين54754101951021018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارتطبيقينورس بسام اسود عليوي54755191952197007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار592.0خارجياتاالنبارادبيسمية  حسين خلف زوبع54756191922401021
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار533.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيابراهيم سرحان ابراهيم علي54757191921287001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار520.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيجميله مطيع نوري عبد54758191922371011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار513.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارادبيشاكر خالد طالب هاشم54759191921052007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار513.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبيسعديه زبير نوري سلمان54760191922146014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار510.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيسحر أحمد عبد هللا شرقي54761191922371025

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار479.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارادبيعمر علي ضاري عبد54762191921052016

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار478.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارادبيعبد الرحيم صالح عوض هالل54763191921106006

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار478.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيآيه ظافر ثابت عايد54764191922176002

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار462.0ثانوية الفرات للبناتاالنبارادبيهاجر ايمن عطا هللا علي54765191922147011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار459.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبيحفصه ماهر علي شاكر54766191922146006

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار458.0ثانوية الفرات للبناتاالنبارادبيزينب محمد عبد عواد54767191922147004

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار446.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن حسن عاكول احمد54768191921106005

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار444.0ثانوية الفرات للبناتاالنبارادبيغفران دحام حماد ابراهيم54769191922147008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار443.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيصفا خالد حميد محمد54770191922371035

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار442.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيخديجه ظافر ثابت عايد54771191922176006

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار440.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبييونس احمد نايف جوده54772261921176066

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار439.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيحسن احمد حديد راضي54773111921160010

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار436.0ثانوية عنه للبناتاالنبارادبيصبيحه فرحان مدهم حمود54774191922200007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار430.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبيسحر نبيل عبد الستار كامل54775191922146013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار428.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيعالء كاظم حميزه عبيد54776231921169009

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار428.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبياالء محمد عبد الوهاب عمر54777191922146003

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار428.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنبارادبيوفاء صبحي دريع مالك54778191922152031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار426.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيسيف علي عبد الحسين حسون54779241921029027

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار424.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيعمر خالد احمد زويد54780231921192019

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار424.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيوائل غازي جبر كاظم54781231921255099

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار424.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبيمدري جبار محمد خماس54782211921027031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار423.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمثنى طالب حميد محمد54783211921014064

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار422.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيساجد فالح ابراهيم فيحان54784211921254007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار422.0ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبيحال سعد عبد الرحمن عبد هللا54785191922161008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار421.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبيعباس جودة عبيس ذياب54786211821260008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار421.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيوهب حميد محمد عبيد54787111921160047

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار421.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبياحمد علي مكطوف مري54788221821046001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار420.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارادبيمازن ياس خضر سرحان54789191921340058

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار420.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيوسام خلف احمد محمد54790201921055064

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار420.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيصالح حسن علوان حسين54791231821198021

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار650.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيعال منتظر ثابت عايد54792191942145046

3590 من 1522صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار537.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيلبنه ناصر جاسم بدوي54793191942148038

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار510.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنباراحيائيوالء فرع عامر عبود54794191942292011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار487.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيسجاد مشتاق طالب عباس54795271941011053

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار481.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيصابرين عماد جميل محمد54796191942180011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار472.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيرانيا مثنى حسين كامل54797191942147014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار471.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيمحمد نجاح حسن خضير54798191941106035

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار469.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيزهراء عامر فرج احمد54799191942145029

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار468.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيايناس ابراهيم علي نهار54800191942371012

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار468.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيمريم حميد حسن محمد54801191942148042

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار462.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائياحسان سعيد علي حسن54802251941052002

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار461.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيضياء عادل دريول اعبيد54803251941150176

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار457.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيمها حسام مولود ابراهيم54804191942145060

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار456.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيعلي خضير عجمي بطاح54805261941023044

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار455.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيكرار حيدر كاظم جابر54806231941252125

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار453.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيمحمد داود حسن ناصر54807201941023029

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار453.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيكرار رحيم كاني ديان54808241941063036

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار453.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيهيام جاسم عواد ناطور54809191942147040

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار485.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقيرغده رافع حمود ابراهيم54810191952214011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار471.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقيبتول بشار عبد حميد54811191952214008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار471.0ثانوية االمالي للبناتاالنبارتطبيقيأبتهال رائد عبد محمد54812191952211001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار451.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيسعود عبدهللا محمود عدوان54813171951039027

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار448.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمحسن عالوي جاسم عصاد54814221951036081

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار447.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد عزيز ناصر حسين54815251951207002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار676.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائينجمه حميد نايف فليح54816191942284006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار631.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيابتهال محمد عبد هللا خلف54817101942155001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار627.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيمريم مؤيد مزعل محمد54818191942145058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار626.0ثانوية النهروان المختلطةاالنباراحيائيعبد الهادي محمد جاسم محمد54819191941304010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار623.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائياالء نجم عبد هللا حمود54820191942224005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار620.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيغفران حامد عباس فرحان54821191942226077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار619.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيوفاء زيدان خلف محمد54822191942211031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار610.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيسمر شاكر حمدي اسود54823191942211020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار606.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيخضر جاسم حميد باغوز54824191941356013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار606.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيطيبه ذنون ناظم احمد54825191942384036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار605.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائياكرم مؤيد خلف داود54826191941046010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار604.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيربى عماد مطلوب قط54827191942145023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار601.0اعدادية االحرار للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد حسن خورشيد54828191941005014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار598.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيزمن قتيبه غنام محمد54829191942145028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار598.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمصطفى عامر عباس مصلح54830191941007186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار593.0ثانوية الصديق للبناتاالنباراحيائيسهاد عبد هللا بحر فياض54831191942230002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار590.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيجهان عبد صبري رجا54832191942146018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار589.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيفاطمه توفيق محمد جسام54833191942226080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار588.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيجنان غازي حسن اسود54834191942371019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار588.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائينوره كريم خليفه علي54835191942147036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار587.0ثانوية النهروان المختلطةاالنباراحيائيبشير كاظم زغير مشتت54836191941304006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار586.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيشروق جاسم محمد مزعل54837191942149030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار584.0ثانوية النهروان المختلطةاالنباراحيائيمريم جاسم فرحان جاسم54838191942304013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار584.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيسجى أسماعيل وهب حمد54839191942185039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار584.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيصالح هالل عباس عبد54840191941032017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار583.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيسراب هاشم حمود روكان54841191942224034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار577.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيتقى فائق طلك منادي54842191942199014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار576.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنباراحيائيرشا عبد الباسط احمد صباح54843191942152006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار573.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائياستبرق مثنى عبد الرزاق عبد الرحمن54844191942196015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار568.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيجاسم محمد نايف فليح54845191941284002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار567.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيروان ابراهيم حماد جوهان54846191942316011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار566.0ثانوية النهروان المختلطةاالنباراحيائيمحمد لطيف جاسم حمادي54847191941304012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار566.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيرحمة خميس عبد فرحان54848191942173021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار565.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيفرح حسين علي حمد54849191942226085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار564.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيجيالن نوري زبار عبد54850191942217033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار561.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيماجده حسين خلف داموك54851191942146048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار559.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيمحمد سعدي بتال نايف54852191941284016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار559.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمؤمن ايمن فوزي عبد الحميد54853191941003082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار558.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيايمان عدنان عواد فيحان54854191942303002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار557.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيسحر غايب ابراهيم محمد54855191942199036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار557.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيساره محمد فوزي جاسم54856191942156035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار556.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيايالف اياد هاشم محمد54857191942383022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار555.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيمصطفى مصلح عباس عبد54858191941032043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار555.0ثانوية بحركه للبنيناربيلاحيائيعمر عماد الدين نوري حسين54859311941100009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار554.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيربى اياد حمد سليمان54860191942145022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار553.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيبتول ياسر سلمان حمادي54861191942217029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار552.0ثانوية االيالف للبنيناالنباراحيائيرسول محمد كشاش عبد54862191941107015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار552.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائياسراء مؤيد مزعل محمد54863191942145004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار552.0ثانوية الصديق للبناتاالنباراحيائيشيماء عبد هللا حمد عبد هللا54864191942230003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار551.0ثانوية السويس للبناتاالنباراحيائيخديجه ياسين عبود حمادي54865191942261009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار550.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيامل برزان احمد فاضل54866191942189011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار549.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيطيبه ابراهيم مخلف طه54867191942182030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار549.0اعدادية االحرار للبنيناالنباراحيائيمحمد علي حسين علي54868191941005011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار548.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيايمان سعيد خميس عبد هللا54869191942196019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار548.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيضحى كمال محيميد مطر54870191942226068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار547.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائينور خضر علي محمود54871191942224053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار547.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيصفا محمد صالح وهيب54872191942243050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار545.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيأسيل جهاد معجون حمد54873191942371002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار545.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيمدين مكي يونس عايد54874191941022027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيزينب طالب مشعل جواد54875191942157029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار544.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيغائب صالح مجيد صلبي54876191941046039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيصفا يوسف عالوي عبد هللا54877191942175045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار542.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيرباح حسن صالح محمد54878191941028020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار542.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيرسل مجيد ابراهيم حسين54879191942218012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار542.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيعبد هللا احمد جاسم محمد54880191941303003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعمر ايوب رشيد درج54881191941007126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائياحمد احمادي عبيد خلف54882311941072003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيعلي حمدان عبد هللا نصيف54883191941029027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيبراق حاتم بداع علوان54884191942245005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاالنباراحيائياسيل حمود فرحان علي54885191942260002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاالنباراحيائياستبرق علي جاسم محمد54886191942264002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن جمال صالح حمود54887191941122010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيعائشه طريف علي حميد54888191942200028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار540.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيغفران شكر محمود عويد54889191942189122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0ثانوية السويس للبناتاالنباراحيائيأمل غازي مخلف حمدان54890191942261002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيقتيبة وحيد مخلف حمادي54891191941007145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيمروة عبد القادر علي حسين54892191942267053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائياحمد عماد متعب معيوف54893191941056005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائياياد ناجح عبد الحميد محيميد54894191941041010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيعائشة ياسين عبد هللا عليوي54895191942306015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيرسل مؤيد زيدان خلف54896191942156031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيهاله سعد عبد مطر54897191942217126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيهاجر محمد اسود خلف54898191942146059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيفاطمة احمد حسين عباس54899191942224046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائياسراء راجي عبد الجبار ضبعان54900191942178006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنباراحيائيايالف عامر علي حمود54901191942181002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنباراحيائيشهد ريكان هالل مزعل54902191942152010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيسماح محمود مخلف عبد54903191942156040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيهند عبد أخضير مناجد54904191942185083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعثمان مشرف كسار محمد54905191941011104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيفاطمه ناظم لطيف عماش54906191942200038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائينورا مهدي صالح عبد الرزاق54907191942156083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائينور حميد حسين عباس54908191942369292

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائييوسف خميس عبود فياض54909191941029055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائياحمد محمد ضاري صالح54910191941114012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0ثانوية السويس للبناتاالنباراحيائيناديه غازي مخلف حمدان54911191942261024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيعالء صباح عبد خلف54912191941069018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيحازم عبد الكريم محمد مكي54913191941021015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيعائشه محمد عبد صلبي54914191942217092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد عبد القهار محمد حويش54915191941009020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار534.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيليث طالب حميان صبار54916191941295011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار533.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيشيماء عباس كردي عبد54917191942226062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار533.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيانس مالك رمضان مهدي54918191941003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار533.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد حميد خلف حمد هللا54919191941007008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار533.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائييوسف عبد اللطيف احمد عبد اللطيف54920191941004048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيتقى قيس احمد عبد هللا54921191942193023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيآيه صالح عباس فرحان54922191942226018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعمر ثامر عذاب حمد54923191941003069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيرنين عماد دحام حمادي54924191942187014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيسالي احمد جميل ارحيم54925191942189087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيزهراء علي لطيف احمد54926191942166034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد حميد عبد مطر54927191941009258

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمحمد عدنان عبد الكريم محمد54928191941003093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيورود عبد صالح جاسم54929191942226116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار532.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمحمود صالح حديد حسين54930191941011167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيبكر ثامر لطيف جاسم54931101941205017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيتقى احمد عبيد مدب54932191942173015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0ثانوية البدور للبناتاالنباراحيائيحفصه علي حسين عباس54933191942256004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيعبد هللا جالل صعب فياض54934191941015041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيطيبه عبيد حمود شيحان54935191942217091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنباراحيائيأالء خشمان مجبل رزيك54936191942170003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيبراء رياض محمد هراط54937191942246015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائيصهيب عبد الستار خلف عواد54938191941054010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأسيل محمد علي محمد54939191942226010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى اسماعيل فرحان عبد هللا54940191941009307

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيشهد اسماعيل حسن عبد54941191942195058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيهناء خميس جاسم فهد54942191942217132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0اعدادية فلسطين للبنيناالنباراحيائيمروان وحيد صالح عرميط54943191941002023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيسوسن غايب فياض صالح54944191942163035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيالرا سلمان هوبي دويج54945191942154025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنباراحيائيعائشة عارف هادي فهد54946191942258009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيصفا رافع مخلف جاسم54947191942369196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيخليف رحيل مجول إبراهيم54948191941013023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيصفيه عقيل علي حميد54949191942200025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيبيداء طلب خلف فرحان54950191942224013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيهيام راكان محمد سالمه54951191942371072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيمروج عادل كريم عدوان54952101942107047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيمؤمن احمد نواف جوير54953191941110034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعبد الرزاق خالد عراك جاسم54954191941032025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيعمار ياسر حسين علي54955191941106023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيوصال كمال خير هللا محمود54956191942162065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيحسن محمد مرير سويد54957191941013018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيمنال لطيف محمد رخت54958191942196098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيمريم نوري درج مضحي54959191942186041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيرحمة خيري حمد شالل54960191942156028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيندى حاتم كريم حمادي54961191942384053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيميس محمد فرحان حمد54962191942156074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيرحمه لؤي ارحيم خليل54963191942157023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد بشار عبد حميد54964191941360040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيزينب فريد عبد الستار طه54965191942202033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيزينه قاسم سليمان خلف54966191942159050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار526.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيسعد هللا حازم فنوص عباس54967191941086011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائياية اياد مجيد حميد54968191942246010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيوسن محمود جاسم زيدان54969191942189185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيدعاء ظافر جبار عاصي54970191942383053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيعثمان ابراهيم نمال حسين54971191941027020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيشهد مصلح علي محسن54972191942217080
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائينور الشمس رعد توفيق نجم54973191942133061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0ثانوية التسامح للبناتاالنباراحيائيافراح مكرم بشير حسن54974191942221003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيصفا محمود جابر حمدان54975191942186030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيفرح قاسم محمد رحيم54976191942370191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيمصطفى شاكر محمود فرحان54977191941046049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيوفاء عدنان حسين عواد54978191942243093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0خارجيوناالنباراحيائياسعد شحاذة منير رجا54979191941400002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيلقاء جبير حميد مخلف54980191942303010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيمحمد احمد عباس عبد هللا54981191941010041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائياحمد جبار مذري عبد54982191941019007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار522.0ثانوية الخوارزمي للبناتاربيلاحيائيحنان باسم احمد حمود54983311942059001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه بكر رومي دخيل54984111942070003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيصفاء مؤيد سعيد عفر54985191941284009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيهدى محمد عبد حمد54986191942166077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنباراحيائيفادية فرع عامر عبود54987191942292006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيزينه عدنان كامل ساجر54988191942282010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاالنباراحيائيزينب سعدي جلوب خلف54989191942260011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيشهد جاسم علي حسين54990191942188073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائيايات سعدي خليل عبيد54991191942373002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيقيس جياد كليب جياد54992191941013041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار519.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيآية محمد مجيد حمود54993191942246004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حسن عباس سهيل54994111942073050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيضحى يوسف حسن حمد54995191942183030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيطيبه طه جلوي حمادي54996191942183032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائيزياد كوان حمود خلف54997191941024009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيموسى عبد الكريم ناجي هالل54998191941011180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاالنباراحيائيعذراء هاشم عبود محمد54999191942260016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيمعتز محمد مخلف عبد55000101941006057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيبنين علي شاولي ولي55001191942193020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0سكاريا-ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائياحسان حسن حمد كرحوت55002131941249001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيايناس باسم سرحان خلف55003191942183006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيأميمة موفق صغير صالح55004191942188001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنباراحيائيوليد احمد كردي سطام55005191941340044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيسجى احمد محي جاسم55006191942182024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيحسين عوده جدعان محمد55007211941032006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيسعيد خميس سليمان شحاذة55008191941104022

3590 من 1528صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيداليا شاكر اسماعيل حميد55009191942194030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيزهراء ياسر سلمان حمادي55010191942217058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائياميمة علي محمود دواي55011191942175010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيأنفال نزار مجول احمد55012191942145001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيهبه صالح حسن مطر55013191942201030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيهديل زياد نصار حسين55014191942156093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيفاروق حامد جمعه فهد55015191941028046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيسجد خميس سهو معيوف55016191942159057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار515.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيضحى عناد فرج خلف55017191942202040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0ثانوية االخاء المختلطةالسليمانيةاحيائيعمر سالم طه مهدي55018321941053005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائياسراء احمد خليفة محمد55019191942204001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنباراحيائيمريم خليل ابراهيم فاضل55020191942258012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعبد الجبار ستار فخري غضبان55021191941066060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر محمود عبيد صلبي55022191942383180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0اعدادية االيمان للبنيناالنباراحيائياحمد سليم عبد هللا احمد55023191941063003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيامنه حامد مولود هادي55024191942194012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاالنباراحيائيامنه جبير حمد حمادي55025191942250001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيغفران محمد مخلف احمد55026191942217100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيمصطفى حميد ربيع سويد55027191941032040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الحميد صالح جبر حسين55028131941001059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيغصون عبد حسين محمد55029191942226075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيسجى رافع نجم عبد هللا55030191942188065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيعلي احمد علي عبد55031191941006035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0ثانوية بحركة للبناتاربيلاحيائيلمى عطا هللا حنيش عبيد55032311942043028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيعبد هللا هيثم عبد هللا صايل55033191941015044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيزينب زهير يوسف رحيم55034191942243031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائياسراء نديم هوبي دويج55035191942154001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيفاطمه عبد فتيخان عبود55036191942191068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيبلقيس منذر خلف علي55037191942226024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائياسماء قاسم احمد رمضان55038191942162003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيضحى راغب مخلف علي55039191942371043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيريام راسم حميد سويدان55040191942197008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيوليد حميد خلف مصلح55041191941003114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىاحيائيانفال وليد صالح محمد55042101942157001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيمهند ابراهيم حرش رومي55043191941094019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيحذيفه رائد عبد السالم عارف55044191941015027
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيمروه عصام نيسان عباس55045191942195084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار510.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاالنباراحيائيايالف احمد محمد فرحان55046191942317001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار510.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعثمان حكمت محمد بردي55047191941066072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار509.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيهذال طالب فرج خلف55048101941200028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار509.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيمريم أحمد عبود حسن55049191942303012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائييحيى هادي راشد يازع55050261941011161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيسالم سعد عبد العزيز سليمان55051191941011070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيبتول محمود جاسم محمد55052191942226022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيانوار نجاح عيد سمير55053191942217023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيالرا محمد جاسم محيميد55054191942226088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيهاجر خليل سرحان جاسم55055191942226106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمهند محمد ابراهيم مايل55056191941015076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيسالم حسام غفوري رشيد55057191941001042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار508.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيسراج الدين سالم رجا حسين55058191941007068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار507.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائياحمد ثامر سليمان خلف55059191941015008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار507.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيفاطمه خالد محمد ملحم55060191942185060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار507.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيزينب جبار ابراهيم حمادي55061191942384023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه خالد جلوب عباس55062101942090047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيمحمد راتب عطا هللا صايل55063191941284015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيليث عماد شويش وسمي55064191941001088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائييوسف صباح عبد خلف55065191941069028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيشهد خميس مخلف خلف55066191942162034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيعقيل احمد جميل علي55067191941058022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0ثانوية نور الصباح للبناتاالنباراحيائيدعاء مجيد دفيش جهام55068191942132003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيامنية محمد شهاب حمد55069191942187004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيختام سالم عبد هللا علي55070191942199018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0ثانوية الرشاد للبنيناالنباراحيائيياس خضير هالل الحج55071191941050023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيطيبة سعود عبد العزيز مهدي55072191942137050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائينبأ صباح مشعان نطاح55073191942159110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيشاكر محمود جاسم مخلف55074191941006024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائياثير عاصم عبد هللا فيحان55075191941069002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0ثانوية التسامح للبناتاالنباراحيائينور علي عطا هللا كاظم55076191942221023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار504.0ثانوية الكواكب للبناتاالنباراحيائينبأ فخري فريح احمد55077191942208023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار504.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيتاره خالد ابراهيم علوان55078191942158014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار504.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيحمزه فرحان زيدان خلف55079191941029014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار504.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائينزار سالم مرعي حسن55080191941106039
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار504.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائياسيل محسن سعدون شاطي55081191942218005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار504.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائياية صالح صبار عبد الحميد55082191942145009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار503.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنباراحيائيطيبة عارف هادي فهد55083191942258008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار503.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيرانيا احمد عبد مجبل55084191942204029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار503.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيرونق عبد الستار نصيف جاسم55085191942247016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار502.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيحنين خالد صباح خلف55086191942183009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار502.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيميالد اسماعيل محمد عطيه55087191942195090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار502.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيعوف عبد الرحمن ضاري حمادي55088191941046038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار502.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيشهد محمود حبيب عبد هللا55089191942371084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار502.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن صبحي حمد شالل55090191941001055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار502.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيمحمد انور عبد هللا فرحان55091191941065039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيوجدان عبد الرحمن أسماعيل علي55092191942226115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيفردوس صباح نوري حمض55093191942306021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائياحمد سالم طالب فاضل55094191941054001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيصهيب جاسم محمد احمد55095191941011076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيرقية عبد الرحيم خاشع محمد55096191942267025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيآية عثمان هادي صبر55097191942163010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيحنين سالم صالح مخلف55098191942217035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيحنين سعدي كريم طالل55099191942191018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيميس احمد محمد كليب55100191942166067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيربى علي بركات كندي55101191942243025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيسرى سامي كامل مفتن55102221942424106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار501.0ثانوية بحركة للبناتاربيلاحيائيجنان جواد حنيش عبيد55103311942043009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار500.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيميسم عدنان حماد عبد55104191942133058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار500.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعلي ناجح احمد خليفة55105191941009197

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار500.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيلمى محمد علي ثامر55106191942185062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار500.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيفاطمه عمر احمد العمر55107191842200025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار500.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيحوراء سمير مهدي صالح55108191942200017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار500.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيامير محمد موات بجاي55109261941054009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار500.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيسجى نوري جبير إسماعيل55110191942370125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار499.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيريام جبار خلف صالح55111191942157026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار499.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيوسن عدنان عاشور ريحان55112191942161041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيمارية محمد ياسين عبد55113191942156062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن شاكر محمود خميس55114191941015037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائياحمد شهاب احمد فهد55115191941028006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0ثانوية االهرام للبناتاالنباراحيائيزينب محمود خلف حمد55116191942228003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيشذى فالح حسن علي55117101942108045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيزهراء إسماعيل مخلف عبد55118191942370102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائييقين صفاء عبد المنعم متعب55119191942194123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرفل خالد شاكر عصفور55120191942217051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيياسمين عامر عبد العزيز عواد55121191942160086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيامنه عامر شريف ظاهر55122191942191007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيرشا لطيف عواد مهدي55123191942175028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيميسوره رشيد خلف عبد55124191942369273

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين ضاري خميس عويد55125101942111015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيشيماء خالد خميس عباس55126191942188079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائياسراء سفيان خير هللا عران55127191942371007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيهند ناجي فيصل عباس55128191942226112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيهبه حسام صالح حسين55129191942149055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةاحيائيزهراء عوده عناد تركي55130321942023009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائياحمد اسماعيل احمد صالح55131191941065002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيزيد شهاب احمد اسبيع55132191941046020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيسرى عبد العطا عبد القادر عبد الرزاق55133191942267036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيبيداء عبيد عبد هللا روكان55134191942226026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائينادية فخري غربي محمد55135311942065070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيعبد القادر مجيد حميد عبد55136191941027017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيحيدر عمر عبد القهار محمد55137191941026027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيسهى حامد كامل حمد55138191942218016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيايالف صباح كردي مخيلف55139191942224011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيضحى كريم محمد فرحان55140191942224041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيساره محمد حسين حمود55141311942047107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيمروه غزوان عبد الوهاب جابر55142191942201023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار494.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيحسن علي كريم حسن55143231941033021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار494.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيمها اسماعيل يوسف عابد55144191942191080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار494.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيعمر عدنان زيدان خلف55145191941013040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار494.0نيو دلهي- المدرسة العراقية في الهند الرصافة االولىاحيائيسراب فاروق عبد محمد55146131942200002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار494.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عماد فيحان محمد55147191941009171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيعبير محمد غربي خلف55148191942148031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمد طالب بنيان رزج55149191941014063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيمحمد شاكر حمود نصيف55150191941071083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيكوثر فواز احمد جديع55151191942159092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائياحمد امين جبير عبد55152191941341005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيحسن ذاكر شالل مطر55153191941284003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي كريم عبيس55154241942106094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائينبأ حامد علي عبيد55155191942246095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيعبيده عامر دلف عالوي55156191941029024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيطه حميد محمود فاضل55157101941011046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا ماهر فوزي محمد55158191941003060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائياماني خميس دلف عالوي55159191942166006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائياثار عبد الغفار حسن حمد55160191942145003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائينبأ كمال عليوي ناصر55161191942197020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيحذيفه احمد فرحان صالح55162191941027009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاالنباراحيائيضحى عالء حسين علي55163191942165007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائيثريا قاسم فياض حمادي55164191942150011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيهاجر جبير عبد حسن55165191942158061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيحنين سعدون أدهام ياس55166191942149010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيغفران عامر عباس محيميد55167191942217099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0ثانوية الريان للبناتاالنباراحيائيرسل سعدي عواد صالح55168191942216003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار618.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيحسن علي فرحان زغير55169191951056007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار609.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد مهدي عجاج سليمان55170191951020083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار576.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيوسام ابراهيم عفن حسين55171191951106038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار573.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارتطبيقيرقية حميد محيسن علي55172191952173004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار553.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيعلي محمود علي خلف55173191951096018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار551.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقينيران سامي سويد حمد55174191952214027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقياحمد مزهر الفي علي55175191951106002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار539.0اعدادية العدل للبنيناالنبارتطبيقيعمار علي فرحان محمد55176191951018011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار538.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارتطبيقيروان رحيم عبد هللا مطلك55177191952167002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار537.0ثانوية االمالي للبناتاالنبارتطبيقيهاجر سطم مضحي عيسى55178191952211010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارتطبيقيدنيا خالد مصطفى محمد55179191952371008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار536.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد عبدالرحمن محمد سلمان55180191951340024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار535.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيعبير احمد سبتي جمعه55181191952189014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار528.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارتطبيقيماريا ستار فرحان محمد55182191952371017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0ثانوية االمالي للبناتاالنبارتطبيقيزينب حارث عفر احمد55183191952211004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقينذير خالد عبد خليفة55184191951007039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار521.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقينوره وسمي حمد ياسين55185191952199057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار520.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقيايه عبد هللا احمد شريف55186191952162004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيفاتن عبد الستار جبير زبار55187191952156023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا رحيم هالل حمد55188191951056014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0اعدادية راوة للبنيناالنبارتطبيقيعمر ذنون يونس وكاع55189191951022009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيتبارك محمد سعيد صالح55190191952199012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد مظفر مخلف ساجر55191191951070035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار506.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارتطبيقيسيف الدين محمد جاسم محمد55192191951304009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار503.0اعدادية راوة للبنيناالنبارتطبيقيايمن منذر رجب احمد55193191951022002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار503.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيعلي خاشع شدهان كاظم55194191951060010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار502.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيندى زيدان خلف حمد55195191952198021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0ثانوية الظاهر للبناتاالنبارتطبيقيسجى مجيد مسعر ساجر55196191952305003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيعبد السالم قحطان طعمه نجم55197191951067025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيرسل خلدون ختال نايف55198191952156011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقياحمد نوري زغير ابراهيم55199191951287006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناالنبارتطبيقيوسام عدنان اسود حسين55200191951347027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار495.0اعدادية العبيدي للبنيناالنبارتطبيقياسامه عدنان حمود الخلف55201191951024005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيصباح سطام عويد خلف55202191951287013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار492.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى حمد عايد هالل55203191951356051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0اعدادية راوة للبنيناالنبارتطبيقيمازن حسام مولود ابراهيم55204191951022010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيفالح جاسم حميد باغوز55205191951106028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار488.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيطيبة محمد نجم عبد هللا55206191952159016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار486.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيطه كامل عبد اللطيف عثمان55207191951021010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار486.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيكمال عطاهلل سليمان ساير55208191951106029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار484.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارتطبيقيمبروك حمدي شهاب حمد55209191851052048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار483.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارتطبيقيمريم ثابت محسن علي55210191952371018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار483.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقيعبير حكيم صالح مهدي55211191952214020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار482.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيكرار حيدر ناصر عبد55212291951153245

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار482.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاتن بشير خليل اسماعيل55213101952116033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار481.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقياسامه محمد جديع حميد55214191951056001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار480.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارتطبيقيآمال عبد الجليل عبار حمد55215191952371002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار480.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقيريام ميسر نوري نجم55216191952214014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار480.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرزاق منذر هالل احمد55217191951056012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار479.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقينصير احمد فرحان عالوي55218191951029026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار477.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيمحمد حمدان خلف ظفير55219191951287028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار474.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيايه ستار جبار حماد55220191952183002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار474.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنبارتطبيقيزهراء عامر خميس وادي55221191952135001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار474.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيرشوان عدنان جاسم لهمود55222221951039021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار473.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عز الدين احمد عبد هللا55223101951205019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار471.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارتطبيقياحسان جبير عبد ذياب55224191951338001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار471.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيايناس صفاء صبار عبد55225191952202005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي هادي مشاي55226221951003065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي رزاق عبيد عباس55227221951307151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيحيدر احمد بحر محمد55228191951003010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيحسام عبد الباسط عياده علي55229191951106014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيمحمد احمد صالح حميد55230191951029015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار468.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقياحمد عبد هللا علي جمعه55231191951012007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار468.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه اياد شعبان حبيب55232101952118015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467.0اعدادية زنكورة للبنيناالنبارتطبيقياحمد خالد فليح حسن55233191851032002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارتطبيقيايه وليد نافع عطا هللا55234191952159005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارتطبيقيساره ماهر فخري حمزه55235191952197005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيصادق يونس عباس نعمة55236271951014029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلتطبيقيمريم مجيد عبيد خلف55237311952058016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقيسرى منذر جاسم محمد55238191952180006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد حمود اسود عبد55239191951360055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعلي صالح مزعل غلب55240221951091048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيوليد خالد حمادي فياض55241191951011072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد سعد محمد حمود55242101951029033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن ياسين جدوع رضا55243191951015015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقياسماعيل احمد حرج ثابت55244191951020013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار465.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقياماني محمد حميد عبد55245191952214005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار464.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيهديل حيدر عبد الكاظم عجل55246271952088063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار463.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقيقاسم محمد جديع علوان55247311951004018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار462.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيجهاد خلف خليفه عبد هللا55248191951287009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار462.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيايه حميد فياض عبد هللا55249191852189002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار462.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقياحمد محمد حسين شهاب55250231951051002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيمنتظر احمد فاضل داخل55251291951005090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيمهند عبد الرحمن نواف مجبل55252191951011069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفتطبيقيرضا عباس فاضل صافي55253251951049009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيبان بشير نوري علي55254191952370013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيعباس فاضل صالح شنباره55255231951042023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنبارتطبيقيسحر فيصل سعد ختالن55256191952170002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيمحمد حاكم كايم موسى55257221951029044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيضحى عبد الرحمن جياد خليل55258191952370037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيزينه مفلح خميس ابراهيم55259191952156015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0اعدادية راوة للبنيناالنبارتطبيقيسامر سمير مهدي صالح55260191951022005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار460.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيرضوان يحيى محسن مرزه55261231951183027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقينسيم محمد عبد علي55262191951019128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمحمد عباس جواد كاظم55263221951091067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0ثانوية اليقين للبناتاالنبارتطبيقيساره احمد عبد حسن55264191952212006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيكمال خالد محمد خلف55265191951058021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيفارس حسن عطيوي عبد55266221951233014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا قاسم محمد علي55267221951091045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيكرم حاتم احمد خلف55268171951103059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيسجاد عبد الكريم عبد شيال55269221951070035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيمالك نافع محمد جلوي55270191952202023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقياحمد محمد خليفه صكر55271191951058003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار458.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الدينتطبيقيظافر سهيل احمد علي55272181951099007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0اعدادية العبيدي للبنيناالنبارتطبيقيجراح بدر محمد علي55273191951024010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيفراس ابراهيم عبدالجبار ابراهيم55274171951056013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيحيدر سعد عوده طاهر55275221951037015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الدينتطبيقيثائر عبد شكر محمود55276181951084001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيبهاء سالم حميد ضبعان55277191951020019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارتطبيقيخالد ثامر خادم بديوي55278191951279001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقياحمد رزاق عجيد حسين55279221951070002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيتوفيق احمد حميد عبد هللا55280201951023003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيمحمد كمال طالب حسين55281231951051058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيفالح عبد الحسن ماهر حاوي55282221951300151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيفارس سيف عيفان صالح55283221951077055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقينادر زكي فليح فرحان55284191851060029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار456.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلتطبيقيصادق محمد باقر جواد عبد55285231951250023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلتطبيقيعمر فارس خضير موسى55286231951052022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار668.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيفرح عبد العزيز حمادي صالح55287191922371049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار636.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبييقين عواد خلف محمد55288191922315012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار621.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيأالء حميد رشيد صالح55289191922155003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار616.0اعدادية جنين للبناتاالنبارادبيشهد طه علي حسين55290191922149022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار612.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيزهراء ماجد اسماح يونس55291191922171009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار609.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيتبارك جاسم محمد محسن55292191922229005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار604.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمحمد زياد جميل سعد55293191921109060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار604.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاالنبارادبيهبة محمد عباس حسين55294191922205013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار601.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيعثمان محمد علي عبيد55295191921028022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار598.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيريام علي حسين علي55296191922197013

3590 من 1536صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار593.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمحمد علي مانع داود55297101921055038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار593.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيخليل نجاح احمد حالوب55298191921107008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار587.0ثانوية زينب للبناتاالنبارادبيانصاف مجيد عبد هللا محمد55299191922265004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار586.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيعبد أرزيج معجل مزيد55300191921107018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار584.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارادبيعلي سعدي ياس جياد55301191921052012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار584.0اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبيمنيب معين جاسم محمد55302191921017010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار578.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبيحارث اسكندر محمود عصمان55303191921069011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار578.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبييوسف محمد ذياب احمد55304191921029025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار577.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنبارادبيتبسم عزيز عبد الرزاق عسكر55305191922247003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار577.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيجمعه جمال صبار سويدان55306191921301012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار577.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبينبأ عادل عزيز سطام55307191922168018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار576.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيساره حقي اسماعيل عواد55308191922162014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار576.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتاالنبارادبيزينه اسماعيل احمد عبد الحميد55309191922233006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار573.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيحبيب باسم أحميد خلف55310191921090004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار573.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيطيبة كمال حامد هداب55311191922246020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار571.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيصفى احمد ابراهيم مهنا55312191922195028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار570.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيشيماء هالل دايح حسين55313191922370108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار566.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيهديل سليمان احمد سرحان55314191922227008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار566.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبياسماء احمد سرحان حسن55315191922227001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار565.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيسندس خالد شهاب احمد55316191922174007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار562.0خارجيوناالنبارادبيعبد القادر سعد  سعود عبد العزيز55317191921400021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار561.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيايمن احمد صالح حميد55318191921029007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار560.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيطيبه محمد احمد زيدان55319191922166022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار556.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيسفيان عناد حماد مرعي55320191921029013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار556.0خارجياتاالنبارادبيمروة  صفاء  امين  علي 55321191922401037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار555.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيرقيه خالد رسمي حميد55322191922171003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار554.0ثانوية التحرير المسائية للبنيناالنبارادبياحمد نهاد عياش مصلح55323191921351007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار554.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيأحمد مهند عبد خلف55324191921066004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار553.0اعدادية العبيدي للبنيناالنبارادبيمحمد هيثم ناجح جراد55325191921024007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار552.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيفرقان أحمد عبد حسين55326191922172017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار550.0خارجياتاالنبارادبيرقية  صفاء أمين علي55327191922401012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار550.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيميثم كاظم حمزة عويد55328111921054053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار548.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبينبا عبد الستار علي حمادي55329191922176012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار546.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيرؤى محمد حسين علي55330191922197010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار546.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعبد الرحمن حميد جبار فرحان55331261921156025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار545.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار عماد فرحان علوان55332111921054042
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار543.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيغفران رافع رشيد جاسم55333191922150025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار543.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيغفران شاكر محمود عبد55334231922178018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار542.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيابتسام هشام داود سلمان55335101922119002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار540.0اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيمصطفى جمال حميد علوان55336191921058037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار540.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنبارادبيصبا عمر مدلول مطر55337191922148008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار536.0ثانوية الحرية للبناتاالنبارادبيطيبه صالح نوري جاسم55338191922192007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار536.0ثانوية الرافدين للبناتاالنبارادبيزينب عدنان هراط محمد55339191922234006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار535.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارادبييونس همام سعد هللا رفاعي55340191921070032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار535.0ثانوية برزاني المسائية للبناتاربيلادبيصفا سميان عناد فتحي55341311922082006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار534.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبياثار ايوب منذر مزعل55342191922373002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيتبارك لؤي جميل ابراهيم55343101922120020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنبارادبيصهيب مزهر محمود ابراهيم55344191921045008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيرسل حسن محمد جاسم55345191922164009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيعثمان غزال مال هللا عويد55346191921029016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعلي خضير محمد مروح55347101921041041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار531.0اعدادية المستنصرية للبنيناالنبارادبيايوب سعود عبد رمضان55348191921042005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار530.0ثانوية االهرام للبناتاالنبارادبيعائشة محمد خضر فرخ55349191922228007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار530.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنبارادبيهدى محمد ظاهر محيسن55350191922169015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار528.0ثانوية عنه للبناتاالنبارادبيلقاء نزهت خيري رحيم55351191922200008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار528.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبياسماء احمد عباس محيميد55352191922270003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار526.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيسجود محمد سعيد عبد اللطيف55353191922193007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيانور صباح نوار حايف55354111921054007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيمحمد سعدون رحيم عبد55355191921028030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنبارادبييقين عبد الصمد مدلول مطر55356191922148016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار524.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيأحمد محمد شاكر نعمان55357191921109007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار523.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيسمر خليل جالي سميط55358191922241015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيياسر عبد ساجت عنزي55359191921040063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبييقين زامل هالل جاسم55360191922197032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار521.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبيمريم حمدي صالح حمدان55361191922168014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار521.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيعمار فرحان محمد حمد55362191921066028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيأستبرق حمود رغيان سطام55363191922194001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيمحمد خلف محمد صالح55364191921301035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيسامر ضياء علي كاظم55365191921107012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيوهب عباس فاضل عبد55366101921156040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار515.0ثانوية الحارث للبنيناالنبارادبيفاروق عامر ياور عواد55367191921035005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار515.0ثانوية روناكي للبنينالسليمانيةادبيقيس محمد رشيد خلف55368321921048007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارادبياسعد عبد عماش عباس55369191921106002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيصفا سمير كريم سبتي55370191922197019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار512.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيمها محمد حسن منصور55371261922111042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار512.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبيغفران عبد المنعم مخلف عبود55372191922146022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار511.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمعاويه فالح عبيد احمد55373111921150077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509.0اعدادية الشموخ للبنيناالنبارادبيمحمد سالم علي ابراهيم55374191921053034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيبتول خليل محمد شفيق55375191922270004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيسعديه ناجي سليمان ناجي55376191922174005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0ثانوية اليقين للبناتاالنبارادبيغفران جمعه عبد صالح55377191922212013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيعمر علي حسين علي55378191921101046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيعمر بركات محمد نايف55379191921103020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبيخالده سعدي جيجان عبد55380191922167004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيبالل احمد عبد اللطيف حمد55381191921019011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارادبيحامد تركي جاسم محمد55382191921304010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0ثانوية هاجر للبناتاالنبارادبيعذراء حميد عجاج عمير55383191922184007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبينور عماد صباح فرج55384311922038041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0ثانوية الدوالب للبنيناالنبارادبيعبد العزيز حميد عواد حمد55385191921016005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0ثانوية الرافدين للبناتاالنبارادبيرغد عبد هللا ادهام حماد55386191922234005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبيصفا خضير حسن علوان55387191922146019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيمياده صفاء الدين ابراهيم حسين55388191922191031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعادل عبد هللا فهد احمد55389261921156019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيعماد عبد ظفير عيد55390191921287008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنبارادبيسناء سالم فرحان هادي55391191922152014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبينور بشير اسماعيل موسى55392191922176013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيشيماء سهيم عبيد خليفه55393101922120046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيعلي طيب احميد عبد55394191921301026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيمروة احمد حميد عبد الرزاق55395191922199036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيمحمد متعب مطر حمود55396191921301038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيعمر محمد علي مخلف55397191921301028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيحسن علي حسين تمر55398191921071018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبياحمد عز الدين محل محمد55399191921020005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيحنين وسام جليل عبد55400191922369040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنبارادبيعبد العزيز محمود عياده فيحان55401191921303005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيأحمد احسان عبد الحميد حسن55402101921014004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494.0ثانوية دجلة للبناتاالنبارادبيفاتن سعد محمود عليوي55403191922219008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيايه سمير شحاذه طرموز55404191922241005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيشهاب احمد مصطفى هادي55405191921103008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيهديل عبد الجليل وحيد عبد55406191922198030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492.0اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيوقاص سعدي بردي حسن55407191921005028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنبارادبيعلي جميل ابراهيم عيسى55408191921045011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيايه خالد فتحي عبد55409191922155005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبياحمد نيسان احمد سمير55410191921032004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارادبياحمد ابراهيم مخلف محمد55411191921360001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيهاجر خليل خلف فرحان55412191922188045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيمحمد جمعه بديوي ظاهر55413191921086066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرانيه مشرف عبيد الجاسم55414101922120029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبياحمد ضياء الدين محمود عبد55415191921069006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيبسام فيصل ظفير عيد55416191921287002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيفاطمه خالد برجس ابراهيم55417191922197022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةاالنبارادبيمحمد كريم سالم عليوي55418191921342132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبيحسام فيصل غازي فياض55419191921034003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيقبس بشير عبد محسن55420191922197024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيدالل حاتم احمد سرحان55421191922227003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيسالم جاسم محمد صالح55422191921301018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيفاطمه فيصل نايف رشيد55423191922226011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيساره عيادة جاسم محمد55424191922199023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0ثانوية النبوغ للبنيناالنبارادبيهيثم محمد فيصل حمود55425191921039008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبيساره مهدي فتخان عوض55426311922052017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0اعدادية العدل للبنيناالنبارادبيحسين محمد جاسم محمد55427191921018004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارادبياحمد عدنان صباح سويد55428191921043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنبارادبيماجد علي حسين حمد55429191921312002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيمريم محمد جاسم محمد55430191922174011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479.0اعدادية راوة للبنيناالنبارادبيعبد هللا صبحي هاشم محمد صوفي55431191921022005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىادبيمها حامد احمد سرحان55432101922157011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبياالء صباح احمد عباس55433191922195005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبيميناء محمود سليمان خلف55434191922185017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيمحمد شاكر شنيار بديوي55435191921103027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبيسميه عبد مطلك حمد55436191822185015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنبارادبيانفال اياد سعدون ارحيم55437191922169003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيهيفاء ابراهيم هندي حماد55438191922197031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيشعيب جمعة بديوي ظاهر55439191921086029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0ثانوية الشروق المختلطةالسليمانيةادبيعبد المنعم رسول عبد الجبار حسن55440321921043004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيساره صايل عويد عليوي55441191922198013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارادبيامجد كامل مشعل مخلف55442191921356009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارادبياحمد عبد هللا جهاد خضر55443191921348016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنبارادبيمحمد كامل محمد عبد55444191921282010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيانوار حكيم طايز عساف55445191922197003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيأجوان ماجد حميد خلف55446191922243001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0ثانوية الطالئع للبنيناالنبارادبيامجد سعدي احمد علي55447191921100004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبينور طه عادي علي55448191922227006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيسرور جبار حميد صالح55449191922197017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد حماد عبد هللا ذنون55450111921034047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبياحمد عبد الستار مطلك مطر55451191921036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0ثانوية الدوالب للبنيناالنبارادبيايهم ناجي سويد رزك55452191921016001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبيعبد هللا اسماعيل عبيد نايف55453191921069025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيهديل علي حسين غايب55454191922215033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبيدعاء عوده حنش نصيف55455191922168009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468.0ثانوية الحبانية للبناتاالنبارادبيعذراء احمد مخلف حسين55456191922187010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيرنا بركات حميدان خلف55457191922199016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبينور فرحان عبيد ملحم55458191922371061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيشفاء نذير خليل عبد الهادي55459191922176009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيشجاع شهاب حمد علي55460191921090009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيإيالف صالح سامي محيميد55461191922373001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيدعاء سالم يوسف محمد55462191922194007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنبارادبينبهان عبد الرحيم عيد محمد55463191921282014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيرنا قيس خميس ابراهيم55464191922164010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارادبيمصطفى ستار جبار مهيدي55465191921096027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيطه محمد عبد الحافظ محمد55466191921109030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462.0ثانوية اليقين للبناتاالنبارادبيمريم خالد مشرف بطاح55467191922212016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناالنبارادبيطه غيدان خليف برد55468191921359023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيشهالء عماد عواد عطا هللا55469171922315049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبياحمد اسعد بتال نايف55470191921284001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتاالنبارادبيساره عباس ابراهيم عبد الحميد55471191922233007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيساره عبد الحميد حسين يوسف55472101922089025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبييوسف محمد صالح عبد55473191921315010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبينور كرجي مخلف خضير55474191922369147

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيبلقيس خالد عبيد دايح55475191922188010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار460.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيانس انور شاكر شافي55476231921253024
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار460.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيعبد هللا شعبان رجب عواد55477191921104018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار460.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبيمصعب امجد عبد السالم صالح55478191921069044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار460.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيوديان عكاب عبد الرزاق علي55479191922174012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارادبيكمال شاكر حميد عدوان55480191921340038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيثامر لهيبي مصحب فنر55481191921290005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.0ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيمصطفى محمد خلف عبد55482191921050023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار456.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنبارادبيحمزه احمد رافع فياض55483191921303003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار456.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعمر حامد طه عبد الرزاق55484191921095017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار455.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارادبيمثنى حماد دلي مطلك55485191921360034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار455.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتاالنبارادبيعفاف احمد داود ايوب55486191922233010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0اعدادية راوة للبنيناالنبارادبيفيصل محمد عبد الواحد فيصل55487191921022006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار453.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبييوسف حسن خضر عز الدين55488191921021023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار453.0ثانوية اليقين للبناتاالنبارادبينور كرجي راشد ضاحي55489191922212019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار453.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيتمارا محمد عبد مطارد55490191922246006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار453.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيهدى محمد شفيق محمد55491191922270021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيفاطمة رعد حلمي عزيز55492191922174009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبيسما مثنى اسماعيل تركي55493191922185012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناالنبارادبيفهد عدي كريم رزيك55494191921349038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار452.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيرقى محمود ابراهيم محمود55495111922115010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىادبيمسك محمد جهاد خلف55496131922227006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبيايه هيثم شاحوذ فرحان55497191922168006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار451.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيياس خضر زيدان خلف55498191921090023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار450.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيرغداء شيخان حبيب مرهون55499191922290005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار450.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبياحمد حاتم عبد الكريم هادي55500191921284002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيآيه احمد عباس احمد55501321922020001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعبد هللا حسين عباس عماره55502231921008083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيرحمة غسان عدنان عفان55503191922175010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار449.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيعمر حماد فرحان حمادي55504191921029019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيصفا محمود حسن خلف55505191922175021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيزينه داود سليمان حسين55506191922163010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0اعدادية اليسر للبنيناالنبارادبيمحمد ضياء سليم هايس55507191921061010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0ثانوية االجيال المختلطةاالنبارادبيعبد السالم حازم عبد خلف55508191921311004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0ثانوية النجاح للبناتاالنبارادبيلينا فاروق حرج محمد55509191922269006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيعهد كريم عباس علي55510191922246021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيرحمة جمال شاكر صالح55511191922246013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار606.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيزينب حمدي عطا هللا ندا55512191942199033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار587.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيروعه حازم صبحي عبد العزيز55513191942160036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار580.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيهدى سفيان حميد كامل55514311942031040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار575.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيوسناء زياد حميد كامل55515101942084049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار566.0ثانوية قوش تبه للبناتاربيلاحيائيالهام نزال حماد جلوي55516311942062003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار562.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيحنين خالد ابراهيم حمد55517191942140006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار561.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيسهام احمد خليف ناطور55518191942147024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار561.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنباراحيائيمالك باسم صبحي أحمد55519191942152020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار559.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيشيماء ليث مشحن خليل55520191942156044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار555.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائينبأ موزان جفال مرعي55521191942371057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار554.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيضحى عبد اللطيف فجر بازل55522191942145041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار549.0ثانوية الظاهر للبناتاالنباراحيائيسرى عيد عراك ساجر55523191942305006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار539.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيهارون ياسين عادي صالح55524191941009339

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار536.0ثانوية بغداد السالم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد القادر خميس جاسم صلبي55525121941041005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار532.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمنة هللا مسلم رحيم محمد55526191942189151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار532.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيسهيله علي خزعل علي55527191942247019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار531.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيحنين عماد قاسم كاظم55528191942200016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار529.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعمر فرات موح عباس55529231941008152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيهدير فيصل محمد هزيم55530191942159119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيفاطمه فاروق عبيد مطر55531191942145050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار523.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائينور الدين رفعت جاسم محمد55532191941019102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيأحالم عصام خضير عباس55533191942161001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيعبيده احمد عايد مخلف55534191941106019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيسهيله سعد خزعل علي55535191942195054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائياحمد عبد الكريم علي محمد55536191941022004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيدرداء حسن ابراهيم شكداح55537191942160024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار515.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيقطر الندى نصير يوسف صالح55538191942151046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار514.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمنة هللا قاسم محمد منسي55539191942246091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائيخالد سوادي هبال علي55540191941024008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيطالب مازن حمودي عطيوي55541191941022015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيفاطمة صباح نوري حمض55542191942306018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيمنى طارق دليمي عفري55543191942287020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيمصطفى مؤيد عبيس ناجي55544231941052079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائييقين زياد سعد نصيف55545191942369334

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمصطفى مسلمة طه حويش55546131941243013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيايه صافي عمال صالح55547191942185016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعبد الرزاق جبار خلف فرحان55548191941032024
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمصطفى عباس جاسم فياض55549191941011173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيديانا علي حسين كاظم55550191942229025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد شهاب حميد نوار55551191941356041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيأيمن اكرم نجم كاطع55552191941015002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيأيه عمار محمد عبيد55553191942180002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0ثانوية الشمس للبناتاالنباراحيائياجوان حامد ابراهيم احمد55554191942263001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر كريم محمد مدهر55555191942384056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار519.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيليث احمد فاضل كواد55556101951011045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيزينب حاتم حميد خلف55557191952199022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارتطبيقيمحمود حقي اسماعيل رشيد55558191951062014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقياحمد عوف عبد الرحمن عليوي55559191951015005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعمر رياض جاسم محمد55560191951019085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيساره نهاد بديوي عودة55561191952156016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار484.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد الصادق ارحيم دندوح وزن55562221951053038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيدعاء فاروق جاسم فرحان55563191952202009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار478.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارتطبيقيشداد طه محمد عليوي55564191951292004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيوسام قيس احمد سليمان55565191951020092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقياحمد عبد الحميد رجب حبيب55566191951011006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار459.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى عبد تركي صايل55567191951007034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار459.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارتطبيقيمحمد عايد خليفة صالح55568191951006012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيحسن طالب علي عبيد55569221951081013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار455.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيايمن جمعه رواد محل55570191951056003

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيسمر عامر احمد سهيل55571191922174006

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيمريم عامر رافع ديالن55572191922156028

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار450.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبياحمد محمد لهيبي نوار55573191921027004

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار448.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارادبيعثمان عايد طركي حسن55574191921279007

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار445.0ثانوية دجلة للبناتاالنبارادبيأيناس احمد مصلح حمادي55575191922219002

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار442.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيفرقان يعرب ياسين عبد ربه55576191922198020

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار442.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبيأنفال عويد صالح حمدان55577191922168001

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار441.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبينسرين سعود محمود عزيز55578191922188041

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارادبياسماء شيحان شالش شحتول55579191922279001

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيعبد المجيد حميد فالح حسن55580191921315005

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيرحاب طالب عبد هللا محمد55581191922371017

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار439.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيهارون سعدي محمد رجه55582191921315009

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار439.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعلي تحسين احمد منصور55583191921109044

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيورود نزار وحيد ناصر55584231922271120
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قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيوالء عمر عبد هللا حمد55585191922188056

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار437.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبياركان فاضل حمدي عبيد55586101921022006

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىادبيرواء سليمان محمد علي55587101922157006

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار435.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيمحمد يونس سلمان حمادي55588191921011033

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار434.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيحفصه عبد السالم خورشيد حمود55589191922371013

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنبارادبيعبد هللا محمد عبد الرزاق جبير55590191921095015

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيمصطفى عامر ياسين اسماعيل55591191921315008

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار431.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيفيحاء جاسم محمد مشعل55592191822194046

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار430.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيابراهيم عبد الرحمن ساهي عبد55593231921073004

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار429.0اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيعبد القادر هاني خميس حسين55594191921005015

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار429.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبيحسام عارف عالوي نايف55595191921345035

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار428.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناالنبارادبيفهد فارس محمد عبد هللا55596191921349039

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار428.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمحمد قاسم محمد سعيد55597211921013062

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار428.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيعلي عمران سهيان شوكان55598231921052066

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار428.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبيمحمود دلف حنوش سعيد55599191921013052

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار427.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيمحمد مسلم صجم عبد55600231921073028

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار427.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبيعمران حسن علي نويديس55601191921076026

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار426.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبيسيف عبد حماد رعد55602191921284005

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار426.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبيفاطمه رحيم محمد عبد55603191922134009

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيحنين اسعد نجم علي55604191922204009

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيسجى ناظم طعيس احمد55605191922155008

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار425.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيبرير محمود راضي خليل55606231921178011

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار424.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيضحى عبد الجبار عنيد عجيل55607191922150023

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار424.0اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيطاهر حازم طاهر عبد الجليل55608191921005012

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار424.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيفرح عز الدين عباس قدوري55609191922176011

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار423.0ثانوية اليقين للبناتاالنبارادبيهبه اسماعيل حماد عساف55610191922212021

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار423.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيصخر مظهر خلف طاهر55611211921023028

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار423.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيمهند محيسن بريبر ظاهر55612241921208035

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار423.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنبارادبيسالي ياسر جيجان جليل55613191922169006

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةاالنبارادبياحمد جمال حسين فرحان55614191921342009

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينالنجفادبيوليد عبد فرحان موحي55615251921160059

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيجراح علي حميد علي55616311941011011

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائياحمد حميد فياض عفج55617191941001004

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار469.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائياسراء صالح محمود سلمان55618191942370025

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيمصطفى مهنه جاسم حسين55619191941274020

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائينمارق جمعه حمد ذياب55620191942193096
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قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار457.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ابراهيم علي محمد55621141941200002

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيايالف نعمان حامد صالح55622191942298001

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار454.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيلينا سعيد خميس عبد هللا55623191942196088

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار453.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيشيماء عبد هللا عكله محمد55624191942370150

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار443.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيهناء خالد جمعة عودة55625191952156031

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار439.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيخضر عبد الرحمن صباح مصطفى55626191851019023

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار436.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيطيبه عبد المنعم عز الدين عبد المنعم55627191952178022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار621.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيرقيه فيصل سعيد عبد هللا55628191922172004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار620.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيهدى ثامر نوري عبد الكريم55629191922198029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار616.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبيدعاء مصلح هادي خضير55630191922258009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار607.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيمريم نعمان ابراهيم حمادي55631191922154015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار604.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيتماره حكمت ردام غزال55632191922198007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار601.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيشهد معجل عبد هللا جاسم55633191922172011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار588.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيمرسال ياسين ابراهيم حسين55634191922155015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار582.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيأفراح حسن مخلف نزال55635191922371074

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار581.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيمالك معاذ غسان ياسين55636191922198022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار579.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيهاجر نافع محمد سالم55637191922188050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار577.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيرسل محمد عبد النبي شبيب55638191922198010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار576.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبينور هادي محمد عباس55639191922258024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار575.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبيزهراء عبد المنعم خلف عفتان55640191922134006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار574.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيسمر وليد خليل تركي55641191922172010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار573.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيثريا هيالن أحمد ياسين55642191922202007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار573.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبينور سعيد حامد مخلف55643191922172023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار564.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيرحاب رافع عبد حمادي55644191922202009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار558.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيميراث عبد الستار ابراهيم بريسم55645191922315007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيمريم يوسف عبد هللا احمد55646191922191028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار556.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيزينب شامل عبود مشعان55647191922241011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار556.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيعذراء جاسم محمد صكر55648191922162020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار555.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيهويده صبحي عبد الكريم شوكه55649191922171023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرنا محمد جواد حسين55650101922120035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبينسرين حاتم شرقي حسين55651191922175038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار551.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيماريه يوسف عبد هللا احمد55652191922191027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار550.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيحنين صفاء عبد سحاب55653191922191011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار549.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيطيبة صالح عبد الحج55654191922315006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيمريم خلف محمد مخلف55655191922217017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار541.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيقدس ظافر ماجد حميد55656191922154013
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار541.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيميالد وسام علي هتيمي55657191922315008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار541.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيساره رائد فيصل سعيد55658191922172006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيامنه عبد الجبار طالل حمادي55659191922166004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنبارادبيمنى ممدوح جبر محيسن55660191922152020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيمالك عبد المجيد احمد حنوش55661191922155016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيسبأ وليد جاسم ويس55662191922315005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536.0ثانوية الرحمة للبناتاالنبارادبيدعاء محمد حسين عبد55663191922144006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبينور ياسر جلعوط اسماعيل55664191922155020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار535.0ثانوية الرافدين للبناتاالنبارادبيمنى قاسم عبد هللا حمد55665191922234011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيحنين جميل ابراهيم خلف55666191922204010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار530.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيمريم غديف نجم عبد هللا55667261922111038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار529.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةادبيآيه حمد عبد صالح55668321922023001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاالنبارادبيايه عماد محمد اسماعيل55669191922165002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيهيفاء محمد احمد صالح55670191922227009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيفاطمه عبد صالح ضاحي55671191922172016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيفاطمه نبيل شهاب احمد55672191922191026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار523.0ثانوية النور للبناتاالنبارادبيعبير كريم عوده خليفه55673191922237009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيعائشة صبحي فندي خضر55674191922156021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار521.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيساره مطلب عواد خليفه55675191922204020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار520.0ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبياالء محمود صداك بطاح55676191922161004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار519.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنبارادبيهدى خالد هزاع محمد55677191922148014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار519.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبياسماء خلف محمد مخلف55678191922217003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيزينه جمعه احمد شرميط55679191922171011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاالنبارادبيريام جمعة سليمان يوسف55680191922205008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار513.0ثانوية دجلة للبناتاالنبارادبيرسل محمد علي عبد هللا55681191922219004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0ثانوية النور للبناتاالنبارادبيعائشه حسن سويد سلمان55682191922237008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار511.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيطيبه رائد سعيد صليبي55683191922154010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيضحى مجيد غريب احمد55684191922181013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيأيالف محمد عاصي أسود55685191922194003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيبلقيس حسن عبد الحليم عالوي55686191922246005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيفاطمه مجباس حميد عبد55687191922369110

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيعهد مفيد أحمد جميل55688191922243032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبياكرام حاتم حمادي مهنا55689191922195004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيساره مصلح احمد شرميط55690191922171012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيمريم عامر مهدي خلف55691191922159021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبييقين خليل صباح ندا55692191922168019
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيساهره محمد مزبان محمد55693191922290006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيشهد فالح هادي حسين55694191922150021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0ثانوية ابن زيدون للبناتاالنبارادبيصبا محمد عبيد جميل55695191922248005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتاالنبارادبيهاجر مدلول عبد نعاس55696191922239008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيآمنه مهند فيصل مخلف55697191922202001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيآيه غازي فيصل مخلف55698191922202002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبييقين هيبت كرجي فرحان55699191922150038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيغفران محمد مال هللا رزيج55700191922243033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيزينب جمعه احمد شرميط55701191922171010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبيزينب جهاد محمد عودة55702191922258014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيساره وليد خالد جدعان55703191922163012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيموج عمار حماد صالح55704191922159025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبيخديجه مصطفى عسكر حسن55705191922258007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبياريج احمد خلف عفتان55706191922134002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيتهاني عماد خلف حماد55707191922369030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبياسراء خلف زغير خلف55708191922241001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0ثانوية ابن زيدون للبناتاالنبارادبيايه بشار نوري حسين55709191922248001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيقطر الندى علي صالح علي55710191922154014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيغفران حسين عبد محمود55711191922181015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيمنا فرحان جرو عبد الحمد55712191922166026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبياية حمادي حسن احمد55713311922052008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيماريا طالل علي خلف55714191922155014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيرقيه داود سليمان حمادي55715191922166012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيدعاء سالم مطر بدوي55716191922204012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيرغد عبد الموجود علي منصور55717191922215011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيزبيده زياد شتيوي حسين55718191922194009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيرهف احمد مشوط عبطان55719191922373018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنبارادبيعائشه زياد علي عباس55720191922139004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبياسماء كريم عبد عالوي55721191922188005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0ثانوية دجلة للبناتاالنبارادبينبأ فالح حسين جاسم55722191922219010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيبدور علي موسى جريذي55723191922226002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0اعدادية جنين للبناتاالنبارادبيرانية حسين عالوي محمد55724191922149010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيرحمه يوسف حرج ثابت55725191922178013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيرحاب طه حسين فرحان55726191922229012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيشذى ثامر نوري عبد الكريم55727191922198014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيبشائر فراس جميل حمد55728191922197008
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبيهبه ماجد خلف عفتان55729191922134013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيشهد خميس جاسم محمد55730191922370105

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0اعدادية جنين للبناتاالنبارادبيهاجر أحمد محمود عويد55731191922149036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبيايالف محمد حسين علي55732311922052011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبينور بشار عبد هللا داود55733191922134011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيمريم مخلص صالح عبد55734191922204028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيحفصه جميل حماد عبد55735191922166007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيرهام منذر احمد مرزوك55736191922171005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيتماظر محمد احمد حسين55737191922315002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيميالد صالح علي شهاب55738191922156033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيبشرى عادل عبد عالوي55739191922164005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيزهراء طارق ريكان برع55740191922217012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبينور ذياب علي حمادي55741191922150034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبيافتخار علي سلوم عبد55742191922258003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيتماره جمال حامد فياض55743191922204008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيفاطمة عبد الرحمن عبد الحافظ حسني55744191922162024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيشهد محمد سامي عبد الستار55745191922155011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبياسراء حسن عبود حسن55746191922270002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيسرى جالل عيدان مخلف55747191922166019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيرونق ابراهيم مجيت صافي55748191922315004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبينبا رعد صبار صالح55749191922171019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبينورس نبهان صالح علي55750191922369150

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيطيبه ادهم عارف عبد الهادي55751191922178023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبينور محمد علي داود55752191922134012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0ثانوية دجلة للبناتاالنبارادبيرفل جمال محمد ضاحي55753191922219005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنبارادبيسهيله ناطق خزعل علي55754191922247009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيهاجر بهاء ياسين عبد الحليم55755191922215032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبياناغيم قتيبه سعود نمر55756191922198001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيخديجة محمد احمد حسين55757191922315003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0ثانوية الرحمة للبناتاالنبارادبيختام خليل عواد عبطان55758191922144005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنبارادبينور احمد رزيك سرحان55759191922152024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيمها جاسم محمد ياس55760191922370150

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيساره جواد عبد هللا جاسم55761191922195022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيمريم جمال منسي جدوع55762191922246026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيهداية صالح عبد الحج55763191922315010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاالنبارادبيرحاب عارف عبيد هيثان55764191922205007
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيعفراء احمد محمد جاسم55765191922195029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيآمنه كردي ضايع حسين55766191922204003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاالنبارادبيايالف جبر عطية سعود55767191922205004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيتقى هالل عمير كاظم55768191922176003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ثانوية هاجر للبناتاالنبارادبيلقاء حليم مطشر تركي55769191922184008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيرؤى حكمت حماد عبد55770191922166010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0اعدادية جنين للبناتاالنبارادبيرفل علي حاجم سلطان55771191922149012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيبراء جمال حسين فراس55772191922163006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيأميمه معاذ احمد لطيف55773191922243004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيايناس عبد خليفه علي55774191922159007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية النور للبناتاالنبارادبيمريم عبد خلف صالح55775191922237011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنبارادبيهدايه مصطفى شاكر عواد55776191922152027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىادبيبشائر جمعة سليمان جديع55777101922157003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبيتبارك محمد خلف عبد هللا55778191922167003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبيايه جاسم حمادي جاسم55779191922167002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيحنين صبار بديوي مجبل55780191922150010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيزينب ثامر دهام عالوي55781191922369060

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيآيه صالح حسن جمعه55782191922243005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيهاجر حاتم حسين عبد55783191922227007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيفرح صهيب عبد الجبار عبد الوهاب55784191922175031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيهدى يونس عالوي صالح55785191922270022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبييقين غني عباس حمد55786191922258025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0ثانوية عنه للبناتاالنبارادبيزهراء فؤاد فيصل شنتاف55787191922200005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيميمونه علي عباس فرحان55788191922226012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0ثانوية التسامح للبناتاالنبارادبينرجس عبد الناصر محسن حسين55789191922221018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيعال عبد الرزاق عالوي جدعان55790191922194017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0ثانوية االفنان للبناتاالنبارادبيايه احمد عبد علي55791191922242001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيساره صباح هالل عباس55792191922270010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0ثانوية البدور للبناتاالنبارادبيايناس محمود تركي زعيان55793191922256004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيهاجر عبد الرحمن فزع فرحان55794191922270018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0ثانوية بردى للبناتاالنبارادبيايمان عبد الرحيم حردان صالح55795191922251003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيريحانه عبد الستار نوري عباس55796191922191016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنبارادبيفاطمة خليل حسين علي55797191922218012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيسميره عبد اللطيف جابر هيكل55798191922156014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيايمان حامد حمد صباح55799191922226001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيايمان عبد السالم عطيوي عوده55800191922155004
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيرقيه محمود عايد خلف55801191922159010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيهند عباس فاضل مشوح55802191922150036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبياسماء احمد شهاب حمد55803191922290001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنبارادبيعائشه عبد الباسط عياده علي55804191922148009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيدعاء محمد ربيع سويد55805311922038011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيعائشه خالد علي سالم55806191922373009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0ثانوية عنه للبناتاالنبارادبيسرى نزار رشيد محمد55807191922200006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيساره عبيد سلوم خليفه55808191922371024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبينبأ حميد فالح حسن55809191922315009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنبارادبيتمارا ابراهيم هالل بحر55810191922218004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبياحالم عارف عالوي نايف55811191922134001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيميمونه محمد اسود لطيف55812191922217018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنبارادبيمها فرحان الطيف محمد55813191922152021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0ثانوية الرياحين للبناتاالنبارادبياسراء مجيد عبيد شرتوح55814191922186002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبياميمه شاكر محمود جاسم55815191922166005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيزهراء محمد حمادي مزعل55816191922150014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0ثانوية الحرية للبناتاالنبارادبيزينب محمد مهدي عبد االله55817191922192004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0ثانوية بردى للبناتاالنبارادبيسارة نضال جهاد صالح55818191922251007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0سامسون-ثانوية التراث االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىادبييسرى صعب اسماعيل عبد القادر55819131922350003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيسجى حسن علي عبد55820191922243024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيايه نور الدين فالح حسن55821191922156005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيسالي عادل خلف شهاب55822191922163013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيسيناء مهدي فياض محمد55823191922226006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيشيماء فياض سليمان حسين55824191922175018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيرانيا منذر مشرف خلف55825191922204013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبياسماء احمد تركي بردان55826191922185002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىادبيرفيدة علي عبد الغفور جبار55827101922157005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبياطياف شاكر محمود عبد55828191922150001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيهند عبد اللطيف جابر هيكل55829191922156040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيشيماء عبد الخالق احمد خليل55830191922194016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبيحوريه عبد هللا حميد سالم55831191922168007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتاالنبارادبيمريم جاسم محمد عرموط55832191922239005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيازهار عادل محمد عبد55833191922315001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيشذى عبد الرحمن ظاهر فرحان55834191922226007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيلمى جمال عبد العزيز محمد55835191922246024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0ثانوية الشراع للبناتاالنبارادبيندى طالب فهد مطلك55836191922138006
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيمريم عبد الرحمن عبد القادر عبد الكريم55837191922163024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيليلى ياسر عبد الكريم عبد العزيز55838191922198021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0ثانوية الحرية للبناتاالنبارادبيأسيل جبار حميد شهاب55839191922192001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيهاجر عدنان محمد عبطان55840191922172024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيديار بكر خضير حمودي55841191922199011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبيحنين عبد الحكيم عويد هزيم55842191922174003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيحنين ثائر كامل جاسم55843191922188014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيرنده هشام لطفي محسن55844191922155007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيياسمين رسول محمود عبد55845191922373015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىادبيمروه جمعه سليمان جديع55846101922157010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيهند احمد فرج هالل55847191922241028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيدعاء فرحان سليمان حسين55848191922227002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيرويده حسين سليمان عشوي55849191922202013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيورقاء خليل عبد هللا علي55850191922227011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيسارة جاسم محمد علي55851191922229016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاالنبارادبيانعام خالد فرحان عباس55852191922205003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيعذراء كمال عبود فتيح55853191922175026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبياسراء صالح ازعون فرحان55854191922156001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية االهرام للبناتاالنبارادبيأديبة محمد فيصل حماد55855191922228001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية االهرام للبناتاالنبارادبيلقاء قصي جواد حماد55856191922228009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيساره محمد حميد محمد55857191922188022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيلبنى احمد صبار عبد العليم55858191922181016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيرقيه مجيد محمود علي55859191922181006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارادبيهبه حسين علي ذياب55860191922189013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبينور علي فرج علي55861191922369172

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار665.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيفاطمه صفاء الدين عبد الرحمن عليوي55862191942198056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار646.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيايات عادل عواد حمادي55863191942158009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار632.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائيشهد عراك رديني عسل55864191942212021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار618.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائياسراء علي عبد هللا عبد55865191942137003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار614.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيدنيا احمد جار هللا ساكن55866191942371022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار608.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيبراءه عصام عبد الحميد محمد55867191942200011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار608.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيمنى مشرف كردي جراد55868191942243082

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار608.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيزينب صبار عطروز ملحان55869191942185031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار607.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيسارة وليد حمدي عبد السالم55870191942267034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار604.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيهاجر حميد فهد حمادي55871191942202058

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار597.0ثانوية النور للبناتاالنباراحيائيعائشه صداع محمد إبراهيم55872191942237005
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار596.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيسجى صدام اسماعيل ثامر55873191942194054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار595.0ثانوية الريان للبناتاالنباراحيائيمنى نوري عبد جاسم55874191942216012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار593.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيوسن خالد نصار حمد55875191942217135

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار585.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيايمان نعمان محمد عكاب55876191942166013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار584.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيسلسبيل خالد محمود صالح55877191942153046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار579.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيمروة عبيد سلوم صالح55878191942369245

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار575.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيسرى احمد عايد مدهر55879191942384030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار574.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيرحاب محمود جنجت سمران55880191942284003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار573.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيرغد زياد اسماعيل حمد55881191942195032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار568.0ثانوية التكاتف للبناتاالنباراحيائيوجدان حاتم جاسم محمد55882191942231006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار568.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيفاطمه باسم علي محمد55883191942200034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار562.0ثانوية البدور للبناتاالنباراحيائيعائشه نوار احمد عرسان55884191942256009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار560.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاالنباراحيائيفاطمه خميس محمد زيدان55885191942250014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار559.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيريام أحمد عبد هللا كواد55886191942226044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيشيماء حامد خالد كافش55887191942163038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار556.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيتقى خالد شيحان مصلح55888191942166017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار556.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيهبه خليل ابراهيم سرحان55889191942226108

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553.0ثانوية الشمس للبناتاالنباراحيائيميس فوزي محل منفي55890191942263017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار549.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيفاطمه ابراهيم احمد عبد55891191942183036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار548.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيسجى حامد جاسم محمد55892191942217069

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائياسراء اكريم زبار عبد55893191942183002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار544.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيساره جاسم محمد حمود55894191942202035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائياسراء يوسف خلف شكر55895191942197002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيمريم أحمد محمد ابراهيم55896191942226091

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيرواء رائف حماد مصطفى55897191942151023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيزينب سعدون محمد ثميل55898191942154015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيماريه عبد هللا عليوي محمد55899191942188113

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار537.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائينور رميض محمد زعيتر55900191942183051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار535.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيبنان حامد رشيد عناد55901191942218008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار534.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيفاطمه نوري صكر عزيز55902191942155028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار534.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائينبأ حردان أسود حمد55903191942211026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار532.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيطيبه نبيل محمود خليفه55904191942202043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار532.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيطيبه عبد العزيز عواد فهد55905191942159081

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيغفران حقي رجب ياس55906191942145049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنباراحيائيريام حكمت شاكر جوير55907191942270017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار530.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيعذراء اسماعيل احمد نجم55908191942186033
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار529.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيلينه عبد السالم نايف بكر55909191942193079

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار529.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيشهد حسان ثابت اسود55910191942211023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار528.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاالنباراحيائيشهد عبد مرزوك مصلح55911191942272014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيزينب عاصم محمد علي55912191942224027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيأمان محمد حسين وكاع55913191942217005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيضحى عمر ناطق فياض55914191942156046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار525.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيآيات عدنان علي عبد55915191942217010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار525.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيوئام عادل سرحان علي55916191942202061

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار525.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيمنتهى خالد هزاع محمد55917191942148043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار525.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيغفران عبد الغني عايش حسين55918191942246070

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار523.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيهيام عباس حميد علي55919191942173070

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار521.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائيهديل عماد راضي علوان55920191942174028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار519.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيضحى حسين علي عباس55921191942226067

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار519.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيميمونة مازن فتحي سعد هللا55922191942160076

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيمنار خالد علي خلف55923191942158056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518.0ثانوية التكاتف للبناتاالنباراحيائيهدى عثمان احمد صداع55924191942231005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيسهى حميد ظاهر جسام55925191942202038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائييقين حامد خليفه عبود55926191942226118

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار517.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيرقية نجم كاظم علي55927191942173023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيعائشه لؤي احمد عبد الجبار55928191942383120

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيتبارك ياسين طه مطلك55929191942154009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائياميمه ياسر فائز محمد55930191942166010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائياية جمال علي عبود55931191942154006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيصفا فيصل عبد حسين55932191942173043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيهبه مجيد عواد نايل55933191942369306

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيبيداء شهاب خلف شهاب55934191942154007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509.0ثانوية السويس للبناتاالنباراحيائينوال علي كاظم علي55935191942261027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيضحى سعيد محمد سعد55936191942161032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيأبتهال ثامر مبارك عطروز55937191942185001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0ثانوية الكواكب للبناتاالنباراحيائيميمونه كريم عياده مطلك55938191942208022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيمريم مكي حمدان عواد55939191942168024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيايمان سلمان هزاع ذيب55940191942157012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاالنباراحيائيسحر محمد محيسن عالوي55941191942260012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيهناء هادي عواد حمد55942191942218026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيوداد جمال عواد عايد55943191942306028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيديمة عبد الكريم محمود علي55944191942156027
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيهاجر عامر زغير عبد55945191942204074

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيرحمه عبد سويد مشوح55946191942211011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيفاطمه ثامر مخلف عنفوص55947191942182036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيوقار عدي حاتم عبد هللا55948191942370260

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيهبة باسم حسين جاسم55949191942156087

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنباراحيائيايناس زياد احمد جازع55950191942258002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيتماره حكمت منديل مطلك55951191942383037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيدعاء عادل خلف مرار55952191942204025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيداليا مهدي صالح ذياب55953191942224020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيختام رافع محمد عبطان55954191942202023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيسجى غازي فيصل احمد55955191942245014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيايه محمد علي عبطان55956191942202016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيفاطمه عجاج هالل زغير55957191942217103

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ياسين محمد سليمان55958111942072057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيزهراء محمد طالب رحيم55959191942159046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائيرحمه محمد خضير صباح55960191942373011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيسجى سعيد محمد سعد55961191942161027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرودينه جبار فرحان سليمان55962191942217055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيوسن حامد خلف عبد55963191942226117

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنباراحيائيفاطمة حمد خلف فارس55964191842312002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيدعاء عبد احمد شرميط55965191942159032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0ثانوية المنصور االهلية للبناتاالنباراحيائيامنه احمد علي فياض55966191942381003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيهدى كريم خلف ضاحي55967191942186052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيرسل عنتر خلف عبد هللا55968191942204031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيمروه حسين سالم حسين55969191942217108

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيزينب خميس فرج خلف55970191942202031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيهاجر عامر عوده مخلف55971191942163063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيسبأ قاسم فاضل عباس55972191942226055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيسرى شاكر مجيد هندي55973101942099012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيساريه ماهر راكع احمد55974311942047110

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيياسمين صبحي علي عبد55975191942193111

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيهاجر فيصل احمد صالح55976191942202059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيورود عامر شريف معروف55977191942196119

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيحنان شعبان حسن صالح55978191942370057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيناهدة طه غركان عبود55979191942175065

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيساره سلمان هوبي دويج55980191942154016
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيفاطمة كمال رمضان ابراهيم55981191942194077

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيهند تحرير عبد الحميد متعب55982191942370253

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيفاطمة نزار خيون محمد55983191942224048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0ثانوية الكواكب للبناتاالنباراحيائياسيا شاكر محمود إبراهيم55984191942208002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيرنين ثامر عبيد دايح55985191942226042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائياالء قاسم حنوش حميد55986191942287005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيايالف عمر عبد الحليم عالوي55987191942191011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائينبأ عبد الرزاق مطر حمد55988191942193092

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيعائشه غسان محمد سعيد رجب55989191942188091

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيرجاء نجم حمادي شندل55990101942108028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائياسمهان رديني منسي سطام55991191942147004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيرقيه زاهي رعد ناصر55992191942159037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيشيماء محمد عبد هللا مهدي55993191942175042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيرفل عبد الرزاق رحيم مرزوك55994191942178026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيصفا خالد فرحان عبد الحمد55995191942166052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائياسماء عبد اللطيف موسى حمادي55996191942182001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيأيه مرعب ضحوي فياض55997191942370019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيورقاء عبد هللا عليوي محمد55998191942188154

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيلينا قصي اسعد داهي55999191942189135

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائييقين حماد سلمان جاسم56000191942373026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيغدق سعيد هارون حميد56001191942156054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيصابرين كريم حسن عباس56002191942226064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيتماره خالد ابرهيم علوان56003191942158015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية االدريسي للبناتاالنباراحيائيندى خالد جاسم محمد56004191942271011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيشهد ماهر جمعه نافع56005191942370145

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيزينب حمد يوسف عبد اللطيف56006191942226049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيزبيده رشيد عطا هللا مشوح56007191942139023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيحنان عامر حكمت عبد المنعم56008191942156023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائياسيا صباح حماد عبد56009191942212001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيآمنة خالد اسود َكروط56010191942246001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيايه كمال عبد العزيز حسين56011191942369046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيسرور شالل عبيد نايل56012191942194057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0ثانوية الصديق للبناتاالنباراحيائيمريم صالح فرحان مسربت56013191942230004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيزينب نذير حوري علي56014191942145031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيربى احمد كاظم عبد56015191942193032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيغفران ماجد عبد محمد56016191942370179
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيانفال هاشم فتيخان مطرود56017191942189020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيزينب خليل رميض محمد56018191942163026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيزينه علي ابراهيم مهيدي56019191942191038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيزينه عبد علي محمد56020191942383086

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيسيرين خضير مضعن خلف56021191942202039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائينيران سمير حميد عبد56022191942149053

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائينور حميد رمل محمد56023191942185076

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيمريم عبد عليوي خلف56024191942185067

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيفاطمة محمد احمد مخلف56025191942218020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيلمياء محمد عبد هللا عبد56026191942157043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيمريم ريكان يوسف سليمان56027191942185065

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاالنباراحيائيعذراء بشير عباس خضير56028191942260014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيايه عاصم شهاب احمد56029191942201008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0ثانوية البدور للبناتاالنباراحيائيرقيه حاتم محمد فياض56030191942256005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائياالء حامد محسن علي56031191942204004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيأيه عيد عماش طلك56032311942047010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائينجوان ثائر عبد الحميد زيدان56033191942224051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيدعاء جاسم محمد فرحان56034191942224021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيسوزان عدنان فتيخ فضيل56035191942147025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيزهراء كاظم توفيق مهلهل56036191942383084

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيغنى ياسر محمد مجيد56037101942091083

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه عبد اسود صالح56038101942095056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0خارجياتاالنباراحيائيشهباء احمد جاسم مخلف56039191942401013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه عبد الستار اسماعيل وداعه56040111942080127

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيأية يوسف عبد الهادي ذياب56041191942173010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاالنباراحيائيدالل محل حسين عباس56042191942260007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيرشا اسماعيل صالح حسين56043191942224023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنباراحيائيساره محمود عبد عطيوي56044191942167011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائيديانا عماد عبد جسام56045191942150013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاالنباراحيائيايه احمد سعيد عزيز56046191942372004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاربيلاحيائيطيبه طاهر حمود ذياب56047311942030016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيامنية عصام احمد صالح56048191942137010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيقبس يوسف احمد حسن56049191942163046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيسهير ابراهيم حمادي عباس56050191942383096

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيحنين طالب جواد كاظم56051191942224016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيندى خالد حماد عيدان56052191942163056
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيمريم علي احمد صالح56053191942158054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيهديل صدام حميد خلف56054191942370247

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيايه ليث اسماعيل فياض56055191942369047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0ثانوية االهرام للبناتاالنباراحيائيسندس حامد حمد عبد هللا56056191942228005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيرغد مظهر جاسم محمد56057191942224024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيساره علي عباس امين56058191942370117

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائينجوى ساهي حسين علي56059191942183049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0ثانوية ابن االثير للبناتاالنباراحيائيهاجر محمد شهاب حمد56060191942131031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيرقية حامد محمد فرحان56061191942187012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيشيماء احمد هازع حديد56062191942173040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائينيران مخلف عبيد مهيدي56063191942226105

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائيسراب صالح علي شالل56064321942030023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيخوله احمد ابراهيم علي56065191942211009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيهبة مفيد حميد خلف56066191942156091

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيهيام محمد يوسف عبيد56067191942226121

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيزينه مروان محمود حمد56068191942369148

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيشيماء عماد رجب عليوي56069191942168018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاالنباراحيائيزينب حسون اسود مركب56070191942306012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيرفيف عبد الحميد شوكت عبد الباقي56071191942162018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0ثانوية المقاصد للبناتاالنباراحيائيمالك عماد الدين جمعه محمد56072191942206026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيغفران ياسين حبيب تركي56073191942156056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيامنه ابراهيم احمد عبد56074191942282002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيريم مالك عبد هللا فيحان56075191942247018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيمنار اسماعيل حمد ذياب56076191942160072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيساره طالب محمد لطيف56077191942243036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمنى نجم عبد هللا مهيدي56078191942246092

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيميسم خالد خليل ابراهيم56079191942193089

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنباراحيائيجواهر عيسى محمود عبد56080191942270009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيهند ناجي كرجي محمد56081191942370255

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0ثانوية ابن االثير للبناتاالنباراحيائيسارة محمد سليمان ابراهيم56082191942131014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيفاطمه جمعه احمد عبد56083191942195073

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيساره مازن وسمي فليح56084191942159055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيرؤى عمر حسن عبد السيد56085191942160028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائياريج محمد جدوع شرموط56086191942202003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيرانيه مشعان مطلك فضيل56087191942211010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيصبا عامر محمد مدهر56088191942383102
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيفداء عدنان موسى شالل56089191942226084

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائينور احمد نوري عكاب56090191942373021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية الريان للبناتاالنباراحيائينور ناجي علي صالح56091191942216014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيرويده ابراهيم رافع البد56092311942039016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائياالء جاسم محمد عطيه56093191942161005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيتمارة احمد فاضل فرحان56094191942194027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيذكرى شاكر محمود فاضل56095191942149015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0ثانوية قريش للبناتاالنباراحيائيرفل محمد حميد حمادي56096191942158026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيرواء خميس علي نويديس56097191842186022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيحنان محمد عباس فرحان56098191942226030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيصبا احمد متعب احمد56099191942173042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيشهد خميس دلف عالوي56100191942166048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيمريم مؤيد مشعل نايف56101191942163048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيوداد محمد خلف مطر56102231942115184

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيهديل عبد الباسط أحمد حسين56103191942371070

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنباراحيائيخديجة نجم عبد هللا كليب56104191942258005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية التضامن األهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسرور ضياء ماجد عيفان56105101942121004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائينور الهدى جاسم عايد جرو56106191942137077

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيفاتن عصام عبد نايل56107191942217101

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائياالء شامل احمد روكان56108191942224003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايام محمود جاسم زيدان56109191942189024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاربيلاحيائيآمنه هندي صالح مصطفى56110311942030001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيزهراء احمد هادي صالح56111191942153039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيغسق حميد جسام احمد56112191942226074

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيايثار احمد عبد صلبي56113191942183004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيوسن محمد جاسم محمد56114191942183061

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل فؤاد عبد اللطيف محمد56115101942091042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيزهراء مهند علي زبار56116191942160038

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيميمونه حسين علي عباس56117191942226096

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيايه ضاري خميس سرحان56118191942226021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائيرانيه محمد علي حنشل56119191942373010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيأيناس حقي اسماعيل علي56120191942163014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنباراحيائيماريه خليل صالح حسين56121191942167019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيغفران خالد شعبان مخلف56122191942147029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائيمنار حابس محمد جزاع56123191942202051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائينرجس سعدون عبيد علي56124191942369288
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائينور حميد عباس حمادي56125191842186049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيزينب شاكر خلف عنفوص56126191942182022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشة رزاق صالح حريش56127111942062066

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيبسمة مظفر عبد المنعم عبد الواحد56128191942246016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيسجى كريم محمد فرحان56129191942224031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائييقين موفق كامل خلف56130191942195111

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب ياسين محمد سليمان56131111942072059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيبنين هادي حسين جاسم56132231942077033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيهدى حقي غركان عرموط56133191942163065

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيزبيدة حكمت فاضل فرحان56134191942224025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيشاهه مهدي صالح خلف56135191942141013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيزينة عماد احمد فرحان56136191942185033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيحور بهاء سعيد عيسى56137311942054013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار فزع زيدان خلف56138111942103082

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيمريم ناصر ابراهيم خلف56139191942173055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرسل علي محمد جاسم56140191942217047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيساره حميد مخلف عبد هللا56141191942185035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائينور ثابت عبد هللا ذياب56142101942120137

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمها ناصر لطفي ابراهيم56143311942047182

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيايمان ناظم صبحي عبد العزيز56144191942146010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0ثانوية الرافدين للبناتاالنباراحيائيشام وليد نايف تركي56145191942234020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيشهد علي محمود مخلف56146191942133034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيامنه ياسر سويد عبد هللا56147191942156007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيوديان ابراهيم دهام حسن56148191942182059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيميمنه سفيان ناظم احمد56149191942163054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيعبير حسين علي منادي56150191942148030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيطيبه ياسر احمد عباس56151191842149021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائياسيا حميد علي روضان56152191942204003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيفاطمه سامي محمد خلف56153191942370182

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائياسراء قاسم حسن علي56154191942175005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقيمنى سعيد رشيد عبد56155191952162016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيعذراء سليمان وبر زايم56156191952199036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيمناسك حكمت عبد الحكيم عبد الجبار56157191952199049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيورود علي عويد سيف56158191952370054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيشمس اياد خلف حسن56159191952156020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار489.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيزهراء عبد محمد زين56160191952156013
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارتطبيقيضحى حاتم عبد صالح56161191952226007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارتطبيقيدعاء عبد اللطيف حماد عباس56162191952370018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنبارتطبيقيغاده عبد الصمد عبد الكريم فرحان56163191952201011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455.0ثانوية العدل للبناتاالنبارتطبيقيرسل علي صادق عبد القهار56164191952174002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقياصاله موسى أحمد عبد هللا56165191952180002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيتأويل عبد هللا نعمه حسين56166221952397002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيمريم عبد عباس حمادي56167191952156025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقينسيبة عبد الصمد عبد العزيز عواد56168191952162018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارتطبيقيسما سالم خلف مضعن56169191952191017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيريام ناجي عباس حسين56170191952369022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيشهد حكيم سالم خيون56171221952163044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيصفا محمد عبد القادر حمود56172191952156021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقينورا نهاد بديوي عودة56173191952156028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيعلياء نبيل عبد فراس56174231952100035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444.0ثانوية راوة للبناتاالنبارتطبيقيشهباء عبد الرحمن هالل عمير56175191952145004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار443.0ثانوية الحبانية للبناتاالنبارتطبيقيحنين خليل اسماعيل حمادي56176191952187002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيرسل عبد الخضر الزم عبد الخضر56177161952283012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيزينب جاسم محمد نويديس56178191952183012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارتطبيقيآيه خالد محمد نجم56179191852154001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيتبارك قبس قيس عبد56180191952156007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيهبه صباح عجيل شعالن56181241952149018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقيآيه ابراهيم جبير ابراهيم56182191952180001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارتطبيقيفاطمه مخلف محمد حسين56183191952180009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيتقى حامد ابراهيم كعيد56184191952202008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيرسل يوسف داود حردان56185191952183007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0اعدادية عشتار للبناتبابلتطبيقيبيارق يحيى محسن حمادي56186231952125001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينبا زياد يونس خضر56187111952072043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقييقين ياسر جمعه فهد56188191952189021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيسجى عادل عبيد عيادة56189191952156017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيغفران ضمير زعيان عبد56190191952199041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنبارتطبيقيساره حمزه علي مناع56191191852141007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيسميه عفتان خلف كردي56192191952178017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية راوة للبناتاالنبارتطبيقياالء عدنان حميد سلمان56193191952145001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء توفيق اعبيد كحيط56194161952383034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيحوراء كامل كعيشيش غازي56195271952088015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيتبارك سعد جاسم محمد56196201952102012
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلتطبيقيشيماء اسكندر صادق فاضل56197231952094014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارتطبيقيمريم حميد عبد خليل56198191852154022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلتطبيقيزمن سالم عنتر احمد56199311852054010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيأديان امين مسير كاظم56200221952106001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0ثانوية الغدير للبناتبابلتطبيقيشيماء كاظم كريم مهدي56201231952131006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارتطبيقيسميه هادي جديع حمادي56202191952167003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيزهراء عبد الحسين محيل مهجر56203161952302006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيساره حاتم خالطي ثجيل56204221952321030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيهنادي كاظم عبد الصاحب جبار56205221952106035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيحوراء عصام عبيد حمادي56206101852110020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0ثانوية النبوة للبناتذي قارتطبيقيرنا حيدر مثنى محسن56207221952205001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيشهد احمد يونس مونس56208211952157020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار425.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقيجيهان علي عواد احمد56209211952228004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةتطبيقيمها عبد خلف عبد هللا56210321952029007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيقدس غازي تركي عبد56211231952119051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقيامال احمد عواد عبود56212191952162003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء حسين هلول شنين56213241952118009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عالء صبيح عبد هللا56214161952155002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيهدى سمير ثابت اسماعيل56215191952151019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0اعدادية الشموس للبناتبابلتطبيقيهاجر سعد مهدي محمود56216231952101018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار422.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيسحر ثائر شهاب احمد56217191952369030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارتطبيقيموج سعد حمدي سويدان56218191952162017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور سعد اسماعيل خلف56219111952142018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيعذراء ابراهيم صبر عناد56220231952119042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار420.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارتطبيقيفرقان طالب كسار محمود56221191952167004

كلية اآلداب/جامعة االنبار462.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيرقية ياس عبد هللا حرفوش56222191922175012

كلية اآلداب/جامعة االنبار461.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيوداد عبد سهيل عبد هللا56223191922227010

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0ثانوية الرافدين للبناتاالنبارادبياستبرق فؤاد حميد حمد56224191922234001

كلية اآلداب/جامعة االنبار447.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبياثير احمد حسين فياض56225191921013002

كلية اآلداب/جامعة االنبار447.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيزينه احمد حمادي احمد56226191922166014

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيدعاء نزار فوزي حماد56227191922369044

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0ثانوية االمالي للبناتاالنبارادبينجاة ياسر محمد خلف56228191922211005

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارادبيمضحي محسن مضحي مهاوش56229191921279011

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتاالنبارادبياحالم مشعان ظاهر عوده56230191822239001

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0ثانوية الشراع للبناتاالنبارادبيعائشة علي حسين مشعل56231191922138005

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيشهد صالح محسن عبد هللا56232191922156016
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كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيعائشه احمد فياض جاسم56233191922191023

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيبركات محمود شاكر حمد56234271921038021

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0ثانوية بردى للبناتاالنبارادبيتبارك علي عبد شرقي56235191922251005

كلية اآلداب/جامعة االنبار440.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبينبأ قحطان عليوي حسين56236191922194024

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيصفيه محمد اسماعيل حسين56237191922369092

كلية اآلداب/جامعة االنبار439.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارادبيناجي حامد زيدان خلف56238191821043078

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيلقاء جمال عبود فرحان56239191922227005

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0ثانوية زينب للبناتاالنبارادبيرندة احمد حامد عبد هللا56240191922265010

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيتبارك حمادي عبد هللا حميد56241191922270007

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيغفران حمود فيحان عرسان56242191922241016

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيمصطفى حسين علي حمادي56243191921071052

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيمريم قاسم محمد زيدان56244191922241020

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبياميمه عزام محمد حسين56245191922204006

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنبارادبيآيه فارس جميل محسن56246191922217002

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيريسان بطاح مزبان خلف56247191921090006

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0ثانوية الطموح للبناتاالنبارادبيرنا احمد خضير علي56248191922227004

كلية اآلداب/جامعة االنبار433.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيبشرى حكيم رجب عبد الغفور56249101922120017

كلية اآلداب/جامعة االنبار432.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنبارادبيمحمد عبد احمد ماهود56250191921363069

كلية اآلداب/جامعة االنبار432.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيدعاء جاسم سليمان حمد56251191922166009

كلية اآلداب/جامعة االنبار431.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيتقى ابراهيم عالوي احمد56252191922166006

كلية اآلداب/جامعة االنبار431.0ثانوية الرياحين للبناتاالنبارادبيدالل حسون جاسم عبد هللا56253191922186008

كلية اآلداب/جامعة االنبار430.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبييوسف سامي عايد ذياب56254191921071058

كلية اآلداب/جامعة االنبار430.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبيسعد عبد الرحمن عاصي عبد هللا56255191921069018

كلية اآلداب/جامعة االنبار430.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيعلي راضي صالح نصيف56256191921301024

كلية اآلداب/جامعة االنبار430.0ثانوية العدل للبناتاالنبارادبياروه يوسف حافظ حسين56257191922174001

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيعبد هللا محمود حميد طلب56258191921005016

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيمصطفى خميس عبد صايل56259191921056030

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيمصطفى أدهم نزال نايف56260191921021019

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0ثانوية الحارث للبنيناالنبارادبيمحمد جاسم محمد نايف56261191921035006

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيمشكاة خالد عطا هللا رزيج56262191922159023

كلية اآلداب/جامعة االنبار427.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيدالل خالد خليل ابراهيم56263191922370049

كلية اآلداب/جامعة االنبار427.0ثانوية الخمائل للبناتاالنبارادبيورود ستار اسماعيل جاسم56264191922150037

كلية اآلداب/جامعة االنبار427.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعبد المؤمن عبد الغفور حمد شاكر56265191921109041

كلية اآلداب/جامعة االنبار426.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيمنار حميد حمود شهاب56266191922155018

كلية اآلداب/جامعة االنبار426.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيساره خالد كريم صالح56267191922159013

كلية اآلداب/جامعة االنبار426.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيامنه حمود فرحان ذياب56268191922193001
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كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0ثانوية االمل للبناتاربيلادبيأمارة ابراهيم نايف مشحن56269311922049001

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبيعمر سامي حامد صالح56270191921031027

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبينور محمد سالم حمادي56271191922162035

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيجنان جبار حميد صالح56272191922197009

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبيأيمان عبد هللا حمد سعيد56273191922168003

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيحنان تركي ساكن صالح56274191922371070

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعبد هللا عدنان مال هللا عز الدين56275191921109040

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيفاطمة أحميد مطلب ساير56276191922162023

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ثانوية ابن زيدون للبناتاالنبارادبيرويده خالد صالح عبد56277191922248003

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ثانوية قريش للبناتاالنبارادبياساور علي محسن عبيد56278191922158002

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيطيبه عطا هللا حسين مجهد56279191922191021

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ثانوية بردى للبناتاالنبارادبيامال عماد خلف حماد56280191922251001

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيحنين علي خلف جرو56281191922370042

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبيسعيده ياسين سالم علي56282191922284006

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارادبيابراهيم عباس محمد حمد56283191921304001

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيحنين محمد عبد هللا حمد56284191922246010

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبياحمد نبيل خيري جبير56285191821069046

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيايوب سعيد عبد الرزاق حاجم56286191821109036

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيرسل جاسم سليمان حمد56287191922166011

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبياالء باسم جمعه اسماعيل56288111922074003

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيعبد هللا عبد االزل بردان عبد الجبار56289191921019024

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ثانوية التهذيب للبنيناالنبارادبياحمد سالم عبد هللا حسين56290191921073001

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيمروه رفعت عبد الفتاح عبد56291191922199037

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيمحمد صباح حميد محمد56292191921050021

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبياسيل عامر فياض زيدان56293191922195002

كلية اآلداب/جامعة االنبار422.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبيخليل محفوظ ناجي شالل56294191921284004

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيعلي عامر جوزي عزيز56295191921071039

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيوائل خالد رزيك عبد هللا56296191921078053

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0ثانوية االغالية المختلطةاالنبارادبيعثمان احمد عبيد رحال56297191821315006

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيسدن عبد الرحمن خليفة سعود56298191922166018

كلية اآلداب/جامعة االنبار421.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبيسراب جابر شلش عكله56299191922284004

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيطه عبد الجليل حمد سالم56300191921109029

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيمالك جمال شيحان خلف56301191922159024

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارادبيقبس مؤيد عبد مخلف56302191922183014

كلية اآلداب/جامعة االنبار524.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيدعاء محمود عباس حميد56303191942153029

كلية اآلداب/جامعة االنبار485.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيايناس احمد محمود ياسين56304191942196020
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كلية اآلداب/جامعة االنبار481.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيغفران خالد زهدي صالح56305191942200031

كلية اآلداب/جامعة االنبار480.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيابرار مطرب حمود عبد56306191942137001

كلية اآلداب/جامعة االنبار479.0ثانوية الحسين المسائية للبنيناالنباراحيائيعبيده عامر حميد حمد56307191941361026

كلية اآلداب/جامعة االنبار478.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيميس شاكر حميد عبد هللا56308191942196101

كلية اآلداب/جامعة االنبار475.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيدعاء نوري إسماعيل رجب56309191942370078

كلية اآلداب/جامعة االنبار473.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد زكريا ليث محمد سعيد علوان56310191941114083

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيمحمد سفيان داود سالم56311191941298019

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمحمد سعدون حماد سعيد56312191941066100

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائيدالل محمد حماد نطاح56313191942212007

كلية اآلداب/جامعة االنبار470.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد عدنان احمد عبيد56314171941015165

كلية اآلداب/جامعة االنبار468.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيايناس مشعان عفريت حمد56315191942370042

كلية اآلداب/جامعة االنبار468.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب فؤاد علوان صالح56316131942117140

كلية اآلداب/جامعة االنبار467.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيصفا عبد الرزاق مجيد عبد الجليل56317191942369197

كلية اآلداب/جامعة االنبار467.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيعدي فالح عواد لطيف56318191941086020

كلية اآلداب/جامعة االنبار466.0ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكاحيائيمحمد حمزه مسير جاسم56319201941014007

كلية اآلداب/جامعة االنبار466.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيميس علي فارس عرفي56320191942384047

كلية اآلداب/جامعة االنبار465.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيشهد عمر حسن عطيوي56321191942145040

كلية اآلداب/جامعة االنبار465.0ثانوية دار األرقم األهلية للبنيناالنباراحيائياوس حامد جاسم حمادي56322191841083003

كلية اآلداب/جامعة االنبار464.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيشوق مثنى علي حسن56323191942194062

كلية اآلداب/جامعة االنبار463.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيمؤمن قاسم محمد منسي56324191941343073

كلية اآلداب/جامعة االنبار463.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عامر حربي مطلك56325191941054013

كلية اآلداب/جامعة االنبار462.0الخارجياتميساناحيائيسحر فاضل اسود محمد56326281942401014

كلية اآلداب/جامعة االنبار459.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى سعدي طريد كردي56327101942106020

كلية اآلداب/جامعة االنبار459.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حماد خلف كعيد56328111942103055

كلية اآلداب/جامعة االنبار459.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيكيالن عبد السالم عبد الحميد عبود56329191941040083

كلية اآلداب/جامعة االنبار459.0ثانوية قوش تبه للبناتاربيلاحيائيامجاد راضي عبد الرزاق حسن56330311942062004

كلية اآلداب/جامعة االنبار458.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيبرهان الدين محمد محمود عنيزي56331191941274004

كلية اآلداب/جامعة االنبار456.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيوعد هللا حسين علي حطاب56332191941046053

كلية اآلداب/جامعة االنبار454.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائينادره حسام محمود حسين56333191942159108

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيمحمد محمود ظاهر جسام56334191941043035

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0ثانوية نور الصباح للبناتاالنباراحيائيعائشه عامر دويح صالح56335191942132007

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيمحمد احمد محمد عدوان56336191941056027

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيسرور مزيد خلف حمد56337191942161028

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0ثانوية النور االهلية للبناتاالنباراحيائيخديجة جاسم محمد مجهد56338191942382002

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائييقين ابراهيم فاضل محمد56339101842084033

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد سالم هالل56340191941026068
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كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيتبارك طارق زيدان خلف56341191942183008

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيايات احمد هاشم رمضان56342221942095003

كلية اآلداب/جامعة االنبار472.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعبيده جالل عبد الرحمن حسين56343191951020047

كلية اآلداب/جامعة االنبار459.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد مهنا شهاب محمد56344191951360059

كلية اآلداب/جامعة االنبار447.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعبيده حقي اسماعيل خليل56345191951020048

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقييونس علي عبد الكاظم حلبوص56346291851003242

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعمار غازي علي سلطان56347201951019060

كلية اآلداب/جامعة االنبار438.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي نوري هاني56348241951071015

كلية اآلداب/جامعة االنبار437.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعلي سيف ناجي غزاي56349191951019081

كلية اآلداب/جامعة االنبار436.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيطه ياسين طه عز الدين56350191951015012

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيعلي عمر علي مطلك56351191851026038

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقياياد فارس ذنون جاسم56352171951005010

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيحارث سعود محمود علي56353191951019031

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد خميس منير علي56354111951016096

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارتطبيقيحسام حميد رجه صالح56355191951069006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار595.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيعهد شامل جدوع رميض56356191922215023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار531.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيمريم لؤي سلمان نومي56357191922199038

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار524.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيسرى محمد فرحان رمضان56358191922215020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار518.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيرغد شامل جدوع رميض56359191922215010

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار509.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيطيبه هاشم محمد عبد الرزاق56360191922178024

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار507.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيورقاء حسان ثابت عبد الرحيم56361191922199052

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار501.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيامنه سعد صادق نومي56362191922199003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار499.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيهدى دحام خليف بغدادي56363191922176016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار496.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيسماح حميد حامد فرحان56364191922215022

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار484.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيمنار ياس حمودي شويش56365191922199040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار483.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبينوره وليد شاكر محمد56366191922199046

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار482.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيمآثر جميل محمد عبد هللا56367191922215025

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار477.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيقبس جالل عبد الرزاق مناع56368191922178029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار476.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبينوره عبد لويس سلوم56369191922199045

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار475.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيشمس عبد العليم ضياء الدين محمود56370191922199030

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار475.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيبشائر ياسين مناور جبير56371191922178008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار475.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيانهار محمد ربيع علي56372191922199004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار474.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيرسل ناهض محمد صالح56373191922178014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار471.0اعدادية راوة للبنيناالنبارادبيشاكر مجاهد شاكر شريف56374191921022003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار470.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيمروه عصام سعيد نصيف56375191922215026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار468.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيختام دحام خليف بغدادي56376191922176004
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار467.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيختام سالم خليفه مهيدي56377191922178011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار466.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيزينب مؤيد عبد اللطيف حمد56378191922199021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار466.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيوسن عبد هللا مسلم رشيد56379191922199053

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار462.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيامل مؤيد عبد اللطيف حمد56380191922199002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0ثانوية التسامح للبناتاالنبارادبيايالف فاضل سويد محمد56381191922221004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار458.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيرقيه اسماعيل حمادي عبد هللا56382191922215012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0اعدادية المستنصرية للبنيناالنبارادبيعامر امين حسن رخت56383191921042010

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار451.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارادبياحمد حمود ماليص مهيري56384191921106001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيمروه خيري فيصل صالح56385191922178031

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيدعاء مازن سعيد صالح56386191922199009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيعبد القادر هاشم محمد عبد الرزاق56387191921020026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيلمى محمد حمد مزعل56388191922199035

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارادبيخالد عماش حسين علي56389191921356014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيعلي مالك محمد سليمان56390191921020030

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيصدام حسين شاكر علوان56391211921064013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيرقيه انور فياض ناصر56392191922215013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيرؤى رافت عامر فليح56393191922199013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبينعمه سالمه عبد المجيد محمد56394191922215029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن حقي اسماعيل عيسى56395191921104011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيندى محمد عبد المجيد عبد االله56396191922215027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0ثانوية التحرير المسائية للبنيناالنبارادبيزياد خلف جدعان عبد هللا56397191921351015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار429.0اعدادية راوة للبنيناالنبارادبيوعد سعد حماد حسين56398191921022012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار429.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيخالد عدنان محمد كاظم56399211921065030

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار428.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيمحمد محسن حمود شهاب56400191921104034

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار427.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيمبين محمد صبار محمد56401191921028026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار427.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيساره محمد عنزي احمد56402191922287008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار426.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيتغريد عماد ناجي جبر56403191922215007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار426.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبياشرف صبار خلف سبيس56404221921006005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار426.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيشذى سمير مفلح حميد56405191922199028

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار426.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبينور جعفر صادق نومي56406191922199043

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار425.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيضياء صالح محيسن كاطع56407231921186017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار425.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبييوسف عوده براك حمادي56408231921052109

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار425.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيوالء حسن تالي وطبان56409221921374046

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار424.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيمرتضى عواد نعيم عبد هللا56410221921374039

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار424.0اعدادية البيان للبنينبابلادبياسامه سالم نوماس عبود56411231921014004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار424.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيعلي باسم محمد كوره56412241921026009
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبينور الهدى قتيبة صفوت عبد الكريم56413191922199042

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0اعدادية المستنصرية للبنيناالنبارادبيخالد وليد مطشر تركي56414191921042008

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيريكان سعد رشيد كردوش56415191921020018

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبياسراء عماد تركي رثعان56416231922119002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0اعدادية راوة للبنيناالنبارادبيطارق عبد العزيز عواد عباس56417191921022004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعبد السالم محمد عبد لفته56418231821008080

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار422.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي رياض عبد كاظم56419241921212011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار421.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيعبد هللا أحمد مهدي منسي56420231921034039

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار421.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيراكان محمود خليفة فندي56421171921083019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار421.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيرعد عجه ضاحي صنكور56422221921374014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار421.0ثانوية الكراغول للبنيناالنبارادبيعبد هللا عبيد كاظم ابراهيم56423191921092009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار421.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيمؤمل علي جاسم علوان56424231921034066

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار420.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيابراهيم عدنان محمود حمودي56425211921054010

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار420.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيأيه أحمد نوري حسين56426211922094002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار649.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيتغريد فرج كنعان محمد56427191942199013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار639.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيمريم يوسف اسماعيل حسن56428191942177039

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار575.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعبد المؤمن جعفر منصور حسين56429191941067042

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار573.0ثانوية نور الصباح للبناتاالنباراحيائيسجى جسام محمد عنزي56430191942132005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار550.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيلينه قاسم طه عاشور56431191942199056

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار527.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيندى مقداد صالح مهدي56432191942199068

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار522.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيعبير عبد الرحمن احمد محمد56433191942141020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار510.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائينور راجي جاسم عبد القادر56434191942199069

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار504.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيرقيه بشير دحام عباس56435191942177017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار503.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيهدى زيد عبد المجيد فرحان56436191942178056

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار501.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيخلود شافي خلف حسن56437191942178019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار499.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيرغد فؤاد شهاب احمد56438191942151018

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار499.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيهدير محمد عبد المجيد عبد االله56439191942151056

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار496.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيهبه مهدي منزل فارس56440191942370245

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار490.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيزهراء منذر سميان محمد56441191942151026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار487.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيمريم محمد علي حسين56442191942151051

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار487.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيابراهيم عبد هللا سلمان محمد56443191941020001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار486.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيمروه محمد عبد اللطيف جرخي56444191942151049

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار482.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيرقيه شاكر عبد الكريم شاكر56445191942200019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار479.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائياسيل جاسر علي مجيد56446191942177004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار477.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيوسن عبد هللا عبد الغفور زيدان56447191942177044

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار476.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيمريم حكمت خلف حسين56448191942177037
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار475.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيتقي طه عبد محمد56449191941067019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار475.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائينمير عبد حمادي عويد56450191941006061

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار468.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيحذيفة غانم عبد الجليل جاسم56451191941019026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار467.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيدينا سالم حمود جوير56452191942177010

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار465.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف سهيل سعيد عبد56453101941055028

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار464.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائياسراء مفيد حميد رشيد56454191942201002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار462.0اعدادية بغداد المسائيةاالنباراحيائيعبد القادر حماد عبد خلف56455191941345021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار461.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائيمحمد اياد متعب رجا56456191941018018

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار460.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيبراء محمود بديوي هادي56457191941067014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار460.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيمحمد احمد علي عبيد56458191941106027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار460.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيطه هاشم رحيم قادر56459211941027019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار459.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيدعاء معمر فاروق اسماعيل56460191942151013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار458.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب علي زغير بارود56461231942088233

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيحازم هادي خليفه سعيد56462191941303002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد سوسان ابراهيم56463191941067031

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيندى عبد إسماعيل شجي56464191942370222

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرفيده مؤيد عزيز عبد القادر56465171942231168

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيرايه علي عبد عزام56466191942177012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائياحمد محمد عماش كريط56467191941356007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار452.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيسند محمد شاطي عفري56468191941360011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار451.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد صباح خليف كنوش56469191941356042

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار450.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيشهاب جمعه شهاب حمد56470191941356018

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار450.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيامير كاظم عبيس كاظم56471231941009015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار449.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيهارون علي جار هللا ناهي56472231941255101

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيعمر خليل ابراهيم عبد56473191941360033

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد خالد جار هللا جابر56474221941314014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيثامر مطر كزار موسى56475231941198011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا زياد يونس محمد56476171941017149

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيخطاب اسعد خطاب عمر56477191941003026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائينور بشير عبد العزيز عباس56478191942246103

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0خارجياتاالنباراحيائيريم مزهر عبد هللا سرحان56479191942401007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيساره مظهر مهيدي حمادي56480191942195046

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائيعمار احمد مشعان حمرين56481191941018017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد فارس لكين ريسان56482221941036017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيلمى عماد عداي عباس56483191942191071

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحسين فيصل حسين نايف56484221941039040

3590 من 1569صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائييقين جبير خشمان حسين56485191842243083

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائينجوى احمد شكري فخري56486191942141031

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائيهارون رشيد حسن منصور56487311941003043

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الوهاب حامد جياد جاسم56488101941022068

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيعلي محسن سوادي عبيس56489231941010070

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيعذراء ماهر وكاع يونس56490191942145045

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عقيل علي كاظم56491241942134076

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0ثانوية الحسين المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد جاسم محمد كردي56492191941361045

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمصطفى خضير حسين منفي56493231941008201

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيمروه سعد جميل اسماعيل56494191842199037

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائياسماء صبار حمد هللا عبد56495191942177003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيجمعه عبد الحسين جخيور علي56496221941023005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر هادي حمزه محمد56497241941201048

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن ساجت هاشم علي56498231841019062

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيعبد الناصر مخلص عجاج حنشول56499191941052024

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائيمحسن ضياء كريم راهي56500221941319013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمقتدى خالد مهدي عبيس56501231941054122

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيطارق اسماعيل محمود علي56502191941019040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائيمحمد عواد محمد حسين56503311941003037

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه احمد عناد براك56504101842108040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0ثانوية االمل للبنيناربيلاحيائيعلي معاشي زغير محمد56505311841004043

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيأبرار مصطفى سليم صالح56506311942047001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمحمد رحمان عبد الحمزه رويعي56507231941054103

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيسيف علي عدنان عبادي56508291941007169

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى نعمه هلول كاظم56509241841022019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائيعبد هللا صفوان علي ساكن56510191941024014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيرواد حسين علي حميد56511201941009029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيساالر سعدي رحيم لهواك56512111941026051

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار436.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيمحمود انور رشيد احمد56513191941287026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار436.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد عياده صايل حمادي56514191941026059

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار436.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيباقر احمد عبد زيد عجيل56515231841191007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائياحمد اسماعيل مهدي جاسم56516231941178001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمود نافع محمود عبد56517191941041047

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائينور ابراهيم خلف سليمان56518191942178052

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيكاظم طارش هاشم عبود56519231941252124

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيخالد جمال خليف محمد56520191941022012
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيوفاق شاكر محمود مجيد56521191842141112

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيكرار حيدر حمزه عبيد56522231941013064

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيانوار احمد جاسم محسن56523221942429002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيمشتاق علي حسين برغش56524221941219020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائياسامه يونس اسماعيل خلف56525191941001016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0ثانوية الشروق المختلطةالسليمانيةاحيائيمصطفى قاسم عبد الكريم عبد الجبار56526321941043006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيبراء حسن عبد هللا كاظم56527211942131009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيسعيد طالب فرج عبد هللا56528191941019037

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاالنباراحيائيهاجر ابراهيم محمد مزعل56529191942264011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاالنباراحيائيمريم خليفه حمود نجم56530191942303013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينيكار محمد احمد حمد56531201942348020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيامير حيدر حسون فرج56532251941008021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبكر وليد سالم خضير56533111941156023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائينسيم خليل عبد هللا علي56534191941041056

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائياحمد رضوان دخيل خلف56535171941039004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد المجيد عبد الحميد نومان56536111941032052

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0ثانوية االسراء المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه ماجد كاظم ياسين56537131942284032

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم محمد سوادي شعالن56538241941016001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار432.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيعبد هللا رجى جاسم محمد56539201941250070

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار431.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيليث اياد عبد ثامر56540231941022041

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار431.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيهناء ثائر سامي سلمان56541201942124090

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار431.0ثانوية الحرية للبناتاالنباراحيائيسرى حاتم محيسن علي56542191942192020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار431.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن ماجد نجم عبد هللا56543191941014037

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار431.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيساره عبد الكريم خشان محمد56544191942371032

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمريم ناجح جهادي حسن56545241942169057

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيمنى مهدي خلف محمد56546201942138113

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى امير محمود سلمان56547251841031742

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيزينب احمد ياسين عبد56548191942137034

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائينبأ رسمي محمد حمد56549191942212030

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار543.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيوجناء محمد ابراهيم عطيه56550191952199059

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار516.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيشهد هاشم ابراهيم مطلك56551191952151012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار515.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيغفران محمد علي ناصر56552191952178026

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار495.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيحياة خلف علي ابراهيم56553191952151004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار489.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيغيداء عادل محمود عبد الغفور56554191952178027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار486.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيغاده عواد بدر فرحان56555191952199039

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار471.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقينبأ نادر صالح مهدي56556191952178033
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار469.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا احمد عبيد اسود56557191951019066

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار464.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيليلى فوزي شلش سرحان56558191952151017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار455.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى احمد عايد عبد هللا56559191951356049

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعبد الحسن سوادي عبد الحسين عبد56560291851005063

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار451.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيحمزه احمد محمد جبير56561191951106015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار451.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيحنين جواد ضاري مناور56562191952151003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار450.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارتطبيقيعائشه موفق شاكر احمد56563191952178023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار449.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيغفران مزاحم جدعان عبد الرزاق56564191952151015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيحسن عبد االمير سويف العيوس56565221951070024

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيقمر سعود ناجي سوادي56566221952314007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيفالح حسن مهدي جدوع56567221951098031

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالرحمن صالح عبدهللا محمد56568181951036013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار445.0ثانوية جابر بن حيان للبنينميسانتطبيقيعلي نوري خليل احمد56569281951023016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار444.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمهدي ميري طالب داخل56570241951202056

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيمسلم عزيز رحيم صفر56571291951153289

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيعلي اسعد رزاق جمعة56572291951151109

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0اعدادية بروانة للبناتاالنبارتطبيقيدعاء مؤيد صيهود ندا56573191952151005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين كاظم حسين نغيمش56574221951310058

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار442.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيعباس جاسم محمد رهيج56575221951046027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقياحمد عدنان جواد فرحان56576211951087003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيمحمد صالح جبر حسين56577191951106032

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيمؤيد ضياء عبد سيران56578221951307201

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيعباس رزاق جهادي حمزة56579231951006025

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيسفانه ابراهيم حسين حميدان56580191952199029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيحسن علي حامد عليوي56581221951023012

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0ثانوية عنه للبناتاالنبارتطبيقييقين عمر حامد اسماعيل56582191952200007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعماد زيد احمد حسين56583101951022038

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيصادق داخل رحمه صالح56584221951310096

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيعبد هللا ساجد حسن شالش56585251851111029

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمصطفى علي عواد حسين56586201951019085

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيسعد عبد هللا نهر فزع56587291951153152

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقيطاهر حسين صالح احمد56588171951037010

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقياحمد عماد هاشم كاظم56589261851155002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيسعد عباس غالي حميدي56590221951374039

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار486.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارادبيثامر مرشد حمد سحاب56591191921279001

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار461.0ثانوية العراق المسائية للبنيناالنبارادبياياد خلف نايف الطيف56592191921339005
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كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار442.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبيسمير بشار عبد هللا داود56593191921031016

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار440.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيمحمود محمد طه سالم56594191921107029

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار436.0اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيمحمد جاسم محمد احمد56595191921056025

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار431.0ثانوية التهذيب للبناتاالنبارادبيوداد خالد برجس ابراهيم56596191822179014

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار427.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيايه فريح سعيد حسين56597191922370026

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار427.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبيرسل عدنان فاضل صالح56598191922185004

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار426.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنبارادبيبالل علي حمد نايف56599191821282002

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار425.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيثائر صعب مشرف بديوي56600191921301011

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار425.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيمحمد خميس حماد عبد56601191921301036

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار423.0خارجياتاالنبارادبيغفران وليد جندي  منصور 56602191922401033

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار422.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيريم طه علي نايف56603191922370067

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار422.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيمنى مجيد مسعر ساجر56604191922370149

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيحنين احمد صالح حسين56605191922370038

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار420.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه جمعه مطر عفان56606101922113066

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار420.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيدعاء صباح محمد خليفه56607191922181004

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار463.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيعبد الكريم محمد كريم عاشج56608191941274012

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار461.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيفاطمه يوسف شمسي أمين56609191942197016

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار454.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيرنا خليل محمد سويد56610191942196039

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار450.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيمها عادل جسام حمادي56611101942111044

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار447.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيريام عبد المنعم عز الدين عبد المنعم56612191942178029

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار447.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمحمد فتيخان خلف حمد56613191941003095

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار445.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيتبارك وحيد نافع عطا هللا56614191942159025

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار443.0ثانوية ابن االثير للبناتاالنباراحيائيمريم ياسين طه عواد56615191942131027

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار442.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان عبد السالم سعيد شاكر56616101942097008

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار441.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائياسيا حسام سامر جاسم56617191942153011

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار441.0ثانوية النور للبناتاالنباراحيائياميمه شعبان عطيه صالح56618191942237001

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار440.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائيسهير عالوي محمد فرحان56619191942212018

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار439.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر احمد ابراهيم نايل56620101941021023

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار439.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيعلياء ناظم زيدان ربيع56621191942156052

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيسهاد مؤيد زيدان خلف56622191942156041

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيطيبة ظافر محمد عبد56623191942162037

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0اعدادية الفجر للبنيناالنباراحيائيمروان حاتم مطشر راضي56624191941037015

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيسيف الدين فايق عبود مخلف56625191941043019

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعادل نورس جسام حمادي56626191941009136

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار434.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائينور االسالم ضياء مصلح ناصر56627191842198070

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار434.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيامال ابراهيم احمد عزيز56628191942160005
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كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار440.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيجيهان بهجت جاسم محمد56629191952198007

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيعبد المطلب مجيد حميد رشيد56630191851007027

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار437.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيدعاء حامد فرحان صالح56631191952369012

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار434.0اعدادية راوة للبنيناالنبارتطبيقيالحسين رائف محسن احمد56632191951022001

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار433.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحامد اسماعيل عليص سعران56633131951256014

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار432.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيراسم ماجد عبيد مطر56634291951153129

كلية الطب/الجامعة العراقية695.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور مزهر خلف ثويني56635141942140149

كلية الطب/الجامعة العراقية695.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائياسماء خالد عبد عبد هللا56636191942316002

كلية الطب/الجامعة العراقية695.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيسامر حسن سعيد حسين56637211941030034

كلية الطب/الجامعة العراقية694.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد غالب عوفي حمود56638161941365047

كلية الطب/الجامعة العراقية693.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيطيبه قيس جاسم محمد56639191942316023

كلية الطب/الجامعة العراقية693.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء ظافر جبر ناصر56640111942109029

كلية الطب/الجامعة العراقية692.4ثانوية المتميزات للبنات في االنباراالنباراحيائيالليء عبد الرحمن عفتان عايد56641191942136011

كلية الطب/الجامعة العراقية692.2ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيياسر عمار معيوف داحس56642221941080043

كلية الطب/الجامعة العراقية692.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيفاضل برجس اسماعيل حسون56643211941009153

كلية الطب/الجامعة العراقية691.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء احمد يوسف نعمه56644131942121056

كلية الطب/الجامعة العراقية691.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسالي هيثم عبد اللطيف سلمان56645101942100057

كلية الطب/الجامعة العراقية691.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد حسين حنون حسون56646151941008040

كلية الطب/الجامعة العراقية691.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد رحيم حسين كماش56647151941005124

كلية الطب/الجامعة العراقية691.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عبد الكريم عاصي حمد56648131941010098

كلية الطب/الجامعة العراقية690.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيسالم عادل محي نور56649101941028041

كلية الطب/الجامعة العراقية690.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيهديل عالء عباس محمد56650121942109106

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك فاضل صالح محسن56651131942098033

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي عبد الحسين جابر لعيبي 56652141941009060

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينسرين رزاق حنش شبار56653141942134157

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حيدر عبد االمير خضير56654111942103056

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيتبارك خالد مال هللا عاصي56655261942108031

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائينهى علي سالم فزيع56656151942080155

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك نهاد عبدالرحمن زيدان56657131942098035

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى محمد سلمان كركز56658141942114027

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه جمال صالح محمد56659111942069020

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان شهاب احمد باصي56660141942093001

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب ضياء حسين ابراهيم56661131942283078

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبة عقيل محسن موسى56662141942132048

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين عالء حسين علي56663111941058042

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالنا ياسر عبد الرسول ابراهيم56664141942091022
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كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا احسان جمعه مراد56665141942133078

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيآية عبد المنعم عقيل عبد56666211942177001

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائياالء ابراهيم سلمان احمد56667211942264003

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمحمود محمد سامي هادي56668281941001110

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمحمد علي مزهر عكال56669261941011132

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيمهدي موسى يحيى ولي56670211941031046

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيعهود فيصل غازي محمد56671211942140158

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيوليد خالد متعب عبدهللا56672211941003190

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعبدهللا نزار عدنان عبود56673211941052056

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائينبأ مهند هاشم تاج56674181942176163

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيهدى حامد فزع سمير56675191942383185

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيعماد وجدان هادود علي56676221941021076

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيساره سليم محسن جابر56677221942175146

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيداليا حيدر جدوع عالوي56678221942141081

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائياستبرق يوسف احمد سبتي56679211942102002

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيايمان عماد حسين علي56680211942095009

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائياسراء محسن عبد الزهره حسين56681271942052015

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيهديل شاكر محمود نصيف56682211942091169

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبراء عباس فرحان صفوك56683121942102011

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهبه حسن محمد علي توفيق56684121942089109

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عامر عبد الرضا عالوي56685121942107199

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياسامة عبد الوهاب عبد الرزاق محمد56686101941043010

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا بديع عبد الرحمن حسن56687101942101134

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشمس المنتظر محمد جبار جري56688151942080096

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيسهى غانم حميد مجبل56689121942020068

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيرنين حسن هادي سلمان56690101942103020

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره عدنان عبد المحسن علي56691101942137037

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيساره يوسف عباس صالح56692101942101077

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيشكران توفيق علي احمد56693131942100075

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء علي محمد اكرم حسين فوزي56694131942089012

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيناديه خالد كاظم محمد56695151942044175

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيميار احمد محمد علي عمر56696131942100111

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حيدر منصور جعفر56697131942093055

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور عبد الكريم صعب حسن56698121942118115

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين راضي حسين جوده56699151942052012

كلية الطب/الجامعة العراقية690.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين خالد علوان محمد56700131942101018
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كلية الطب/الجامعة العراقية689.9ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عبد الكريم عبد الستار فريدون56701111941010047

كلية الطب/الجامعة العراقية689.9الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا مصطفى كاظم محمود56702101941002050

كلية الطب/الجامعة العراقية689.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيطيبه جمال كاظم ابراهيم56703131942108044

كلية الطب/الجامعة العراقية689.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمينا رائد حسين سليمان56704131942121156

كلية الطب/الجامعة العراقية689.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيايالف عبد المجيد رشيد خورشيد56705121942109016

كلية الطب/الجامعة العراقية689.6ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور طالب هاشم علي56706141942129049

كلية الطب/الجامعة العراقية689.4ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيياسين محمد سامي غني56707131941051052

كلية الطب/الجامعة العراقية689.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائياشراق ثابت صالح جرجيس56708101942100013

كلية الطب/الجامعة العراقية689.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينرمين عصام كاظم جباره56709101942078148

كلية الطب/الجامعة العراقية689.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيصفا علي محمد خضير56710101942078087

كلية الطب/الجامعة العراقية689.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفاطمه فؤاد عواد كاظم56711271942077042

كلية الطب/الجامعة العراقية689.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائياحمد شهاب احمد حبيب56712141941010006

كلية الطب/الجامعة العراقية689.1ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى احمد فليح مهلي56713151941012068

كلية الطب/الجامعة العراقية689.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا فليح حسن علي56714101941002049

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد اياد طارق مجدي56715271941014185

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد مهدي حميد علي56716271941005017

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيمصطفى منير وليد نجيب56717211941017043

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيعمر صباح علي هادي56718211941055036

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيدنيا نجيب علي هادي56719211942290020

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعلي كاظم علي حمود56720211941030059

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد جمال عيسى عبد علي56721221941040007

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين عالء عبد الرزاق ناجي56722221941002076

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيساره علي مطرود حريجه56723221942414106

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمحمد احمد عبد علي مطرود56724231941034064

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيخالد محمد خلف حمود56725211941017012

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد رمضان حسن56726211941002082

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيايه برهان سعد عباس56727211942097024

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيريام عامر حامد محمود56728211942174012

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار دريد ابراهيم محمد56729141942100122

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان عمر سعدون نوري56730101942118014

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيه عدنان صالح رديف56731101942091037

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرقان سعد علي حسين56732121942082031

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه قاسم صادق شالل56733101942077063

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبلسم عباس علي خلف56734121942100007

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيليلى ربيع عبد الحسين مهنه56735151942046161

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك حسن ياسين محمود56736121942106017
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كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء صادق محمد جياد56737131942089011

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ رزاق شعالن عكل56738101942115213

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى صفاء علي سمير56739101942102015

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل علي عيسى طه56740131942072018

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيسمر عصام عبد الرحمن بربوتي56741131942095013

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيرفل ناهد هاتف محمد56742261942251010

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيميالد حسين محمود مطلك56743131942118256

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى صادق هاشم عباس56744111942106072

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى لطيف سلمان علي56745111941005103

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي حسن علي56746141942111121

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب الحوراء كريم عبد هللا كاظم56747151942052032

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.4ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائياحمد ثامر يوسف احمد56748191941001003

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.1ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيطيبه محمد حمدي مهدي56749211942143085

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمظهر مظهر صادق سبع56750131941031079

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عادل احمد ابراهيم56751111942110061

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم نزار سعدي توفيق56752141942135052

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيزهراء قدوري حسين علوان56753211942121061

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد عبد السالم سليمان56754201941001204

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيعبد هللا حسن عدنان حربي56755261941050032

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيمريم عادل عبود حميد56756211942143101

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيانسام حازم حمد وردي56757191942151007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيعبد السالم لؤي عبد السالم ابراهيم56758191941014038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيبكر باسل جميل ياسين56759191941019021

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيغيث رعد وجيه خليل56760191941341111

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره عادل رشيد احمد56761121942101024

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمحمد فاضل جاسم حسين56762211941054097

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيسامر عقيل عادل مسعود56763211941032013

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينبأ عباس علي غضيب56764211942094108

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعدنان احمد حرب خليفه56765311941024090

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيحسين علي محمد عباس56766211941029007

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيساره مازن خليل ابراهيم56767211942140114

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيمريم اركان خليل صالح56768211942137124

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد جمال قاسم محمود56769121941031164

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى قاسم محمد عبود56770101942095053

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيبنين حسين مزيد جميل56771131942108009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء سلمان عيدان عبد هللا56772151942053034
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية683.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل احمد نيروز ملوح56773151941003055

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.9المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيداليا عادل علي مهدي56774101942078031

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.9اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيلجين لؤي فليح محسن56775101942115178

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.8ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعيسى هيثم عبد الحميد عبد الرسول56776131941016080

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.7ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحيدر منصور حميد رحيمه56777131941037040

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيهيا صالح حمود عبد الحسين56778111942113101

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.6ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك احمد محمد احمد56779141942129005

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.6ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى سعد جبار محمد56780221942421082

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه مثنى احمد حسن56781141942094128

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.5ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الحميد هيثم عبد الحميد عبد الحافظ56782141941007039

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهبه حسنين عباس غني56783101942078157

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف مهدي داود احمد56784131941016128

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء هيثم حسن فليح56785111942113027

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.4ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عالء سلمان محمد56786141941046038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.2ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسجى مؤيد محمود حسين56787211942143064

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى كاطع صيهود حسن56788131941016111

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرؤى قيس صبيح غميس56789131942121039

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.2اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد القادر ابراهيم مهدي صالح56790101941026155

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمروه صفاء رحيم حسن56791141942094135

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء مهدي نزهت مهدي56792131942117078

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك رياض علي عبد56793131942091032

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء مشتاق قاسم جعفر56794151942042050

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حسن علي عيسى56795131942070176

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي طعمه عبد بخيت56796141941003067

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيروان طاهر عبد مشخول56797261942074038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف رياض بريسم قاسم56798141941028049

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل زياد عبد هللا عبد الكريم56799111942108038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهند سعد عبد سلمان56800111942111022

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضي رشيد حميد مجيد56801111942062061

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينور كاظم جبر راضي56802141942094171

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ناصر رسن جري56803111942088018

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عمار فتاح طارش56804141942081006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم محمد سعدون دراج56805141942111214

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه مالك ابراهيم موسى56806141942072133

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمسرى محمود محمد عكله56807111942084159

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه احسان كاظم غالي56808141942093061
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا ايسر عبد العباس وحيد56809141941182043

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيخالد قاسم حمدان عبد56810141941027021

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن علي حسين حميد56811111941016066

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائينور ضياء عباس علي56812211942138156

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء محمد مرتضى جعفر56813211942139090

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيتبارك عبد السالم خليل ابراهيم56814281942052023

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيغدير عباس فاضل دليفي56815241942088051

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيالمهدي طارق علي سالم56816121941025014

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرفل ضياء عبد االمير كريم56817121942089036

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزينب محمود شاكر عبد56818251942122075

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعبدهللا جاسم محمد عبد56819211941030046

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيهديل فؤاد حسين علي56820211942092110

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود فالح حسن راضي56821101941026267

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيروكان سلمان داود صالح56822101941011037

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا لؤي عبد القادر عبد56823101941020110

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيشمس الضحى قحطان عبد هللا حواد56824191942151031

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائياميمة جمال جاسم محمد56825191942191009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سعد عباس نجم56826121941030126

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيعبد الجبار فوزي عبد الجبار ماطر56827191941010019

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر ايمن مجيد جاسم56828101941026219

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز نزار خضير ضاري56829101941002036

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا حامد جاسم حمادي56830191941009163

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حسن والي حسن56831221941053021

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيامير عبد الرضا حنين خضير56832291941002020

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد محمد قاسم حسن56833271941001028

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيرسل رسول عبد جهاد56834211942172018

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيشهد طالل عبد هللا حسين56835211942263011

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار حيدر الحر الزم56836131941005054

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائياطياف عثمان محمد خضير56837101942097005

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائينور احمد خالد ابراهيم56838101942117107

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء مسري يونس جان56839101942116031

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيرنا هيثم كاظم اسيود56840101942114021

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حميد محمود كاظم56841121942083024

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد خالد احمد حميد56842121941022124

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس محمد محمود محمد56843121942118068

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقبس نزار فالح عبدالحسن56844121942114056
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيصفا سالم فطيسة زايد56845151942044121

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر محمد دوسر جاسم56846121941170032

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية682.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيفيان عماد محمد فاضل56847131942071090

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية589.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيحسين كاظم خلف جاسم56848161951301017

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية564.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الحسين خضير عودة56849161951076066

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية560.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيابرار شاكر حامد حمزه56850141952224035

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية559.0االهلية للبنين (ع)ثانوية العقيلة زينب بابلتطبيقيمقداد جمال محسن عيسى56851231951070011

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية552.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيكرار عمار خلف مفتن56852281951011112

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية550.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيسجاد مسلم كاظم جبر56853161951051051

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية549.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيتقي علي جعفر جبار56854141951012006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا حسام محمد زيدان56855131951015032

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسليمان رياض عبد علي سلمان56856111951029007

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية544.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيحيدر كريم عباس جميان56857161951050036

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية543.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عذاب درع خلف56858111951022014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية538.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيذو الفقار احمد مزهر دعير56859281951001042

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسين احمد محسن محمد56860161951110016

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيانور محمد محيبس فرج56861281951009010

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية535.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيمنصور محسن شاوي منصور56862161951050096

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية532.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيحسن مازن عباس طابو56863261951014008

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية528.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمردان خير هللا موسى كعيد56864281951001146

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية527.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيمؤمل سالم حامد علي56865261951014046

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية527.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي خالد جليل صباح56866221951098027

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية527.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقياطياف مثنى راضي حسن56867131952080001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية526.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيعلي كامل عبد الحسن ماجد56868161951112030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية526.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفتطبيقياكرم حسن عبود عيدان56869251951152008

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية526.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيياسر كاظم عويز احميد56870291951007199

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية525.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمؤمل بشار جبار جبره هللا56871281951008078

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية525.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد رياض معتوق عيسى56872161951140008

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية524.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيكاظم عباس شهيد كاظم56873131951015047

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية523.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل عبد الهادي مهدي زوير56874161951001124

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية523.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيافراح عادل طعمه صباح56875221952427006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية522.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عبد االمير عيسى موسى56876151951017057

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية522.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عبد النبي غالي غضيب56877141951001006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية521.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا نجاح حميد خنيفر56878131951004023

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية518.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك دخيل جبر ثامر56879111952114006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية517.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد هاشم صحن لزام56880111951058129
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قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية516.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيحسن يوسف كطيف ناصر56881241951021008

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية514.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسارة حبيب خضير مزعل56882111952082013

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية506.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيجمانه اعياد عباس جاسم56883141952089001

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية505.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارتطبيقيحسين راهي خفيف ماشي56884221951056002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية504.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرنده رعد محي جاسم56885141952101011

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية503.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيليث حسن قاسم خضر56886111951058110

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية502.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد حسن سعد رحمان56887141951047084

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية502.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسين فارس سعيد كاظم56888161951075018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية501.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور كريم جلو صكر56889141952101023

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية498.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيسجاد هيثم قاسم كاظم56890281951009043

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية497.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيايه ابا بكر سعدي جدوع56891101952119006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية495.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمنيب سليم عبد الرزاق موسى56892161951363225

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية492.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيضحى عمار خلف حسن56893121952094052

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية492.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد حازم مردان كاظم56894101951016002

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية492.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيصادق محيسن مطر وناس56895291951106016

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية491.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيعلي قصي عبد المجيد عبد هللا56896191951013029

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية491.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين حميد مجيد جاسم56897161951363054

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية663.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء جبار عبد مضحي56898131942100054

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية650.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأمنه اياد جبار كامل56899141942067002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية650.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينور باسم فالح عبدالحميد56900131942100122

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية647.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه امير حسن سلمان56901101942101014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية646.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيمجتبى ماجد عبد هللا ساجت56902281941032022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية646.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء كمال عباس رمضان56903161942184127

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية644.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد محمد هادي طالل56904191941009027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعبد الرحمن عبد السالم صالح عبد هللا56905261941012063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا علي حسون علي56906131941012086

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم صالح حسن الزم56907131942078049

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمجتبى محسن محمد جاسم56908271941001248

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيجعفر بدر شهد حمود56909231941257021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفرح محمد علي حسين56910141942094131

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور عباس داود سلمان56911111942096041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسبأ خليل ابراهيم امحان56912141942105032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيحسنين عالء كاظم نعمه56913221941358014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عامر عبد هللا نجم56914101942117017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى عدنان محسن صفر56915131942123032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيرامي مؤيد خضير مشوح56916231941011033
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء حسين علي حسون56917141942104003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيختام خضر محمد رشيد56918191942383046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهره جسام محمد حميد56919131942123010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيإبراهيم ياس عبد الحمزة محسن56920231941254002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره عبد الرسول حسين راضي56921271942056215

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.9ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره علي هاشم هادي56922131942108034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان كريم هاتو جويعد56923141942110019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيورود كريم ادعير محمد56924121942112222

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء وليد عواد نعمه56925271942056174

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيثريا فاضل عبد سلمان56926131942100028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيمريم كاظم حسين خليف56927151942401037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيايه عباس عوده فليح56928131942109006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه علي هاشم حسن56929101942118010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيأحمد أياد حسين ندى56930101941014002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائينور سالم حميد فياض56931191942189166

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر كريم علي عبد هللا56932271941005083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد مرتضى عبد الرضا علي56933271941005247

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيميس حسيب لطيف مكي56934271942060315

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجعفر عالء سعدي مهدي56935121941030038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائينورا احمد عبد الزهرة محمد56936161942290097

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد جاسم غضبان56937151942054112

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيصبا حيدر عبدالحمزه عباس56938131942100079

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0ثانوية االيثار االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياسامه احمد طلب فرحان56939101941054003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيضحى علي إبراهيم إسماعيل56940211942290042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء رحيم ياسر صبيح56941141942066018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزبيده باز عبد القادر زياد56942131942117116

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا عمار جابر مدد علي56943121942089070

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.7اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير عادل شاكر رضا56944231941020051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.6ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمنتظر صالح سلمان جبر56945271941029046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.5ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر احمد سالم صبيح56946141941007023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي غزوان طعمه راضي56947131941016071

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزينب احمد سليم عبد الغني56948261942080097

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران مصطفى عزيز موسى56949141942065028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء نعيم كاظم عليوي56950141942102039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحسين علوان عبد االمير عطيه56951271941011028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيموج نهاد صالح عبد56952131942070218
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل فالح حسن شنيشل56953131942104017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا وسام عبد حسن56954101942117104

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة صالح عبد الرحيم محمد56955101942097050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمصطفى عبد الرحيم علي حمزه56956271941036126

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيافنان فاخر محمود نعمه56957131942100006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد منتظر عيسى مهدي56958251941031751

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيقمر رفل عبد الواحد حميد56959101942102063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي محسن حمزة عباس56960101941026211

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيهديل مجيد محمود علي56961181942230074

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ناهي مهنه كريم56962111942113064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيديار عبد الحليم ابراهيم خليل56963101942091032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية محمد حسين جواد56964111942105018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسما عالء محمد مجيد56965151942054154

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيزينب فاضل رشيد جبار56966261942084022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل هادي صالح فياض56967101942101052

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمنار احسان قحطان كاظم56968121942109087

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.3اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيحسن سالم كاظم سلمان56969241941029019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم عبد الزهره عبيد حسن56970271942077048

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرنده ماجد عبيد مهدي56971231942271149

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيبراءه شاكر شنان كريم56972271942067019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك عطوان جبر صالح56973151942048023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيأمنيه احمد محمد سامي حسن56974101942102001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عبد الحليم عبد هللا حسن56975131941010097

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيدينا احمد قاسم محمد56976131942108015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.1االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس محمد سلمان محمد56977131941010074

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيرباب عقيل اسماعيل شبيب56978211942293011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة ميثاق فالح كرم56979111942064061

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياسو جزنه محمد مجيد56980201941309011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية584.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيجاسم محمد ابو جواد عبد علي56981121951026007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية567.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى خضير عبيد ناصر56982271951152065

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية565.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقيأسراء مصطفى احمد عواد56983101952099001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية564.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرقيه حسن علي جاسم56984121952107014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية562.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيمصطفى طالب جاسم مفضي56985231951186036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية562.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجاسم محمد زياره عاشور56986161951038027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية561.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايه جميل جعفر عبد الخالق56987141952112001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية561.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيصالح عبد هللا حمادي صالح56988191951067021
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية561.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى منصور عبود عبد هللا56989161951088024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية560.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي رعد مزعل جبر56990141951200118

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعلياء سعود علي سعود56991141952111024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمؤمل حسن نعمه دبيش56992101951008039

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية557.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيعلي عمر محمد عبد الحسين56993261951048027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية557.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيسكينة قاسم عواد محمد56994161952210070

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيفهد مظهر سليمان سرحان56995121951011014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0الخارجيونكربالءتطبيقيفهد رزاق دخل خضير56996271951400022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد باسم عبد عباس56997141951017024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية554.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيالحسين احمد عبد الحسين حمزة56998221951003010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقياكرم جبير كردي جاسم56999191951011011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية550.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيسيف حيدر هاشم عبد الحسين57000231951009021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية549.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىتطبيقيزينب احمد محسن ثامر57001131952243004

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية657.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر محمد مكي عباس57002111942100041

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية656.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جاسم محمد احمد57003141942078045

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية655.9ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ناظر غصوب عبد الحميد57004111941010053

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية652.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائينور الهدى رائد مسعد علي57005221942112078

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية648.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد وليد خالد راضي57006111941018131

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية647.7ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي االكبر حسن عوده جواد57007131941037061

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب فؤاد خضير وحيد57008121942118060

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيايه حسن علي حسين57009101942107006

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي فراس كامل احمد57010111941049105

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم ماهر حميد جاسم57011131942088011

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الحسين عقيل عبد الحسين عبد االمير57012121941030109

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمه محمد عصام يوسف57013141942078031

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم حسين عناد57014231941256076

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه احمد رحم جبر57015121942109069

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائينور الدين عبد اللطيف موسى عبد علي57016101941019176

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيايات احمد محمد جاسم57017231942117018

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيود محمد هاشم كاظم57018111942062104

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسالي احمد عبد الكريم محمد علي57019101942078078

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عباس فاضل عباس57020131941022060

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعلي شهيد حسين كاظم57021221941013093

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية633.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه سمير حسين عباس57022111942065024

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيدنيا حسن عواد حسن57023211942098037

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيتقى علي زويد خليف57024261942096025
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قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائياساور مشتاق عبد الجبار موسى57025111942127002

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيتمارا احمد مرتضى عبد الحسين57026271942057045

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيهاني عقيل حسين جواد57027231941282101

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية630.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمهاد باسم محمد سعيد57028111942109131

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية630.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيجوان مسعود ابراهيم اسماعيل57029131942074011

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية630.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب صادق جعفر عبد57030161942165224

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية630.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار عبد الحسين حسن خلف57031141942070116

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية630.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيليلى فريد خالد حياوي57032111942112080

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه عقيل جاسم بجاي57033121942109038

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ حميد كاظم نفاوه57034121942094258

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه يحيى زكي مهدي57035121942122021

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرائد مثنى خليل ابراهيم57036141941020025

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه رعد عبدالمنعم شالل57037111942084138

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف علي جوان حسن57038131941016125

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايالف مؤيد خالد درويش ولي 57039141942104008

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل عبد احمد جاسم57040141942111089

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حيدر عباس جليل57041251942062417

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.9ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبسمه ليث صادق تقي57042121942109020

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.2ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد محمد كامل حسين57043141942117038

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.1الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد سمير عبد الجبار رضا57044101941028076

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمختار عزيز محسن حسين57045261941044049

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.0ثانوية العدل للبناتاالنباراحيائيشيماء علي نجم عبد هللا57046191942174014

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيهمام عمر كريم حمد57047131941001131

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر رشيد خشيت دايح57048141941179036

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيحسن هادي حسين علي57049191941007055

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيسارة لقمان ادريس صالح57050211942136050

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية628.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر علي عبد هللا جاسم57051111941016089

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيرتاج محمد عبد هللا ياسر57052281942059044

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرغد احمد جبار محمود57053111942080053

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف فراس مهدي علي57054131941010198

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة الزهراء ستار جبار عريمش57055121942086030

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد نقي فاضل عباس عبد57056141941021153

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيياسمين خميس محمد عبد57057131942071129

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائينوفل جميل جعفر علي57058131941031086

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى زياد طارق خضير57059111942070030

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات عبد الهادي حسن درويش57060141942121006
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قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه سمير عبد هللا شيرعلي57061131942086063

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيسما ثعبان فاضل علي57062131942099027

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عماد ابراهيم علي57063141941021151

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائييقين محمد ساهي رمضان57064281942059164

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عايد عبيد جريدي57065111942217033

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيزيد طاهر نادي قاسم57066131941012066

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعيسى موفق حسن عبد الرزاق57067141941021122

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل باسم بشير عبد هللا57068101942115064

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيسليمان اياد احمد محمود57069101941016028

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى حسين لطيف محمد57070141942125008

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح عبد الكريم عيسى عزيز57071101942137054

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيريام عمار عبد العزيز عبد الحميد57072101942116025

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي ساجد سفيح عجرش57073141941027057

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس كريم عبد مساعد57074141942100134

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه اسامه مجيد غالب57075141942112054

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفرح جواد كاظم حمدان57076101942100082

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائينور حكيم صالح هالل57077231942128065

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء رحيم حمد خليفة57078141942074073

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيطيبه حسن مهدي داود57079261942132115

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيهبة هللا احمد هادي فارس57080101942120143

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء جالل يونس حسن57081141942072003

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى واثق حميد جاسم57082111942062102

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد طه طالب مهدي57083121942107166

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي قحطان عدنان جواد57084101941019109

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية561.0ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيهديل حقي اسماعيل قادر57085131952083011

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية556.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر كامل محمد مطير57086151951005044

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقييقين انور محسن صكب57087261952097060

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية548.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد حسين طه عبد هللا57088221951301001

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية548.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينة نصير زهير سلمان57089131952132005

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية548.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكمال مصطفى عبد القادر حمدي57090141951021066

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطتطبيقيسارة احمد كامل عبطان57091261952143018

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلتطبيقيداليا ماجد حميد عبيد57092231952128004

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية540.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقياسرار الخلود حاتم حبيب هدايت57093131952074002

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمحمود علي حسين عبد هللا57094221951018043

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية538.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد فهد محمد هادي57095221951065021

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية537.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىتطبيقيلينه فائز محمد جمعه57096131952100020
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قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية533.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيايالف وليد جبار عوده57097121952089003

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية530.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيسجاد باسم محمد ناصر57098221951046019

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية526.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي حسان عبد االله علي57099101951026074

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية526.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعلي شاكر عوض بدر57100221951035061

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية523.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقينور صباح سعيد حمادي57101101952120049

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية510.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا هيثم عبد االمير ابراهيم57102111951002018

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية509.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار فراس خضر عبد القادر57103131952091051

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية508.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى معين عبد الحسين عبد االمير57104111952071020

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية508.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه عباس عبد حسين57105131952104012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار عوده جبار سعدون57106141921003126

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية589.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيسعد حسين عبيد جراد57107121921176015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية586.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه نعمه لفته خلف57108131922086064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية583.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيشفاء نوري حميد سليمان57109101922109066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية581.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى عالء عبد الحسين عاصي57110111922089123

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية580.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب سعد حبيب بطي57111111922094038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية579.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء ياسين جمعه علوان57112121922112016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية570.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيطيبه محمود ابراهيم مهدي57113131922099039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيسكينه عمار فؤاد خماس57114131922073062

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيهاشميه حميد محمود ناصر57115111922068078

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية568.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيعسل محمد عبد الحميد مجيد57116121922093030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية568.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار عدنان سعد عنيد57117151921005080

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيشكران محمد صباح محمد57118141922111038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمهدي حسن عبد الكاظم حسين57119121921034163

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه بشار محمد طه57120121922118047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيحنين قحطان عدنان خليل57121131922107028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيتبارك عماد عالء عبد الرسول57122131922106011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيبتول عبد الكريم جبر زوداني57123131922118020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيمهيمن قيس تركي كاظم57124121921170051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيشكران صادق حيدر محمود57125131922071051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيبكر غالب شهاب احمد57126101921001008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيطيبة حسن شناوة حسن57127131922122035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر محمد غني علي57128111922106076

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيياسمين محسن عبد حسن57129101922096075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ صباح جاسم سوادي57130141922111068

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى علي حسين حرز57131141922127051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل خالد رسول عبد الوهاب57132121922118017
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس جعفر اسماعيل رضا57133111922102037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبينبأ محمد داود سلمان57134131922126043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس فارس احمد توفيق57135111922064039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيسفيان كيالن علي جاسم57136111921042017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر باسم جابر عبد االمير57137111921156084

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبينور جمال ذاكر سعيد57138111922070093

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبييقين رحيم ناصر فرج57139131922077070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيربى احمد حسن جميل57140131922074023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء فخري خلف صابر57141151922045057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيبنين جبار بوهان خنيصر57142131922118024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيضحى موفق رحيم مخلف57143101922095047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمهدي صدام حربي هادي57144121921005081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمقتدى محمد خضير حديد هدهود57145141921036081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيمريم ياسين ثامر محمد57146131922103083

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيحنين وليد خالد عبد المجيد57147101922120024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيسجاد احمد مجبل زيدان57148131921009047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمهدي ضياء عبد الرضا كاظم57149121921204019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيشهد عباس فاضل حسن57150131922091071

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا حسين شاكر محمود57151141922077017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيودق عالء حسين علي57152131922112044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كامل صبر فزع57153141921048109

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي انمار محمد غازي احمد57154121921019018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حميد فرج عتبي57155111922099020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيتقى باسم جبار سلمان57156131922080012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيعمر مشتاق فزع مهاوش57157101921160039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزهراء نبيل نوري عبد الغفور57158131922106039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه واقد مسلم صالح57159131922106072

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيعال عبد عواد احمد57160101922097026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبياميره بشير جاسم سدخان57161151922042008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية560.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي كاظم نعمه57162151922047074

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيديانا سفر حنا ججو57163141922072024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبياريج رعد مجيد جواد57164101922093001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد علي نحو57165141922120026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيغفران خليل خلف حمد57166101922141016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيصفا محمد ذيب عوده57167101922109075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيحسين عبد الكاظم حسين عبد57168101921008045

3590 من 1588صفحة 
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حامد عبيد نعمه57169141922093034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةادبيرفل أمين خليل أبراهيم57170121922084005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا مناضل حمودي جليل57171111921028077

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيهاله هيثم قاسم محمد57172131922107138

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى هاشم عبد المنعم كاظم57173151921008154

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيرنده شاكر جابر خضير57174141922093031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيمنه هللا قحطان ظاهر نعمه57175121922102103

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيزينب عقيل فالح حسين57176141922401054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جواد كاظم ربيط57177141921029017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيعائشه وليد كريم احمد57178141922104028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيعال جاسم علي حسين57179111922071063

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبينبأ كريم خليل عبود57180101922097039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء جاسم عيدان ياسين57181121922125034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسين جمعه لفته57182131922098067

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية556.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبياساور سامي فيض هللا عبود57183101922107002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينبأ سعد سيد حافظ57184141922071055

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيسجى عدنان فرحان حسن57185101922095037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيامير وليد رزاق دخيل57186101921013008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيميساء هالل جلوب زناد57187141922143058

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيمريم صبحي جودي مالو57188131922070070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عباس عوده كاظم57189121922104016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء عماد عبد الحسين شيحان57190121922092015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية555.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى علي عبد الحسن عبد فرحان57191141922113019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي محمد صالح محمد57192121921010015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين جبار كوكز نمر57193121922113008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيود وثاب احمد محمد57194111922101063

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر قاسم حمود مدلول57195151921002193

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عبد هللا محمد حسن57196141921013124

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيمالك ستار جبار عكله57197101922103028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين رياض كاظم كويجي57198121921011010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى محمد كامل حسوني57199111921024051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء سمير حميد جاسم57200111922089033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيطيبه عباس حسن حافظ57201131922076022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيياسمين عبد محمد يونس57202141922134078

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى احمد عباس غانم57203141921037287

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر حسن محمد ابراهيم57204121922090067

3590 من 1589صفحة 
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيعز الدين فواز رشيد عيدان57205121921172019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء محمد راضي حسن57206151922041032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيحسين عامر موزر عيدان57207131921031011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سلمان زغير لعيبي57208131921024120

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء رعد نعيم حسين57209121922095004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان ماجد شريف عباس57210141922081003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيتغريد جميل خالد جميل57211111922106021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيايه فوزي ابراهيم علي57212151922047013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيعال عصام منير عبد الرزاق57213141922127055

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم حامد احمد صالح57214121921044001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيانس عمر محمود غفوري57215101921014009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى ضياء محمد خلف57216151922055059

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيحذيفة سمير عبد هللا حمودي57217141921009018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيمريم بشير طه سلمان57218131922092070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيسجاد رياض وحيد سيد57219131921026041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيحنين حازم محمود شهاب57220131922074015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيعلي مهند فوزي عبد هللا57221131921002061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم صباح ظاهر علي57222111922133038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةادبيختام حميد ضاري عباس57223111922148007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيياسين ليث عبود حمزه57224111921033115

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيمها احمد حسين علي57225141922143057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيضياء الدين جبار عبد زايد57226131921017042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيعائشه ناطق عبد الخالق غيدان57227101922110076

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمحمد جاسم حسن مذكور57228111921180157

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين خليل ابراهيم علي57229141922075029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية580.9ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياسماعيل اياد هاشم احمد57230131941037015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية580.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم دريد طه حسين57231131942112049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية578.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب انور صبحي علي57232101942138012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية578.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى حسن علي عبيد57233151942052057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية577.3االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيفاروق جميل ابراهيم محمد57234131941010121

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية574.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا جميل عبد الزهره طاهر57235101941008038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية573.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ غريب كريم علي57236141942110176

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية573.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية كريم شاكر محمود57237111942121006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية572.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حامد محيسن خلباص57238141941007044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية571.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور سالم خير هللا عبد57239121942105206

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية571.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب رعد صدام سلمان57240141942140077

3590 من 1590صفحة 
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتقى رياض طعمه علي57241151942051024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية568.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حسن هادي حسين57242121942090031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيعشتار علي حسين احمد57243101942137049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه فالح مهدي حسن57244121942094227

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية566.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك سعد عبد الرحمن حسين57245121942105035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى سلمان حربي سلمان57246141942145122

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل فرج محمد اضحيوي57247111942133072

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيوسام صالح مخلف غيالن57248101941155032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيرحاب خالد عارف علي57249101942076019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا عبد الوهاب عبد الرضا حسون57250121942105135

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية562.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد السالم عبد هللا بهجت عبد اللطيف57251101941019071

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره طارق عبد العزيز هاشم57252121942104025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الخالق بالسم محمد عبد57253111941006037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية526.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور مؤيد خلف حسون57254141952133043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية501.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي ستار ساري محمد57255141951029025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية501.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد حميد مجيد حميد57256121951031050

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية499.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيموج طاهر حسين محيسن57257141952105028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية499.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عادل خلف متمم57258141951201089

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية497.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيايه علي نجم عبد هللا57259101952116006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية497.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيضحى شوكت توفيق رسول57260101952118014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية571.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيشيماء رحمان موزان كبيش57261121922113023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر عدنان سعد عنيد57262151921005127

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر محمد حسن كعيبر57263141921045004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية535.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء بشار سلمان سلطان57264141922083007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيربى حسين خضير حسن57265101922098010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية505.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيمريم عبد االمير فاخر شمخي57266101922114019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيزينب عاصم رياض كاظم57267131922129019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية501.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيقمر علي حسين علي57268131922171007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية493.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعلي ضياء الدين ماجد خلف57269131921031025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيقدس حيدر مهدي عبد الهادي57270231922117087

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية492.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيطيبه خالد ابراهيم لفته57271131922093083

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية490.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبياحمد شاكر حمدان سلمان57272261921033004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية489.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم محمد عبد هللا حسن57273131921003002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيهديل هاشم رزيج صبر57274131922075043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيعدنان قيس شهاب احمد57275101921013029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر حسين حسن كاظم57276121921035020
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية485.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب نصير كاظم محمد باقر57277141922095042

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية484.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيكوثر عبود حربي سهيل57278261922091059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى سمير محسن محمد57279131921017097

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبياديان فالح حسن جبر57280101922117001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيايالف خضير عباس هزيع57281121922112009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية482.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيبراق علي عباس عبد الحسن 57282131922104008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية481.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيحنين طارق قاسم جاسم57283131922112012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر حسن شرشاب سلوس57284141921008133

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار عودة حسين لفته57285151921017083

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك غزوان محمود عيدان57286111922101015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين خالد عبد الحسين عباس57287151921017022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيزينب عصام محمود عبد الغفور57288101922116007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيفرح سمير ابراهيم محمد57289131922075028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيياسمين جبار جويد مهدي57290141922072133

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية478.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي اياد عبد الحسين علي57291111921203163

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيتبارك جبار مزهر عبيد57292131922129008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيمصطفى مولود خيري عبد الكريم57293191921019037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيمناسك هادي حسين هادي57294131922091097

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد خضير صياح دفار57295111921032019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمحمد اياد عبد الكريم ابراهيم57296101921013040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية475.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيمخلد اسعد عالوي رضا57297161921051045

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيرفل اياد كامل عبد االمير57298121922134057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي نعيم داود سلمان57299141921024185

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه ضياء حسن علي57300111922064065

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد رعد حسين ناصر57301141922075138

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه مزهر دهام مطر57302141922072093

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةادبيرغده حاتم تركي غبين57303111922138009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيزهراء حيدر جليل عبد الهادي57304101922094014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبيفاطمه غضبان كاظم علي57305151922401044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيجعفر حيدر زغير عبد57306131921008022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير محمد كاظم محمد57307141922074111

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيوالء محمود حمزة ساجت57308131922100044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيميار خير هللا جدوع مرجان57309121922125123

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن علي حمودي توفيق57310141921054010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبينذير محمد عثمان احمد57311141921037331

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيرفاد عبد االمير شمخي عبد57312141922101016
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيزينب محمد حيدر حسون57313131922088007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيسبأ باسم ناصر مهدي57314111922133019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيوالء عادل زامل خلف57315151922052028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية472.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيزهراء خضر عباس زغير57316131922106032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل طالب محمد كريم نعمه هللا57317131921019043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيهاجر بهاء عبد الرسول عزيز57318101922096071

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيزينب عبد السالم عبد الرزاق خليل57319101922118039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء محمد شنور سعيد57320141922093027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعيسى عبادي فرحان عطيه57321141921037215

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيايه علي والي ضيدان57322121922099009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيبسام محمد عودة محمد57323121921047026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيرفل عاطف محمد جاسم57324131922071031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمالك هاشم عبد الكاظم حسين57325111921007066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيعال مزهر كاظم جبر57326111922116032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء سرحان داود سعد57327131922093054

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد هشام يوسف جالب57328121921047013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيحسن فالح حسن نخش57329101921005014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد كاظم علي حسن57330111921019003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبياحمد خميس احمد علوان57331101921016004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيروزالين اسماعيل ابراهيم احمد57332131922098060

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية469.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيليث صادق كريم علي57333141921005066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية469.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيحسين ضياء عمران موسى57334121921018015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية469.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى سالم حسن خنيصر57335151921006112

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية469.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيسما عبد الكريم عز الدين محمد57336151922054072

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيطيبه مهند مهدي لفته57337271922072023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيافين عادل اكرم صالح57338121922095005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيسرى حسين الفت مراد57339211922102019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيمؤيد محمد حسن فرحان57340131921027026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد مهدي لطيف57341131922098160

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيمحمد صالح جراد عبد57342121921170040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى رضا كريم هاشم57343151922054113

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه عبد ابراهيم غالب57344121922090048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيسجود حيدر ياسين حسن57345141922222043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزينب محجوب تركي رشيد57346131922101044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد علي بحر فياض57347111922063020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى محمد عوده لعيبي57348131922093118
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء رعد سالم فالح57349151922048055

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية467.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبينور حامد كامل حميد57350141922143063

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية466.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيكناري اياد جواد كاظم57351111922076124

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية466.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيصفا ياسر سعد عبود57352111922094055

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية466.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبيليث اركان عبد هللا علوان57353101921042025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية466.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيعمار قاسم جاسم علي57354131921009089

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية466.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عباس حميد سرحان57355141921019091

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية465.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيزين العابدين حسين جبار محسن57356221921005028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية465.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمصطفى عصام لطيف ابراهيم57357111921180189

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية465.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس اسماعيل صالح أسماعيل57358111922073051

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية465.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن فراس كريم جوهر57359101921014033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية571.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا محمد عبود عباس57360201941001140

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية567.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيوالء اسعد حسن جعاز57361221942161087

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية563.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء مهدي ريحان محصر57362121942093025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيفاطمه غضبان يوسف احمد57363211942156061

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية535.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه اياد سلمان جابر57364101942115018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية534.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيذو الفقار عدنان عباس هادي57365131941023021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية534.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيشهد عيسى حميد ابراهيم57366231942117102

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية534.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمحسن معن عبد الواحد جسام57367131941002085

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية533.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيرسول طه محمود علي57368101941017031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية532.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيختام مهدي كاظم ثابت57369141942145060

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية532.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى عبد العزيز عباس عليوي57370101941026270

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية532.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر سعد حسن سلمان57371131942109032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية531.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيزينب علي جهاد حسين57372211942156039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية529.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور رعد كاظم بكي57373151942055129

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية528.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حسين علي احمد57374121942083023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية528.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائياصاله رمضان حسن عطيه57375101942083001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية527.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعمر هاشم فتح هللا عزيز57376171941028169

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية527.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى قيس يحيى معن57377131942118293

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية527.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا ايثار كاطع علي57378141941179011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية527.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم خالد مهدي محمود57379111942068089

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب حسن بناتي محمد57380131952118037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعباس فاضل جعفر عبد57381111951048005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيمرتظى سعد رسن جتان57382261951038020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي نهاد حبيب شناوه57383111951058097

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي محمد عبد هللا عامر57384131951010045
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية569.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيأميمه سعدي عفتان مشعان57385101922091005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية561.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىادبيمينا ستار حسين زيدان57386101922083009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية550.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير عبد هللا عبد مهنه57387111922089094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيادم عادل رحيم عبد الساده57388121921018009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيشهد وليد مخلف حمد57389101922119018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيسنا وائل قتيبه شاكر57390101922118050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيغاده انور عبد الستار خماس57391101922084014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد سالم عبد النبي فالح57392121921048048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن علي حميد راضي57393121921048023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيصبا احمد خليل ابراهيم57394111922136071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي احمد محمد شرقي57395121921017034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعلي حسين نعمة عبود57396111921180114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية533.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد ضياء صدام جار هللا57397111921028112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية531.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعمر عدنان ناجي راشد57398261921026047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية530.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين جاسم محمد فاضل57399111922118007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية528.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيورود عباس مطلك حسين57400141922088064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية522.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبياحمد حسن علي نايل57401101921150002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية522.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيشفاء عبد الكريم ابراهيم جودي57402121922104023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية522.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه زياد عبد هللا رحيم57403111922064043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبياحمد قيس هالل عبد الهادي57404191921011007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمود عبد الصاحب رضا57405111922094035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرحمن رافد رشيد خورشيد57406131921030028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية519.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبيمحمد عبد الكريم جبار جاسم57407211921052025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيحسن علي ابراهيم لفته57408211921083006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم محمد فياض صبار57409121922093037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد كريم عبد الحسين محمد57410121921044079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية517.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمر عادل حميد اسود57411121921176023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية516.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبينور محمد حسن شبيب57412251922073045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية516.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيُعال سالم عبد سالم57413131922099042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية515.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيامجد حميد عيفان حسين57414101921159002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية514.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه خالد عبد الجبار عباس57415111922137005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية514.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيوسام سلمان حمادي علي57416231921160016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية513.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبياحمد اسعد محمد علي57417211921026001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية513.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيحسام عبود علوان مهدي57418211921255002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية512.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم محمد محسن عباس57419121922098076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية511.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حمدي علي حسون57420121922089046
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية511.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيمهدي ابراهيم حميد عزيز57421131921033036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية511.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عالء جبار جاسم57422141922133044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية511.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيغسق كريم عباس عطية57423111922119016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية511.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس اياد هاشم جابر57424111921027057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشة عصام خليل عبد الغني57425111922068051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيزهراء علي مهدي هادي57426101922220014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيسرمد عبد الستار جبار علوان57427211921255009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء رعد نصيف جاسم57428121922112058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيبثينه طه توفيق محمود57429131922073014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية508.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء عادل محمد رسن57430121922125038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية507.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد ثائر حميد حسين57431121921010020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية507.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيسجاد حسن عباس عبد هللا57432131921024052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية507.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيرنا ضياء علوان جاسم57433121922103018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية507.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزهره باسل عباس عبد57434131922091049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية507.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيساره يوسف احمد ارميض57435231922128038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية506.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيبراء احمد محمود كاظم57436131922101017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية506.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيامنه صفاء كامل احمد57437101922111004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية504.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء كريم حمزة عباس57438111922133005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية504.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا موفق حاتم علي57439111921052047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية504.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد سهيل نجم عبد هللا57440111921059005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية504.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبييوسف دريد شهاب احمد57441101921027128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيليث احمد فياض محمود57442101921160042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبياحمد ماجد محمد نجم57443111921152006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم احمد فاضل علوان57444131921011001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبينور جاسب صبر موزان57445121922112114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيمرتضى فاضل حاتم مسلم57446211921025039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيدينا عالء الدين حسين نصيف57447141922071014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيايات صالح محمد رسن57448141922101005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيآيه زياد محمود عبد الوهاب57449131922091003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيبان جاسم محمد جعفر صادق57450111922105011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيظي حاتم ناصر حسين57451131922092057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىادبيغدير حيدر حسين كاظم57452101922125018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر محمد محسن ابو كيف57453141921045005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم بشير حسون محمد57454141922079100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عماد احمد حسين57455141921048085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فواز هادي بندر57456141921061067
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبييوسف حسن جاسم محمد57457151921009237

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0الخارجيونالرصافة االولىادبيمرتضى محمد دعومي عجون57458131921400030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حسين عبود راضي57459111921052053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا جمال مندوب حسين57460151921007124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء حيدر نصيف جاسم57461111922069012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيقمر جودت صاحب عبد57462111922102053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى نزار قاسم عباس57463131921023074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي سهيل مالك حسن57464121921009164

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيمحمد نظام طلبه صادق57465121921018058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد رياض حميد محمد57466111921027106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيوسام ابراهيم جبير عبد الهادي57467101921027121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيحارث محمد خلف فاضل57468101921041014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء علي جبار منصور57469121922085014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن وعد غريب يوسف57470141921036015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبياسماعيل حقي اسماعيل جواد57471211921051007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى خضير عباس شلغم57472131921034113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيرامي عماد كاظم فايز57473101921017019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيأسيل سالم حمزة عبيد57474111922133001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حازم هادي سعيد57475111922088015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد مزهر مانع57476141922076061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيفرقان احمد عادل محمد57477131922101072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيحاتم محمود دريول عبد هللا57478111921160008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىادبيهاجر عادل فاضل عباس57479131922081013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيفؤاد اياد محمد شهاب57480141921174064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين ميثم اكرم كاظم57481111922102009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار حيدر جواد فليح57482141922099077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء اياد حميد عياش57483111922068021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيدعاء فاضل حسين علوان57484131922106021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيآيه وسيم باقر علي57485131922106002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى احمد عبد راضي57486151921013096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسين ناجح حبيب57487131922116028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعدنان نصير عدنان علي57488151921018071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيامنه طه ابراهيم احمد57489151922047004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه رحيم ابراهيم فالح57490151922050095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعلي نوري علي حسين57491111921180131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيانس عذال حميد اسود57492121921176007
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيسجاد علي جبر حسوني57493131921026043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر سداد مذكور عبد الصاحب57494111921011021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيهديل ضرغام تركي جواد57495211922156036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيأمنه باسل عبد الواحد عبد الرحمن57496111922137002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى اياد راضي شاكر57497141922191027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيرامي لطيف ناجي جاسم57498131921004034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيحيدر كامل أحمد خضير57499101921014016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيسعد حسين كريدي خضير57500261921013068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبياحمد مؤيد كريم محمد علي57501131921007003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيايه محمود عوني سعود57502131922086016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعقيل علي يعكوب وشاح57503151921018072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيهاجر ناصر حسين جوده57504131922093125

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيحنين زياد عبد الجبار صالح57505131922095010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه رسول كريم سلطان57506141922076040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيسجاد موسى خليفه حمد57507131921012058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيعباس عبد زيد اليج جاسم57508231921161013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمجتبى ثامر رشيد حميد57509141921030066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه سعد ناهي جعفر57510151922044074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا نجم عبد هللا لطيف57511131921015033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد بشير جاسم محمد57512121921008003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيعباس محمد غدير عبد57513211921223027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد القادر حسن نجم عبود57514141921025028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعلي قيس ستار عبد الرزاق57515111921180126

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل طارق سالم محمد57516141922135014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر مجيد جلوب رومعي57517141922134066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى احمد علي مراد57518131921002079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيدانيا جاسم محمد علوان57519131922101026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد مؤيد طاهر شكر57520111921003015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي محمد طارق عبيد57521111921009066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية577.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب نزهان كاظم صاحب57522101942117052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية534.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء مظلوم طه لفته57523141942079011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية534.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقية حامد علي حمود57524121942112083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية533.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى رائد نعمان ابراهيم57525111942100023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية524.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه حيدر عبد الحسين محمد57526121942118002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية522.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبيلسان حيدر شاكر محمود57527121942109023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية522.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيروعه دحام مهدي فرحان57528191942140012
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية522.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار مالك عبد الرضا كزار57529151942055112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيابرار شاكر محمود عريبي57530111942103001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية514.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه جاسم محمد صالح57531101942116040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء كامل حسين نجم57532101942141012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية509.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيسهير ابراهيم عبد الحليم محيسن57533101942090072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية509.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنده مجيد حميد علي57534111942133031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية507.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائياحمد جمال محسن علوان57535101941155003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية506.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر زيد جعفر حسين57536141941182015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية506.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر فاضل حاتم صبر57537111941203180

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية505.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشة قاسم محمد خشمان57538101942110054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية504.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن محمد خلف كاظم57539141941019026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس سعد قند ريحان57540131941030065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا خالد جليل حمد57541111941049076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد ابراهيم عطيه حمادي57542121942108035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا عبد الحليم ابراهيم خليل57543101942091036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائياحمد اسماعيل ابراهيم علي57544211941068002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىاحيائيصديق محسن جياد حنتوش57545101941033008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر حسين عليوي حسين57546101941014044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائينور الدين رضا نور عبود57547131941012176

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية496.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة شاكر مهدي صالح57548111942075088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيعمر اسو خداداد نصيرعلي57549211941011066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدالل والء غازي علي57550121942080018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية494.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب رفعت جواد كاظم57551131942090007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية494.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم محمد هاشم محمد57552101941002005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية492.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيباقر ثامر جعفر هللا ويردي57553121941015002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيسجى زهير سجحيل عباس57554191942194053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح هاشم حسين علوان57555101942223057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس صفاء جميل كاظم57556141942123003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي جبار حمود57557141942104023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائينرجس جعفر حميد نعمه57558121942118108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيساره فالح حسين محمد57559131942401021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عبد الحسين نوري عبد الحسين57560121942118049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالحسن محمد عبد مرزوك57561111941021010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمقتدى حسن شريف ربيط57562111941002051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى نزار جمعة علي57563111942064058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينوران علي فاضل عباس57564141942066096
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء فالح سليم جواد57565141942112002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا جعفر ابراهيم سلمان57566111941049073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبداالمير محسن احمد57567131942091065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى ابراهيم عمران موسى57568111941026115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيذو الفقار خضر رحمه ثابت57569131941030050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيعذراء سعد قند ريحان57570131942129013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه دريد حمودي حمزه57571101942090086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجعفر علي محيسن مهدي57572111941049027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرسول احمد عارف مجيد57573131941252040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيميمونه خالد خليل اسماعيل57574131942070221

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس فراس عبدالجبار طه57575131942114011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك باسم ناجي جاسم57576111942066013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيميثم علي فليح حسن57577231941011097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية482.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيامنة محمود رجب رحيم57578101942134002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية482.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عبد الحسين نعمه علي57579121942094117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية482.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيياسر قصي ياسين ابراهيم57580131941001134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير علي شاكر خزعل57581101942091082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا ياسين عبود عباس57582101942101034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحفصه رعد جسوم حسين57583111942077014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيورود مطر حسين عباس57584101942129031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي فالح حسن شامي57585151941009059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن احمد ابراهيم محيسن57586231941001064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ عماد يوسف ايوب57587121942086037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرند عماد عبد الرزاق ذياب57588141942100051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة موفق ثامر صافي57589141942132056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمهدي عصام شاكر عبد الرضا57590121941001087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيميس سمير عبد العزيز عواد57591101942076046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء باسم هليل صكر57592151942045021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور حسين رجا فرحان57593111942103090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء جاسم كطيف حسن57594111942215062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد جاسم محمد جاسم57595131941018007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسام ياسين حسين علي57596121941031044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر محسن رسن صحين57597121942122023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك جمال هادي محمد صادق57598101942091020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنيه فيصل سعيد معيدي57599141942117009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه شاكر كاظم الزم57600111942065132

3590 من 1600صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد صالح فياض حسين57601131942281068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور عدنان سلمان محمد57602121942122040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر عبد الكريم كاظم غريب57603111941040032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي كاظم امجوني رشم57604131941030084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل مهند علي محمد57605131942096007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا ابراهيم نصار حسين57606111941005054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك اياد عبد القادر عبد اللطيف57607111942102013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد عمران ولي علي57608151941011158

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر رعد موسى مجيد57609111942109121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديانا لطيف نجم هالل57610111942078008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعال سالم ابراهيم محيميد57611121942106088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيباقر عدنان عبد هللا حسين57612101941008014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد ثائر محمود ابراهيم57613131942091095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسما مناف فتحي عبد الرزاق57614111942075035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد علي جواد كاظم57615151941011010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيشهد بايز عزيز علي57616261942117030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائينادين احمد مهدي جاسم57617131942104053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائياديان منذر اسماعيل قاسم57618131942117012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد الستار عواد حسين57619141942133041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جاسم محمد خزعل57620141942100054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى مكي كاظم قاسم57621111942088025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية وسام خلف محمد57622111942088004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيزهراء حسين عبد وحيد57623211942156033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيسوالف مشعان محمد سمير57624101842097032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائينسمه باسم محسن علي57625101942106033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء ياسين مهدي ياسين57626101942115103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية494.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزمن مصطفى قاسم كعيد57627131952283017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره جاسم محمد بدر57628131952107018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيهمام علي عامر محمد57629121951005035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنبارتطبيقيداليا زهير وائل طه57630191952383003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.4اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمار عبد الرحيم ابراهيم محمد57631101951013065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عمران عبد الرحمن قاسم57632141951036049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك جاسم محمد صالح57633101952102005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي سهيل نجم عبد هللا57634101951008032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيباقر امين علي امين57635121951005006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلتطبيقيارجوان حسن هاشم فارس57636231952094001
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن ثامر اسماعيل نجم57637111951009018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهاجر وليد مصطاف حسين57638111952068028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايالف خالد شهيد رشيد57639111952114002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا حسين سلمان رسن57640141951050016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى اياد حميد مسير57641121951025074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حسن جاسم محمد57642111951008037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد صباح سرحان حسن57643121951031053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد موفق حمدان حمودي57644131951008060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد ليث علي كاظم57645131951008007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيياسر زياد طارق عمر57646131951031064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسماء سعد جواد كاظم57647111952075003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسن عبود جبر غالي57648271951001026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىتطبيقيجعفر وصفي كطوف رضيه57649131951236003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىتطبيقينور عواد فرحان عليج57650101952108007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغفران عبد الرحمن هاشم جواد57651141952095015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر خالد عمير نجرس57652111951019046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيرانيا يوسف محمد هيجل57653131952071016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد السالم صباح نوري فرحان57654111951019032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن فيصل غازي سلمان57655141951019020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيبتول ماجد كاظم مسلط57656101952110012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية457.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيطيف غازي حسن حمد57657121951032037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىتطبيقياالء علي محسن عاصي57658101952112001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه خليل اسماعيل يوسف57659131952283028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية456.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه ياسين طالب داود57660101952086011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيجعفر محمد جاسم مشيخر57661111951058020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية455.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيدحام فائق اسماعيل محمد57662101951020057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيياسين خليل مرز ياسين57663141951201362

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر محمود عبد اللطيف محمد57664101951205107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية454.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي ثائر يعقوب يوسف57665131951010036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية557.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول طالب عبد حميد57666121922106006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية545.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيايمان موسى محمود دحام57667121922080010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية537.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارادبييوسف احمد جبير خلف57668191921304046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب جابر جبار سلمان57669121922080015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية526.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارادبياحمد علي حسين علي57670191921304006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية522.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيفرح احمد عاشور ياسين57671121922080022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارادبيعثمان عبد احمد عبد هللا57672191921304024

3590 من 1602صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0ثانوية ابن عساكر المختلطةالكرخ الثالثةادبينبأ اسماعيل ناظم محمد57673121922173005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيقيس حسين كريم عليوي57674141921024195

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء بدر محجوب جاسم57675121922108009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيبسام أنيس سعيد ساجت57676111921028023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيامنه حاتم جبار سلمان57677121922080008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيسارة جبار خضير عبد57678121922081016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا فالح علي جبر57679111921052042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيعبد الرحمن سعد ريكان صالح57680121921177010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد نعيم عصابه مصاول57681141921205131

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبييقين جواد كاظم والي57682151922045142

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيقدس محمود عداي سحاب57683121922177011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا عراك خلف حسن57684101921022036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيآيات وليد خالد جهودي57685111922079001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيوطبان رعد نجم يونس57686211921272180

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد شاكر محمود ياسين57687111922072063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد محمد ذياب مطلك57688111921034002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0ثانوية السياب المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيرائد عبد موسى عواد57689121921208015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0ثانوية ابن عساكر المختلطةالكرخ الثالثةادبيافراح ستار صالح شهاب57690121922173001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيسالم عيسى محمد عبد57691101921158008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمر زيدان خليف عاصي57692121921175022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيسيف محمود عبد هللا محيسن57693121921029022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيمنار رعد ابراهيم خليوي57694121922177013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيفارس فائز محمود حسين57695111921054039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيبالل محمد حسين محمد57696211921064004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيمرتضى رزاق غازي بحوك57697231921198039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيحسن هادي عبد حمد57698211921234004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيوضاح حواس حسين ضعن57699211921084016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيعالء عباس فاضل كاظم57700231921198025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيمعتز منذر ناصر كيطان57701211921034054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن هاني شاكر محمود57702101921027045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي محسن علي حسون57703271921038084

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0ثانوية المصطفى للبنينبابلادبيحيدر حسن كاظم حسين57704231921045010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن حسين طراد ابو شنه57705141921205026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيمحمد طالب خلف محمد57706121921178016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيايه هللا محمد علي حسين مجيعد57707141922110022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء مجيد حمد جوير57708121922080004

3590 من 1603صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبياحمد حيدر احمد مهدي57709211921077002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيعماد مهدي محمد عوده57710111921025041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبياالء حميد عجه جبر57711141922093008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيصفاء غانم سلمان خضير57712111921165007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيمنتظر علي آحمد سلومي57713111921024052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0ثانوية السياب المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيحمزة كاظم عبد احمد57714121921208012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية469.0خارجيوناالنبارادبيمحمد اسماعيل صالح  حسين57715191921400032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية469.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيرسل حسين علي شندوخ57716211922102008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية469.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر عامر عبد عبد هللا57717111921151054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية468.0ثانوية الفاروق للبناتصالح الدينادبيهاجر صالح علي فاضل57718181922249010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية468.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبييقين فارس منعم جاسم57719101922097045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية468.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيبالل ستار جبار سريسح57720111921034010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيليث حسين محمد جابر57721241921051051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي عبد الخالق محسن جبار57722271921016108

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد عادل هاشم57723141922111053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية466.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبيزهراء مظهر سلمان شظيف57724261922167007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيفاطمه خليل اسماعيل ابراهيم57725231922079026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء واثق رحمن محمود57726121922082011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيسيف عبيد شذر حجر57727231921022032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية464.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيعلي حبيب عبد جابر57728221921042022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية464.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان محسن زرزور شويمي57729141922073008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية464.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيعزالدين اسعد محمد ظاهر57730201921023029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيابتهال اسماعيل حسن عبد57731121922082001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيسارة خيري اسماعيل سليمان57732121922016006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيعلي عبد الكريم رحيم سربوت57733261921015056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعلي كريم راجي شعالن57734241921019037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه سالم بدن سالم57735141922139049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى سالم رحم جخيم57736101921022077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيسيف عدنان عبد نصيف57737121921174007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيزينب أحمد جبار محسن57738231922120015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد محمد شحاذة صالح57739121921016002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب صالح عبد الحسن عطيه57740121922098051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمحمود لؤي رشيد طعمه57741231921001069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر عبد علي هادي امين57742111921205022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيتبارك ياسر ياسين احمد57743211922178021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى سعدون جواد كاظم57744111922139016
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيبراق خميس فاضل مسلط57745121922108004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد حامد صباح راهي57746121921172002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عبد الخالق حسين بدي57747151921011012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبيمصطفى لطيف احمد فارس57748111921158010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيمحمد فيصل عالوي حمادي57749191921062043

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبياحمد عامر عبد هللا عيد57750111921158001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى علي كاظم حسون57751271921044145

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه علي حسين مساهر57752121922106025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيختام فيصل مهدي محسن57753211922131009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيسفيان حسين علي حسن57754231921008064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد احمد جبار عبد الرضا57755121922106023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبينجاه سلمان عبد عون سرحان57756231922128069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبيايوب كامل عبد هللا الطيف57757191921017004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد جمال خلف احمد57758101821203069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبيأكرم حسن هادي فياض57759191921034001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي صالح محمد مجول57760111921166023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيندى اياد احمد سلمان57761121922080025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى هاشم عطية خضير57762111922139017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيرقيه خالد كشاف حميد57763121922177005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعمر نمير سعدي خلف57764141921013110

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيعلي خليل ابراهيم جواد57765211921083026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيرحمة حسين علي حسين57766121922082013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيمحمد نعيم شدهان سليمان57767121921174023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيدعاء خالد جبار علوان57768101922090015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتاالنبارادبيدعاء رحيم ابراهيم ظاهر57769191922210003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيحيدر شعالن نايف بدر57770231921052035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين عقيل سلمان عبد السادة57771121922125018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى كريم زغير عنبر57772141921031075

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةادبيرؤى عبد العباس نجم عبود57773111922164004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيورود ثائر محمد عبد هللا57774121922106044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد مهدي كامل منصور57775111921017062

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيليلى حمود عبد هللا حمود57776111922070083

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حازم حميد دفار57777111921053055

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيمحمد عباس مرداس صالح57778261921176055

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيمحمد ماجد فريح فليح57779231921042052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيأطياف طه محمد احمد57780101922097001
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيوئام زامل عبد محسن57781151922055096

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء فرج جبار حسن57782141922075006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيهاشم محمد شالل حسين57783101921032033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبياحمد عطيه محيسن عذاب57784101921011007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبينور عباس رخيص حافظ57785141922074144

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيرقيه صبيح حمداوي علوان57786261922126035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيمصطفى ستار نهار زعال57787101921156036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيياسر جياد كنيح محمد57788121921048135

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عباس فاضل موسى57789111921156100

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى كاظم هاشم ليلو57790141921037302

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل رافع حميد حسين57791111922148009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيباسم محمد خلف حسن57792111921053026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيرسل جواد كاظم وناس57793241922103007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0ثانوية صالح الدين للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى خضير نجم عبود57794111921186014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيعهد محمد ناصر حسين57795101922097027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0ثانوية البتول المسائية للبناتالكرخ االولىادبيشهد طالل عوده حمد57796101922222037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيوسام فالح هاشم محمود57797101921156039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةادبيغفران حاكم اسماعيل عباس57798111922164009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيمحمد ثاير احمد كاظم57799211921083030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيابراهيم حريز حميد ابراهيم57800231821161001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيفراس باسم عليوي حسين57801111921001048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيفيصل عزيز عبود جابر57802161921041032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيتقى جمال حسين سلومي57803111922079012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيزينب هاشم فاضل عزيز57804261922135018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبينور شنيع سلمان دواح57805261922135032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيايالف فاضل حمد نصيف57806121922174001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيدينا داخل حنين بدليفي57807141922069014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية443.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن سعيد حميد زاير57808141921177033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية443.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيضحى صالح ياسين خلف57809121922016010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية598.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيرعد شاكر سماعين حماد57810121941020055

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية589.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه كريم داود سالم57811111942068069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية580.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعائشه مصطفى صالح عبد هللا57812121942108047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية567.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى عدنان حسين سرهد57813121942106083

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية567.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيصفا محمد سليمان مصطفى57814121942020077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية548.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى ابراهيم محمود ابراهيم57815121942080032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية545.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين زمان علي محمد57816121942114012
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية544.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عمار علي عبيد57817121942020056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية542.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةصالح الديناحيائيعلي حسين ناجي حاجم57818181941072003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية536.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيرامي شاكر عبيد خضير57819101941035010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية536.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائييوسف فاضل علي عامر57820231941181076

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية536.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد لؤي محسن علي57821111941054030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية536.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبالل قاسم حسين حنو57822111941156024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية535.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيمحمود شاكر صاحب عبود57823231941181063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية530.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر عبد الجبار نجم عبد هللا57824121942106128

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية530.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي محمد حمد ظاهر57825121941022100

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية529.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي ناظم حسين سلمان57826271941011087

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية529.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيبشرى حماد عبد جميل57827101942122003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية528.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيفراس كاظم هادي شرهان57828231941255066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية528.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيطيبة حميد خليفة حسين57829121942020083

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية528.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حميد كاظم عنون57830241942108041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيبراء عبد الرحمن محمد عبد هللا57831191942189040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعلي حسين عبدعلي خضير57832231941181045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين قاسم جتان عبود57833141942110029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيمنى حسين عواد حمد57834101942120124

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل كعوب سلطان حاجم57835121942101017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية525.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرانيه نبيل لطيف داود57836121942082010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية522.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمنتظر سمير عبيد عمران57837231941008212

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية522.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم محمد زبون حمود57838151942054243

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية521.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسام علي عبد خلف57839121941029015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية521.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعباس مخيف خضير باير57840231941181037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية520.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمروة محمود مهيدي صالح57841121942020101

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية520.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعبد هللا عامر صكر عنيد57842261941011081

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية519.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيرواء سليم ابراهيم حمادي57843121942020046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية519.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى علي محمد حسن57844111941152018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىاحيائيصالح حسن عبد هللا عبد57845101941032015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمروة محسن محمد فرحان57846121942020100

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية517.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد اكرم ابراهيم محمد57847111941025065

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية517.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزينب شاكر ادنان كاطع57848231942119122

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية516.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيايسر عمار نافع حميد57849111941160007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية516.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيأسماء عمار عبد هللا ناصر57850101942091001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية516.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء قاسم حسن جبار57851241842097017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية516.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد كرار مهدي هاشم57852261941012122
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية516.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيبشير علي كاظم عيدان57853231941051021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية515.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم شكري صبري محمد57854131942117231

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية515.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيهدى محمد خيري سدخان57855221942229010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيحسن هادي مجبل عباس57856261941203012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائينبأ حميد داود حمزه57857261942091028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيعلي عبد المجيد محسن فنجان57858231941010068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيجنيد ثائر عبد الرحمن محسن57859231941011021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيجاسم محمد راجح عبيد57860241941211007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد خضير صابر حيال57861141941018004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية513.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيميمونه عبد الكريم عليوي حسين57862231942128059

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية513.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس صالح جمعة رحيم57863111941018075

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية512.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد حميد محمود عبد57864101941055002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية512.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين حارس حسين صويح57865221941310042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيابراهيم محسن جواد كاظم57866231941255003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0الخارجيونبابلاحيائيعبد المهيمن عبد هللا اسماعيل جاسم57867231941400044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0ثانوية االقصى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات علي حمادي حسن57868121942130005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيجعفر شكر محمود احمد57869261941022022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعقيل جميل ضمد ناصر57870221941035129

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق حيدر هادي كريم57871251941016041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيانمار يحيى شاكر عبد األمير57872231941008028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائييوسف عكاب منسي مانع57873231941161028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0ثانوية الزخرف المختلطةالكرخ االولىاحيائيحارث منعم شحاذه محمد57874101941154003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي حبيب سالم شيتي57875231941008125

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيمحمد سالم عبد هللا عبد علي57876271941033038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيايهم عناد حبيب نعمان57877121941022028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيبتول جلوب سلطان غبن57878261942083015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيمصطفى عالء نصيف عيفان57879261941026036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائياكرم محسن حنوف خضر57880241941169010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عامر تركي جابر57881141941208071

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى رزاق مخلف غالب57882121941030211

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيليث كاظم حماد مطر57883121941043028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائياثمار سعيد راضي بستان57884231942105002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور لؤي قاسم عبد الكريم57885121942080053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.3االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عادل قاسم هاتف57886131941010081

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا نصر جاسم محمد57887121941024016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمسلم دريب عليوي عبود57888251941001277
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحسين حميد جواد كاظم57889231941052017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبهاء طارق مشعان كيطان57890111941023014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيغفران عبد العباس معضد دكمان57891241942136047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى عبد هللا قاسم حبيب57892151942044115

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيسيف سعد محمد ساهي57893181941127018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيمصطفى كاظم رشيد حمد57894231941181067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحيدر رياض فرحان عبداالمير57895231941173057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى حسين علي جاسم57896101941035032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان عامر احمد طه57897101942107005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيكرار دريس جابر حسين57898221941310139

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم باسم ابراهيم عطيه57899111942084150

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيجيهان عادل هاشم حمودي57900131942073019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر جالل محمد صالح57901151941005157

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيبلقيس عبدالسالم حامد عبداللطيف57902201942180031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن سعد نوار احمد57903101941024021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائينور ياسين خضير سحاب57904231942131072

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنان زمان علي محمد57905121942114011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمهند هشام عبدالجبار محمود57906211941030094

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائياحمد صبحي مهدي خليل57907211941055006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد كريم عزيز كاظم57908251941205017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد محمود يونس نده57909101941041095

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيتبارك غالب صليبي صالح57910261942250055

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيرتاج لطيف سلمان صكبان57911231942153056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائياديبه منذر عمران عطيه57912211942157001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيوليد خالد يوسف معيوف57913231941051151

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمد عماد ماجد عبد العزيز57914191941041041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمصطفى كريم فرهود طربوش57915261941014108

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتسنيم مناف اسماعيل فاضل57916231942125025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود محمد عادي محمد57917101941035031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسين جبار هاشم داخل57918241941009039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد قاسم هادي صويج57919271941153118

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعباس يحيى جواد هاشم57920271941154063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعباس حسن كاظم كزار57921231941033063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد رحمن ابو عيون عمام57922241941168047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار كاظم شرهان حسن57923241941208050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائينيهال نبيل موسى محمد57924211942092105
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيالف جاسم علي جاسم57925121942096002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائياياد راهي جفات حمزه57926241941015012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عبد هللا شنين حسين57927241941061030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيانفال حسن كاظم دخيل57928121942132002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء فالح حسن عبيد57929141942072045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيباقر محمد فليح حسن57930241941036016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيعبد هللا  كريم احمد شالل57931191941094011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمرتضى شاكر تاي كاظم57932231941034076

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد احمد خلف متجي57933111941016096

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائينور نوفل حسيب سلمان57934211942064033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائيعلي محمد ناجي عمران57935251941113017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسجى رضا عويد كاظم57936241942220316

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيجشعم فرات ابراهيم قنبر57937211941084005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيهالة صالح الدين عدنان ابراهيم57938211942174027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى عباس محمد حسون57939121942231070

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعلي ماجد محمد عبيس57940261941012089

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب خالد عارف جميل57941121942106049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيليث حميد جليل محمد علي57942241941018076

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد عماد علي محمود57943121942108037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيانس سلمان عبد حمادي57944121941205005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيعباس مراد راشد عبود57945261941049021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائياسحاق عباس علي حسين57946101941041015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد محمد علي محمد57947121941029003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيوليد رضا جاسم حسن57948231941006205

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0ثانوية الرشاد للبنيناالنباراحيائيانس محمد خلف عبد57949191941050003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيعلياء عبد هللا موسى حسن57950211942131026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيسامر صالح زاكور عبد هللا57951281941104009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيحوراء منصور حميد خضير57952241942134045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عباس بشير كنجي57953141942135048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبراء خضر ياس عبد57954111942103015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيميساء عبد الكريم محمد حسين57955211942257019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.6ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عصام عادل محمد علي57956131941020134

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائياحمد حامد طراد شخير57957261941012003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيمحمد جاسم خلف مرص57958261941016072

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيلمى رشيد حسين عليوي57959321942020069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن عالء احمد مهدي57960141941182017
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائينور حسن كريم حسن57961131942129027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيصدام مردان مسعيري حسن57962241841016038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا فالح شاكر محمود57963121941024015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد هيثم عبد الحسين حسن57964131941009018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيطارق باسم محمد رمل57965121941020064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهيبت علي عمران عيسى57966111942072137

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد حامد عبد هللا شرهان57967231941257145

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغد باسم محمد أحمد57968121942106037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه حاتم عبد الكريم عباس57969121942107028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0ثانوية الرشاد للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن خلدون حمد مضعن57970191941050013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور حسين رحيم عداي57971111942109149

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيعدنان هادي مرزه غبش57972221941023036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيابتهال خالد محمد حسن57973231942114005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمحمد صالح كاظم رحيمه57974221941031156

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعذراء ستار صالح شهاب57975121942082028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا هيثم محمود ذيب57976101941041065

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0ثانوية االقصى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامنه صالح صالح محمد57977121942130004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس مالك ثجيل غالي57978221941301028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعمر مثنى رحيم عارف57979211941010076

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين علي حمزه عبود57980251941152017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه صالح مهنا مطلب57981111942084024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيياسين محسن ياسين جاسم57982211941030098

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد عويد حسين57983241941001196

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائيباسم عبد الستار جبار معيوف57984231941074003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرحمه جاسم محمد علي57985121942106031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائياية رسول سعد فياض57986231942131009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرزاق سامي عبد الرزاق احمد57987101941005014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيأحمد صالح جبر مشعان57988231941166003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى رحيم محمد رشك57989241941011048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء صادق عبدالسيد عبدالخضر57990111942110049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى سامي عبد عون احمد57991141941016135

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيغفار جبار عبيد كبير57992221941100046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيمصطفى مكي هالل ايديور57993231941059077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد جعفر صادق57994121942113015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيحوراء سمير حنا حسين57995221942103055

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي طالب محمد ابراهيم57996141941011075
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى ثامر ناجي حميد57997111941160038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيكميل جاسم محمد خليف57998231941006146

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائينجالء منذر كاظم محمد57999231942076074

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمصطفى كامل شمران جنابي58000231941009126

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى هشام عبد الرزاق صلف58001241942220512

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيأمنه اياد سلمان وهيب58002101942117006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيسيف علي عمران مكي58003241941015063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيكاظم حسين مالك كاظم58004231941166035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيهاجر عمر عبد هللا طه58005121942084043

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيمنى الزهراء صبار جبر علوان58006241942130104

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0ثانوية البدور للبناتبابلاحيائيساره عبد اللطيف صالح محمود58007231942085012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيشهد كريم حمدي كاظم58008211942102078

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد كامل حسن ساجت58009141942135035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد رسن نعمه58010141942066050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية االيمان للبنيناالنباراحيائيحسين خضر علي ابراهيم58011191941063011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعبد الخالق خميس حسين علي58012191941066064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيبارق صادق طبك شرقي58013231941031024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيباقر مازن صباح عبد الحميد58014131941034005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين ماجد ياسين عبد الزهرة58015151942052066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمالك جمعه صيهود غانم58016221941023053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيسالي صادق طالب عبد الساده58017231942117092

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائييعقوب محسن حماد أحمد58018191941009348

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر صباح حسن قادر58019101941022082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرؤى عادل راضي خليفه58020121942095021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيرحمن منشد محمد راضي58021221941077050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيغياض اسماعيل موسى عبد اللطيف58022211941272176

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم صباح حسين كعود58023141942099068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفاروق عادل عيسى احمد58024111941029034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيحسن علي كزار عبد عون58025241941017017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر محمد رحيم خنجر58026141941003035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه مصطفى جاسم محمد58027141942106023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيقاسم خضير جاسم عباس58028271941011095

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0ثانوية االندلس للبنيناالنباراحيائيبشار محمد مخلف سمير58029191941096005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد هاشم حسن علي58030121942105132

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيحسين خلفه نعمه محمد58031231941192009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيحسام حليم محسن حسين58032231941226004
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيزينب علي حسن محمود58033211942107037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ محمد علي محمد58034121942108058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبدهللا عبداللطيف فاضل جميل58035121941205020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى جاسم محمد جاسم58036121941022138

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمنتظر كامل بشير سرحان58037261941028116

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء عداي عبد كزار58038111942082022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيزهراء ماجد عاصي صبر58039211942147066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.5ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزهراء رسول نعمه حسن58040231942096049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيجعفر صادق شكير محمود58041261941209031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد كريم عبد هللا علوان58042221941092054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعبد هللا علي هادي حمزه58043261941009082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي حسين حمار رهيف58044271941153070

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيعقيل محمد رشيد حسين58045231941204021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء وليد عبد الرضا علوان58046141942102042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيسيف صالح خليل ابراهيم58047231941182011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم علي داود عبد الحسين58048121942091048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىاحيائيعمار ياسر رشيد حميد58049211941085038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0ثانوية االيثار االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف سالم يوسف محمود58050101941054017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى محمد كامل منكاش58051241941074032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حسين عباس حمزة58052231941251203

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمنار سالم عبد العزيز سلطان58053191942246090

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز حميد عايد فياض58054101941055036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى طارق والي هنيب58055121941006034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايه محمد خطاب رحيم58056231942271065

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيصادق عامر كطيف كاظم58057231941181032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاله محمود عبود عبد هللا58058121942081016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيحسين نجم حسين حمود58059211941038019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيرامي عبد المطلب صبار مطر58060221941001041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد سعد خميس بيدر58061181941006105

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسكينة خالد عباس كاظم58062151942047104

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعباس فاضل جواد كاظم58063231941252079

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيات احمد حسن محمود58064121942090001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيياسر عدنان دحام خضير58065231941255106

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيمصطفى نجم عبد النبي عوده58066221941274029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهدى علي دبه عطيه58067241942136065

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيايمان جاسم محمد عبد هللا58068211942352002
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر نبيل غازي حسن58069141941011147

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه خضر شالل مرزوك58070111942082050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيوسام علي اسماعيل شيحان58071111941025082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن محمد كاظم معيلي58072111941055014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء غالب خلف ارحيمه58073131942072025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيآيات يوسف هادي عبيد58074271942079005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينازك يحيى علي حريجه58075141942135053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيغدير كريم هيكل مشتت58076221942203071

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيعلي جميل سامي ناهي58077241941008075

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد عبد الرحمن كاظم خميس58078111941006031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيحاتم كريم مجهول رفاس58079261941012029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمحمد ديار محمد علي58080191941066096

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمصعب وجيه عبدهللا رشيد58081211941033086

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسامر خالد نصير عباس58082151941007058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيسجى عبد هللا جمعه حمزه58083231942095052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيايوب احمد خزعل جاسم58084131941051010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعلياء احمد عبد الكريم عبد هللا58085121842106065

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيساره فالح محسن شاكر58086221942417042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيكهالن خلف حسن عواد58087211941009159

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى فالح حسن سلمان58088211941272227

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماره اركان فاضل حمزه58089111942086033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عبد الجبار محمود احمد58090121941170028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رزاق عاكول شلش58091101941035028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه حسين نوري جليل58092101942101058

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزينب مكي عيدان خاجي58093231942119126

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0ثانوية النهروان المختلطةاالنبارتطبيقيعمر نوري علي سعيد58094191951304015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين باقر مهدي جاسم58095221951318005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد السالم حمود علي جسام58096121951022015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيسيف فؤاد يوسف محمد58097211951007035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقياحمد حمود شعالن جاسور58098241951025001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيام الحسن مصطفى حسن حداد58099221952111007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية468.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانتطبيقيمؤمن صالح عرار حاجم58100281951010014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية468.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي عواد سلمان خلف58101221951363035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي ليلو سيد عبيد58102281951151474

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقياحمد صالح مهدي عجيل58103251951009009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية466.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيياسر فاضل حالوب ابيتر58104241951016112
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية466.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيحنان كريم امير عبد58105241952080006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية466.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار علي عبد الحسين زغير58106281951151542

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية466.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي عيسى نعمه موزان58107281951151461

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقياحمد قاسم ساري محي58108221951046003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيصباح شاكر محمد عبد58109221951027031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0الخارجيونالرصافة االولىتطبيقيكرار محمود ساهي حسن58110131951400030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية464.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلتطبيقيمصطفى عبيس جاسم مزهر58111231951193018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية464.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقيماجد رحيم هالل حميد58112261951044026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية463.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفتطبيقيمسلم حسن علي ديكان58113251951113015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية463.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى رعد خضير عباس58114221951300191

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية463.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد كاظم حسن جاسم58115281951151648

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية463.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيعلي سليم حطحوط عجيل58116241951036061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حمادي رحم رعد58117241951025019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا قصي محمد علي حسن58118161951084137

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيعلي حسن كاظم حمد58119221951374053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيمرتضى حميد عمران محمد58120231951012036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية461.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن جليل حسن فرحان58121251951019002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيحسن سالم كاظم كاطع58122221851021022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر باسم ابراهيم سلمان58123141951029011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عبد الباسط صالح خضير58124101951032020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقياحمد محمد شدهان عاجل58125241951063003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيمرتضى سمير كاظم جواد58126271951153139

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيحسين حسن عباس لطيف58127211951033013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0اعدادية الحمار للبنينذي قارتطبيقيحسن عبد الحسين علي جوار58128221951044004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عبد الكاظم موسى عبيد58129241951009016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيفراس محمد عوده فارس58130111951026039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةتطبيقييعقوب ميري ونان عبود58131241951024015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمنتظر كاظم كاطع الزم58132281851008139

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر جابر ناهي سكر58133221951368023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد جاسم بسيبس مطر58134221951310168

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد فاهم محسن محمد58135231951252005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية457.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةتطبيقياحمد رحمان كاظم حسن58136241951034001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية457.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيضحى عايد محمد عبد58137271952064056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية457.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيأيه ناظم فياض داود58138131952093006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية457.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيعباس صباح عبد جاسور58139241951071029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية457.0ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقيكرار جابر غياض غالي58140221951050032
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر سعدون باذور معواص58141241951208022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمسلم رضا محمد جواد سلمان58142111851055008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية456.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيكرار زعيبل عجيل عنيث58143221951022068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزيد اياد علي سعيد58144111951029006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقييوسف مسلم عبد الحسين عبد علي58145281951012106

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقييعقوب عبد علي صويل تقي58146221851023052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقياحمد هاشم حاضر كامل58147241951016008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارتطبيقيحسين عالء فارس سجل58148221951057005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيفالح عباس عبد زيد طريخم58149241951012052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي كاظم عباس فياض58150241951203152

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0ثانوية قرطبة للبناتبابلتطبيقيتمارة نعمان عامر خضير58151231952126012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عدي عايد ضاحي58152181951002079

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقينايف هادي عبد عون شبيب58153261951202104

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيمنتظر كطران حرجان خطار58154241851152041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0ثانوية الزخرف المختلطةالكرخ االولىتطبيقيمشتاق ساهي حمود فياض58155101951154006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية454.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد كاظم ثجيل هداد58156221951310089

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه كاظم يوسف بجاي58157241952114024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيمثنى ماجد مخيف عاكول58158261851010081

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيمحمد صدام عبدهللا ناهي58159231951181031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعباس جاسم محمد محبوب58160221951026045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عبد الحسين عودة سهر58161141951047067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىتطبيقياحمد خزعل بريسم خليل58162211951278001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيطيف سعدون عجوب منذور58163241951208039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى اثير فالح مهدي58164121951032088

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيطفوف فليح حسن هادي58165231952117024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسن ريحان علوان58166161851068016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقييوسف كاظم خانس شنان58167231951257144

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى علي حسون عاصي58168111951049106

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيحافظ عبد الحسين علعل مسافر58169221951016005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين هادي شالكه ثامر58170221951310062

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيعبد العزيز خالد عزيز عايد58171111951042018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالحسن علي دينار مجبل58172141951011009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيزيد غالب صالح مهيدي58173111951042015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيكرار جبار بدوي غافل58174221851070045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيساهره هاتف دليهم خشان58175241952165008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين سعيد جاسم عبد58176241951201011
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيمحمد خليل ابراهيم فدعم58177211951033036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عواد علي هاشم58178241951017039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيسالم جالل فيصل كريط58179271951154090

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا عبد صائل عبد هللا58180201951025021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيبهاء عبد زهره بدر حسن58181231951251049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي الهادي جعفر خلف محسن58182161951038088

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيكمال صالح مطر ظاهر58183201951252017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكرار نازل تايه لفته58184241951208064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيوليد صالح عبيد هاشم58185231951181037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيحسين سمير ياسر حفين58186221951375011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحيدر موسى خلف حسن58187281951151238

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزيد حيدر عبود علوان58188111851026043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية649.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبياساور علي حسين كاظم58189121922080001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية612.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء مهدي حريس عبيد58190141922072042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية610.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك عمر علي طه58191121922106008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية599.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمالذ ياسين حسن عليوي58192261922126087

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية597.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيزينب محمد حسن ظاهر58193101922101032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية596.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه عبد الجبار اسماعيل فارس58194141922143034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية596.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيزينب احمد يوسف جابر58195261922108022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية594.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزينب عبد الستار ابراهيم كاظم58196131922091052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية594.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيزينب ابراهيم نعمة عبود58197231922094008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية587.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبياطياف خليل محمد حلبوس58198131922074008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية580.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبياشوان صباح مشعان فرحان58199121922082004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية577.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيتبارك رحمن أحمد زنبور58200191922257009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية575.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيرويده حميد احمد مفيض58201101922111019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية574.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه جبار رشك بوهان58202141922088043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية570.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيميس باسم خضير عبود58203261922125022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية561.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيتماره علي حسين عباس58204101922113020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية560.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك صباح علوان عبد الحسين58205141922143014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية559.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه محمد حسن ظاهر58206101922101052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية557.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيتقى سامي محسن يعكوب58207211922057002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية557.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه محمد عبد الرضا سعيد58208141922144031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية555.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه رحيم عباس فاضل58209101922110090

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية549.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيهدى احمد محمد علي58210121922087064

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية549.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول حسين غانم بطي58211141922075024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية548.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبينبأ علي عبد هللا حالب58212101922095060
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية545.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيآمنه ابراهيم كاطع حسين58213141922127001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية545.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيساجده عبد الستار صالح هوبي58214101922118043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية545.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيمريم محمد خليفه اسود58215261922083055

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية544.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عدنان داود سلمان58216151922058048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية543.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حميد جخيور سعدون58217141922143031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية542.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيدنيا محمد كاظم ابراهيم58218121922081009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية540.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيميس محمد خليل ابراهيم58219141922098036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية539.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى صالح مهدي خلف58220111922128032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية538.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبينسمه مازن عليوي راضي58221261922083057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية538.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى عادل خليل ابراهيم58222121922081019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية536.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيالحان نسيم صالح سلمان58223261922126011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية535.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيزهراء واثق عبد الغني ابراهيم58224101922114011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية534.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيسور سامي محسن يعكوب58225211922057011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية534.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيعائشة سهيل عبد هللا سهر58226121922093029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية533.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء خضر علي كاظم58227131922073047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية533.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيرحاب منير ثامر علوان58228121922101009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية533.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبياسماء ابراهيم عطيه محمد58229121922082002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية532.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبينبراس جاسم محمد نايل58230141922122028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية530.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه جبار صالح علي58231141922108052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية530.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء عالء ابراهيم صفر58232121922089017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية529.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم هشام احمد ابراهيم58233121922106034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية527.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبياسماء حسين فرحان حمد58234191922257005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية527.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيجنات مصطفى محي الدين محمد علي58235121922087016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية526.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةادبيانهار معد محمد علي58236121922084002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية526.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر وليد عبد محمد58237111922077033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية524.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي محمد علي58238141922144027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية523.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب فاروق سوز علي حسن58239141922070049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية523.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزينب علي راضي كنبار58240261922126051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية522.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيحال رزاق شحيت موسى58241151922050022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيزينه جالل جميل كربول58242231922178013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبينوره محمود حسن عوده58243101922109117

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيمريم عباس خضير احمد58244101922109103

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية520.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب علي حميد خضير58245121922095023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية520.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء عدنان احمد كاظم58246111922148004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية519.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ رياض ناجي ناصر58247111922086047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية519.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبينور معاذ ياسين وهيب58248211922103041
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبياسماء خالد سلوم اسماعيل58249121922101002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية517.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبيعال عبد الرحمن جعفر جميل58250131922102015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه زهير عباس محمد58251141922079129

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيشدن جاسم خضير عباس58252101922113048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيدانيا عبد الحسين عبد هللا ناموس58253111922106026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيتكتم محمود وهيب جاسم58254141922073017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب جمال جبار سلمان58255121922125069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيسلمى سامي هراطه جدوع58256101922118047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبيقمر مصطفى محمد زكي اسماعيل58257131922102016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيزينب علي عبد حمد58258101922101029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيشكران احمد مهدي عبد الوهاب58259151922050065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةادبياميرة عجاج حميد حسين58260111922148003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية الكويت الثانية للبناتاالنبارادبيسهاد رحمان مصطاوي حمادي58261191922268003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب احمد حاتم حمد58262111922075030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيطيبه ضياء جاسم حميد58263101922110070

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيماريه ادريس عبيد حسن58264231922125036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيرغد هادي عطية محمد58265121922082015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى جبار دوله خليفه58266151922048127

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرسيله احمد خلف عبيد58267111922089049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد خالد عزيز رجا58268111922095073

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل احسان سامي عبد58269151922054032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيبراء خليفه خضير عباس58270101922118012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك عامر احمد خليفه58271111922072026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيفاطمه فاضل متعب ابراهيم58272121922174012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيساره منير كمال رحيم58273131922112022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0الخارجياتبابلادبيهبه راضي كاظم  راضي58274231922401059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0ثانوية االجيال المختلطةاالنبارادبيمنتهى صباح عيسى رشيد58275191922311019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك حسن عبد الحسين حمزه58276141922073016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيأيه نجم عبد الواحد مجيد58277141922065001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك حسين غازي منديل58278121922089011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيهاجر ابراهيم احمد توفيق58279121922125133

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه خضير علي ناصر58280111922218074

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل سالم خليفه كاظم58281121922113013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيطيبه يونس علي عباس58282131922112029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيفيروز سهر حسين حافظ58283141922121027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك طارق تركي كاظم58284121922101006
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبياسراء فاضل مجيد محمود58285131922107005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محمد كاظم خليفه58286141922075190

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيشفق مرتضى رحمه حسين58287151922058054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب جالل تركي كاظم58288121922101013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبينبراس عدنان ابراهيم مجيد58289121922106039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيمريم حاكم فيصل جبر58290101922110100

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيمنار قاسم احمد حسن58291131922091096

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيايالف ثامر عبد عباس58292121922100005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحور رعد خريبط راشد58293141922134023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيزهراء علي عبد مهدي58294101922099020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية488.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيأيمان رحيم كاظم كريم58295151922046002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه علي مجهول غازي58296111922076007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيزهراء احمد عبد النبي ماجد58297101922107018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة صالح حميد جاجان58298111922133032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء احمد اسماعيل مجيد58299151922047048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر حيدر مكي حبيب58300141922099087

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيايه عمار ياسين عبد هللا58301131922112009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيهديه رحمن هالل محمد58302101922129043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية485.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيرحاب ثامر عيسى عبد58303101922141009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية485.0الخارجياتالرصافة االولىادبيشمس مؤيد عباس حسن58304131922401041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية485.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيطيبة مصلح جاسم جاري58305101922077040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية484.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبياسالم نوري محمد اسماعيل58306121922171001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية484.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيعال مصطفى نزار محمد جميل58307131922073084

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية484.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيزينب محمد سامي مطرود58308101922119016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية483.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس وليد عبد الحسين فضل58309151922056084

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيمسره علي قاسم ذجر58310131922106082

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا احمد شاكر محمود58311111922070041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيام البنين ثامر فليح حسن58312121922089002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيزهراء عصام سلمان حمد58313101922120038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية481.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيآيات صبيح هراط جاسم58314261922091006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية481.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيسميه اسماعيل حمد محمد58315191922257021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية481.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان علي والي عبد58316141922066005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية481.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك احمد جاسم محمد58317111922068009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيوصال عبد الكريم محمد حسينات58318101922106035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيبنان عبد الرزاق عبد الوهاب مهدي58319121922081007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيرقيه اسماعيل عبد عبد هللا58320101922089017
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيفاديه جاسم محمد جميل58321101922110088

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيساره توفيق عبود محمد58322261922125014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيريتاج داود سلمان جياد58323131922130014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيسهيله احمد عادل كاظم58324101922133047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبييسر ياسين حميد جاسم58325131922091116

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيياسمين طه سلوم فرحان58326111922081049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول سامي تركي حايف58327141922107012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيسيناء صالح محمد عبد58328101922109064

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين علي عبيد خضير58329111922085011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين جاسم محمد هندي58330111922095020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبياالء محمد عبد الرضا مهدي58331151922045006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبينبأ عماد عباس جاسم58332101922109109

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبينور الهدى جاسم عبيد رشيد58333111922150041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء طالب خزعل كباشي58334141922073081

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى احمد جاسم خلوف58335111922082009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيشذى ابراهيم علي اسماعيل58336121922172010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى وسام نعيم كطفان58337141922136026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيرغدة عصام ناصر ديوان58338121922134056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيساره عماد رحيم جهاد58339121922125080

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيختام حمزه حسين حمود58340111922078010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبياسماء عايد خضير محيسن58341111922150005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيساره نعيم كاظم فرعون58342141922102068

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيميس سعود علي محمد58343111922133039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء جاسم جبار جاسم58344111922081001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيشهالء غازي ناجي خلف58345141922092032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء مظفر زيدان كاظم58346141922079059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيافياء حازم علي حسين58347121922134011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيبنين مكي عبادي عميش58348131922093020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيسميه منذر فليح حسون58349191922257022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية477.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيمنال اسعد كاظم جواد58350141922139054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء جهاد عبيس عبيد58351111922084028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0ثانوية الزهد للبناتالكرخ االولىادبيافنان شاكر احمد علي58352101922135001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبينور عامر ابراهيم عباس58353111922128029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيعهود داود مجيد عوده58354111922150029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر عبد الكريم حمود عثمان58355121922087049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ خالد زغير محمد58356121922099080
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيضحى محمد كاظم فرج58357211922132012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيورود مهدي سعود ثامر58358101922156003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيعال منعم عباس زين العابدين58359131922118117

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيرنان جواد عيسى رحمن58360151922047043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيفاطمه مصطفى حبيب محمد58361211922130015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيدسر محمد شبيب حسين58362141922139016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيبشرى محمد حردان محمد58363101922099010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيدانيه عادل رمضان نور58364151922054029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبة كريم حسين مطلك58365111922061038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول ناصر وادي زامل58366141922088011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيطيبه كاظم سلمان فرحان58367101922109082

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين طالب تومه حسين58368141922102014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيمروه مصطفى محمد الحج58369101922095054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محمد غليم رحيمه58370141922068039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية474.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيحوراء صادق يونس رحيم58371131922130011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار حميد حسن كاظم58372151922055081

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد أحمد حميد مهدي58373151922042066

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيطيبة مجيد عبعوب ماضي58374131922109039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0الخارجياتالرصافة االولىادبيشهد رائد مصطفى درباش58375131922401042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيرنين رائد سعدي محمد58376131922075014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيابتهاج صالح جبار دوحي58377101922096002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيمكارم نعمان محمد ابراهيم58378211922145070

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كريم صبر ساجت58379141922110088

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محسن فراس جاسم58380141922079058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران عبد الستار جبار سوادي58381141922072085

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء ضاري محمود جاسم58382111922118002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيأنفال أحمد محمود مصلح58383111922139005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه احمد غانم ذياب58384131922283017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه حميد ركاد جاسم58385111922089002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيايه علي حسين فلحي58386141922072012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبيعذراء سعدي احمد فارس58387111922158005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبينوره علي احمد مهدي58388211922103042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبياالء خوام ابراهيم عسكر58389111922139010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيميالد عمار فالح عبد الحسن58390151922055082

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيشاكرين ستار جبار زغير58391121922090040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه صالح محمد سعيد58392111922121025
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيحال خالد محمود فرحان58393121922174005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية471.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياطياف فراس طاهر حسوني58394111922095002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية471.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ صالح نعمه حمادي58395141922115091

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية471.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حيدر نعمه موسى58396141922110142

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية471.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيآيه صادق محي دهام58397261922108002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية471.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيساره فريد شكر حمزة58398111922128015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية471.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى رائد كامل خضير58399111922114020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب حيدر محسن محمد58400111922081024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبينبراس ماجد سلمان حسن58401131922109053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبياستبرق محمد علي عبيد58402101922109005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى عايد فاضل منعثر58403141922102076

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب محمد حسن سلمان58404111922084050

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيفاطمه سعد مسير هالل58405231922095034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه جاسم بندر جعاش58406131922107103

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جمعه عجالن جبار58407131922094032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيسميه عبد هللا مهنه مصلح58408101922090022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رعد عبود داخل58409141922115037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىادبيزينب فرحان هلول خضر58410101922125016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشة عدي صبحي عبد الرحمن58411111922070068

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيساره عالء مبدر محمد58412141922090036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيهناء سعيد حسين ناصر58413111922082025

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم غالب حومد هلوس58414141922079106

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء صالح مزعل لطيف58415131922098072

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبياية سامي عاشور سهيل58416121922096009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيزينب ابراهيم خالد ابراهيم58417101922091022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبينورس عادل سليمان خلف58418141922067124

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيشروق فالح محمد شالل58419141922067074

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عمار ياسر ظاهر58420141922072021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمريم ناهض حسن حمد58421261922126085

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه علي عباس حسين58422111922119015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد حسين سلمان محسن58423111922136065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبينوره سعدون حسين خليف58424111922083052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية468.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيرهام عجمي علي غرب58425111922085025

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حسن عبد الهادي عباس58426141922079116

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد حسين علي محسن58427141922122017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبينور علي حسين حطيط58428141922111072
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى عامر عباس فاخر58429111922064042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0ثانوية البدور للبناتبابلادبيتبارك بهاء نايف عبد الجبار58430231922085003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء طارق حمود ابراهيم58431111922086030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه فاضل ناجي شبوط58432141922121026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبينور سلمان خميس مرزه58433141922122029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيساره حسين علي حمود58434231922126039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيرفد قاسم شرهان خلف58435131922100019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره مهدي علي حسين58436111922085014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيغفران سرحان عبد الرحيم حسين58437211922125028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيانسام عدي محمود نجرس58438101922110016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيداليا فاضل باقر جاسم58439111922119006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى حيدر طالب احمد58440111922109042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيشمس عبد الناصر حازم حواس58441181922258018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك احمد لفته عبد الحسين58442141922075032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد حسين حمد58443141922109035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيجنان ثامر محمود حسن58444131922172004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيامنة حمزة عباس موازي58445111922095005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيعال ماهر رشيد عباس58446131922120020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى حسين سعيد علي58447151922048090

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبينبأ قاسم اسماعيل علي58448121922172011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك حازم جواد ذياب58449111922136022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيندى هذال حاتم حمد58450101922113088

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ناصر خدام ملك58451111922088014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء محسن منشد خيون58452141922124017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيجنات ولهان ابراهيم محمد58453141922110035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيهيا هيثم خليل ابراهيم58454111922102064

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك سعد موسى سلمان58455121922112021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيسالمه حميد حاجم ضيف58456261922173007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيمنار احمد عبد الواحد مطشر58457101922106030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه منذر عباس جاسم58458111922118022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيسهى فالح خضير سلوم58459111922129020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء حسين كاظم جاسم58460151922047054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيمريم عبد الناصر علي عمران58461131922107115

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيسبأ مهدي مطشر فالح58462151922042058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيمريم فراس جاسم عواد58463131922120025

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463.0الخارجياتالكرخ الثالثةادبيرحمه نبيل محمد ياسين58464121922401016
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيمروه صدام فاضل سليم58465111922157033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيحوراء عدنان شاه مراد داود58466131922093032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيفاطمه ستار محمد عبود58467131922172011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبييقين وسام عوده كامل58468151922040156

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيلبنى ايمن سليم محمود58469111922102055

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبيايه زيدون شاكر محمود نديم58470111922118004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيبدور احمد عواش اسود58471101922090007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه نوري مشعل محمد58472111922068059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنى عقيل خليل ابراهيم58473141922143056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيعلياء فهمي صالح ذياب58474141922102083

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيعائشه ياسين احمد مشعان58475101922110077

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيبيداء جمال طاموس غزال58476101922108012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبياسيل عماد خلف فياض58477131922078004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء محمد سعدون جاسم58478151922042019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيرغدة كاظم عبد سعدون58479151922042024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم رعد كريم عليوي58480111922085045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبينادين ماجد عبيد محمد58481111922072103

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه عماد عبد القادر عبد اللطيف58482111922069028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء اركان قحطان خضير58483111922111028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء حيدر جبار ابراهيم58484111922083029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية461.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيغاده عبد الوهاب عبد خليفه58485101922101047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس عبد الكريم عبد هللا عباس58486141922100057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى عباس كريم ماهود58487141922075218

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء اسماعيل مناتي لبيس58488141922075083

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزمن عبد الصاحب حميد فلحي58489141922075080

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبينبأ زياد صبحي صالح58490101922090034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيساره باسم محمد سلمان58491261922125013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0ثانوية القدس المختلطةالكرخ الثانيةادبيزهراء خالد محمد ساجت58492111922168002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبييمامه محمد حسن حسين58493111922084130

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيعلياء صباح حمدان فزع58494151922051093

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيعال كاظم جواد هادي58495121922231039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين جواد كاظم حسين58496151922040022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبينوره حسن عبد لفته58497141922116040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيايه جاسم محمد حسن58498121922099008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبييمام زهير عبد مهدي58499111922106080

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيدانيه فراس جاسم محمد58500111922101022
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية459.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيرقيه فيصل زيدان حسين58501101922120034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيتبارك حامد محمد ابراهيم58502101922108013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء احمد حميد سمير58503111922072049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيميمونة محمد حسين عباس58504121922101023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيمروه صالح تركي ناهي58505101922110098

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب شاكر محمود راجي58506111922089068

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيعبير قادر ويسه حبيب58507151922054083

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيازهار عباس فاضل خميس58508111922157001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمد نعمه رحيم58509111922127011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيرقيه عبد الرحمن علي عوده58510111922150016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيايمان عبد الرضا سادر محسن58511141922115007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيختام سعيد عطا هللا فرحان58512121922120008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى زامل عويد فرج58513141922109050

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيقطر الندى محمد عزيز حمد58514101922101055

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عبد الهادي عودة رحمان58515111922075049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيزمن باسم جمعة احمد58516101922141010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيايه رعد سعدي جبار58517111922061005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جواد حسين سلمان58518151922051043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى خليل اسماعيل علي58519141922066042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبياسراء خالد احمد ثويني58520101922120005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيعذراء علي محمد عبد الجبار58521101922108039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيالره عماد زيدان خلف58522191922373012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل حربي عباس جاسم58523111922086014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل حسن علي عودة58524111922133013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0ثانوية الهدى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيغفران محمد سلمان علوان58525101922224020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبياريج محمد هادي حسن58526111922114001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه سلمان كريم سمهير58527111922081029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء عودة صانت مذكور58528151922053017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء ليث صالح مهدي58529141922076049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيرواء صبار لفلوف ناطور58530141922073038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه مهند حسين علي58531121922089050

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء حميد زيدان خلف58532121922096020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء وليد جبار محمد58533121922085018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء دريد زهير مجيد58534111922095049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل علي حسين ناصر58535121922092018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيايه اسامه حميد خليل58536131922094014
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسن حامد دخيل58537141922067060

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيريام حسين علي رشيد58538101922118030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى حاتم كريم محله58539121922125095

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء قيس دايخ عيدان58540141922139027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي حسين عليوي58541141922074075

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه فالح هيجل مجول58542111922084087

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء اياد هادي هارون58543111922084065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد عالء عبد الزهره زاير58544121922090042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية453.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم تركي عبادة عبود58545111922095104

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية453.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى سمير داخل حسين58546141922146038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية453.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيهبه علي ثغب فرحان58547101922152005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية453.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيصبا قاسم حميد دليل58548141922074097

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية605.5اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريام عمر سعدي رؤوف58549131942117111

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية584.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهيام بشار فيصل محمود58550121942121023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية570.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر حسين علي حسين58551111942082069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية568.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين عبد الكريم محمد ريحان58552111942102069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية566.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيفاطمه صالح مهدي منهل58553231942094048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية565.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيايه جاسم هادي عبد58554211942110011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية556.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه خضير حمود عطا هللا58555121942108008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية545.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيشيرين رياض فاضل ابراهيم58556231942094038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية543.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب احمد جبر علي58557221942175121

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية537.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيوداد عبدالقادر ابراهيم محسن58558131942073101

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية535.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيانسام سعد يونس عباس58559101942113011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية534.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد هادي اوريوش جبر58560151942051113

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية532.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيامنه محمد طارق محمد58561231942094002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية531.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيهاجر فيصل ابراهيم عيدان58562231942125107

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية530.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسالي صبيح عبد الحسين كتاب58563111942127028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية529.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى علي حسين صياح58564141942111254

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية525.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهند عبد الرحمن علي طه58565121942080059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية525.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى رافد ابراهيم ياسين58566121942106082

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائينور رافد علي جاسم58567131942107125

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس كريم جاسم حداد58568141942108117

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عضيد عباس علي58569141942108069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيإسراء كاظم محمد جابر58570141942108001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية517.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى حامد لعيبي سيالن58571141942145194

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين ماجد حميد ابراهيم58572131942115005
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيبنين عامر كاظم وطبان58573231942094012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائياسراء حسين محسن حسوني58574141942401004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران مثنى عبد المجيد عيدان58575121942082029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبد سلمان ناصر58576111942082062

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشة رائد فخري حمزه58577111942086038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية513.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عوده الزم فر يح58578141942108102

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطاحيائيزهراء ناصر حسين علي58579261942079009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيمائده محسن عبد هللا كاظم58580231942119220

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينور الهدى صباح حسن سهيل58581271942088219

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياصيله كمال رجب عبد العظيم58582121942096005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم كاظم عبد الحسين مصطفى58583101942115192

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيايه سعد عبد القادر عبد المجيد58584101942095015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم منير محمد صالح58585111942100034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء رزاق سمير عجيل58586151942080112

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين علي محسن مغامس58587141942105065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء موفق حسن علوان58588131942070104

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبود حسين رميض58589141942102046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائياياس احسان حسين علي58590141942070009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء جهاد كاظم موسى58591131942119011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حازم جنديل فزع58592141942145045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عطية نجم عليوي58593141942225069

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء اكرم عزيز صايل58594111942082053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيرقيه علي نعمه عبد علي58595221942394035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشة مؤيد فرحان شالل58596111942133049

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ احمد طعمه مسعد58597151942044176

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد رحيم دنبوح زايد58598141942102052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحال عليوي برهان موسى58599111942120005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى حميد علي عرموط58600111942068051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلمياء اسماعيل ابراهيم درب58601111942074058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيسكينه عزيز محسن عبدالرسول58602131942091089

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية507.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيايه سامح خماس محمود58603131942105005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حكيم مشهول عبيد58604151942080057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيليال عادل فاضل جواد58605101942077067

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيداليا لؤي لطيف شكور58606131942086021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيناديه جاسم محمد حسن58607101942118106

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة عبدالرحيم جودي شهيد58608111942110090
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد عبد الرزاق محل عوده58609101942120083

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم ضياء سمير نوري58610141942086207

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبراء فاضل عبد الحسن شغاتي58611151942053011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور جار هللا عبد هللا يونس58612141942134163

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيايناس حسين عزال هريس58613261942108019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيسراب خليل ارحيل ارخيص58614101942113048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائيسبأ قاسم حميد عاشور58615261942139012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياستبرق جبار سعيد زغير58616141942099001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه يوسف جاسم احمد58617131942112046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمريم عبد الكريم ضياء حسين58618261942108111

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك رحمن حسن دويج58619111942121015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية587.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايات محمد خنجر كاظم58620151952058003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية540.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار مهدي جاسم امين58621131952080019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية534.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيعهود جمعه جوحه زامل58622151952048026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره محمد علي محيمد58623131952073016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية481.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيوميض شمران شدهان حسين58624121952098050

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره عامر مجبل علي58625131952087008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيسارة احمد عبد الوهاب بالل58626131952074009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعبير عباس علي راشد58627141952110030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقياستبرق عطا مهدي فليح58628131952091003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية455.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقينبا علي اسماعيل عسكر58629101952120047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية452.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء علي كاظم راضي58630101952103011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيتقى حافظ حمد عواد58631211852140019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيسجى عادل رمضان حبيب58632101952094014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور رميض ذياب نافع58633111952064027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه جاسم محمد عبود58634151852054038

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدالل احمد داود سلمان58635141952086007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء زكي عبد الحسين خضير58636141952072015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيهيا رشيد حميد محمد58637101952117042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب جاسم محمد سبع58638141952110021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسجى حسين علي خضير58639121952098027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور مصطفى اسماعيل جمشير58640151952054039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيإيناس حميد مجيد ريكان58641111952108001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيفرح فاضل حافظ فاضل58642131952283031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايه محمد جاسم عبد الحسن58643141952145007

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية452.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبياالء عبد اللطيف محمد ابراهيم58644121922106004
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قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية452.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه حسين فليح جالب58645141922088046

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء سالم اجثير عبود58646151922046022

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية443.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيايات جواد كاظم عبيد58647231922094001

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيشمس محمد محجوب حمودي58648121922108012

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة عدنان محمد فتاح58649131922110026

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيسرور نهاد حسين هادي58650121922177008

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء مرتضى عبد الزهره فنجان58651121922102032

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية437.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى اثير كاظم جواد58652141922079080

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0ثانوية ابن سينا للبناتالكرخ الثالثةادبيبراء قيس شاكر محمود58653121922128006

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيمريم صباح حسن صالح58654261922111037

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية435.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبينور اسعد حميد راضي58655121922110049

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية435.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيفاطمه خالد حامد جلوب58656261922108030

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية435.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبينبأ ضياء جمعه شلش58657131922111087

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية433.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيهاله عبد الجبار عبد الوهاب خميس58658211922103043

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية433.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةادبيزمزم عمر علي طه58659121922106016

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية433.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيهاله بهاء الدين محمد صادق58660101922097041

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيبراء رشيد احمد رحيم58661131922107019

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيرانيا مازن حميد محمود58662211922097030

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبياصاله ناصر حميد رشيد58663111922401007

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيأيه حسن عباس جاسم58664101922101001

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيشروق باسم هاشم زيدان58665131922118103

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيفاطمه الزهراء باهظ عبد الحسن مالك58666181922236040

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيسارة رضوان لطيف نصيف58667211922098028

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية429.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيهند اسماعيل عباس شمران58668101922155022

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية429.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران عمار علي مجباس58669111922129025

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبياسيل محمد فياض نادر58670101922129002

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةادبيهدى اياد احمد سلمان58671121922080027

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية428.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه هاشم عبد هللا صوب هللا58672121922092043

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيوئام حسين خضير سعود58673111922085054

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينالكرخ الثالثةادبيبنين محمد طارق كريم58674121922042001

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبياقبال اسماعيل خليل مبارك58675211922140011

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيهديل احمد مزهر علي58676141922102128

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية427.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيحوراء كاظم سفيح حسين58677131922107033

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية426.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه جاسم شامار مراد58678151922054086

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية426.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبياآلء قاسم احمد محمد58679211922140012

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية426.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه عبد الواحد علوان حمود58680141922106019
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قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية426.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عماد حميد عبود58681121922102053

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبياسراء عباس محمد دويج58682211922166001

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عامر عبد الفتاح حسن58683131922081008

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيود ميسر عبد الرزاق عبد الوهاب58684131922095039

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك مالك كامل صالح58685111922084022

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء غسان محمد باقر محسن58686121922127031

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيرؤى عالء الدين صباح صادق58687141922066012

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية425.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيهاله نوري دلي داود58688141922109085

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية484.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مجيد حسين جاسم58689141942145167

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه سهيل نجم عبد58690111942076054

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية471.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيعذراء سالم عامر صليبي58691101942091079

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول محمد حسن جياد58692101942117012

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية470.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء فراس ابراهيم صاحب58693121942118026

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية469.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم محمد عباس ولي58694121942087067

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مهدي طالب سلمان58695141942107037

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية467.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامراء باقر حسن اسماعيل58696141942086016

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب شهاب حمد هادي58697131942123011

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية444.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغفران كاظم شناوه خزعل58698111952109045

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية443.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيايات علي كاظم ياسر58699271952057010

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية442.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقياديان فائق عبد هللا محمود58700231952119005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية578.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيمريم احمد صبيح ثجيل58701131922107112

كلية اآلداب/الجامعة العراقية545.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم عباس ياسين شكير58702141921048001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية521.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد رياض عبد الدائم جاسم58703131921031033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية508.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيحيدر محسن علي زيدان58704191921066015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية507.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جاسم حسين عيسى58705141921028029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حمد حنظل علي58706141921028083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيغاده محمد علي احمد58707131922101068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عارف عبد محمد58708121922082017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جبار مطشر ثجيل58709141921028031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عبد الرزاق محمد علوان58710131921045084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية496.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن حلو كوكز نعيس58711141921028020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيمريم عوده جاسم علي58712131922118146

كلية اآلداب/الجامعة العراقية493.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيكرار حيدر فاضل رزوقي58713101921016052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى غافل مطير لذيذ58714141921050041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبياريج ماهر رزاق فرج58715121922089001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية488.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبة حميد مدلول سعدون58716111922112095
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية485.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيداليا حامد عبد الواحد صبر58717131922091031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية482.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيتقى اسامه عطا ياسين58718101922120021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية482.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيوسام حيدر عيسى محمد58719141921015102

كلية اآلداب/الجامعة العراقية481.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيوائل علي خليفه ميزر58720191921066043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيسما نصيف جاسم محمد58721101922101038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيطيبه قاهر عبد الهادي عبد هللا58722131922126031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية478.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيمرتضى كاظم احمد راضي58723141921400086

كلية اآلداب/الجامعة العراقية478.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب اركان اسماعيل خليل58724121922087027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية478.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبييوسف مزاحم يوسف حسين58725111921152029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا سعد احمد محمد58726111922064025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيراحيل اياد محسن ضمد58727141922095018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيبسمة سامي خالد حمدان58728101922120013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين هاشم كايد اعلي58729141921003043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيمالك يوسف عادي علي58730121922082033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية472.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ سالم مراح اسماعيل58731141922115090

كلية اآلداب/الجامعة العراقية472.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر عمار دلي ابراهيم58732111921033112

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه نزهان احمد حسين58733131922091085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جاسم علي عبد58734141921024048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء جابر عبد الحسين عواد58735141922146001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيرسل عادل عبد الرضا شلتاغ58736101922096028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيرقية عباس مصطفى عباس58737111922061018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمحمد رحمان مطر ادبيس58738211921038106

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عباس شاطي سلمان58739151921011052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيهبه علي اسماعيل كاظم58740211922145079

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيوسام حسين علي إبراهيم58741211921232015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيتبارك احمد ولي كاظم58742211922094010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيحسن جبار رزيج بداع58743121921175009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبينور خيون معن كتوب58744141922109081

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل عبد الزهره عباس عذيب58745121922113014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبينبأ باسم حسين علوان58746131922101082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا فريد فتيخان عبد المجيد58747101921016037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا جواد كاظم جواد58748131921021018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيمنى علي عبد الحكيم ابراهيم58749131922073097

كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس رعد ناجي زو58750141921028104

كلية اآلداب/الجامعة العراقية458.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيحيدر داود سلمان حسون58751271921026019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية458.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيعلي جاسم محمد ناصر58752131921027018
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية458.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبياويس محمد كريم محمد58753101921029006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمحمد حيدر عبد المنعم محمد تقي58754131921003063

كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيزين العابدين غسان غالب عبد58755131921001036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيرؤيا خالد نعمه مطر58756131922100013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيطيبه حقي عبد الرزاق علي58757131922074040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية456.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حسين حميد احمد58758141921174092

كلية اآلداب/الجامعة العراقية456.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيسرى صباح كاظم حاشي58759101922110059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية456.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب طاهر عبد مطر58760121922100017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية456.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيامير جهاد احمد جاسم58761131921011012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية456.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى رعد شاكر حمود58762141922067071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية456.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيدعاء جابر مهدي عطيه58763131922080021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية455.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيعز الدين صالح فياض خليل58764191921012026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية455.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء ياسين جمعه علوان58765121922112068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية454.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبيلقاء محمد سلطان غريب58766141922146035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية454.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنبارادبيحمزه ثامر حمد سليمان58767191821337099

كلية اآلداب/الجامعة العراقية454.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيرحاب ماجد محمود خميس58768131922099016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عباس جلوب حطيحط58769141922133082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد القدوس باسم فرج عبد 58770101921033010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيعذراء حسن راضي علوان58771131922130027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيماريا حسين علوان عليوي58772101922097035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيشهد عماد مجيد حميد58773101922091030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى جبار صكبان نزر58774141921028227

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيأمنه نعمان هاشم نعمان58775131922073007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك خالد احمد شالل58776111922101012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبياسيل جاسم محمد شهاب58777111922401005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعباس عودة ناصر كويطع58778111921180089

كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ رحيم عبد حلو58779121922112108

كلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبينوره صباح مهدي صالح58780101922110122

كلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد علي ازويد خليف58781141921028088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيمهيمن احمد عبد الغني ابراهيم58782131921015064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيرند غسان نايف شنداخ58783131922070029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيزينب باسم علي خلف58784131922105020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى احمد رشك عباس58785151921005104

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيكاظم نجم كشيش حسين58786141921028175

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0ثانوية الكندي للبنينالكرخ الثانيةادبيعثمان شاكر محمود محمد58787111921046011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيندى جالل تركي كاظم58788121922104033
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيفالح عادل فخري صبري58789131921001086

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيايات اسامه بدر خلف58790101922097005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيمالك كريم جلوب الزم58791151922049080

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيهدى مثنى فارس عبد الغفور58792131922101094

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى محمد جمعه عبد58793121922090038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه احمد غازي ناجي58794131922080051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىادبيفياض بشير احمد دبيج58795101921157008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمروان حامد تمر بندر58796141921028222

كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيرقية هشام خلف كاظم58797131922092030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيعسل بهجت علي سلمان58798131922099040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىادبيحسين محمد جاسم محمد58799101921023005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيأسالم هاشم محمد محسن58800141922133002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي جمعة شاكر58801151921006022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيزينب قيس جاسم علي58802101922113037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيحوراء فالح حسين هادي58803101922110031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيصفا حيدر حميد طاهر58804141922133055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبة نبيل حسن موسى58805121922117024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء اسماعيل خليل شمخي58806121922125032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيهاجر عالء خير هللا محمد58807131922075041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية444.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيأسامة عامر جمعة عبد58808141921027001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية444.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيتبارك محمد عادل موحان58809231922114008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبينور هاشم صالح حمزه58810111922061057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيرانيا محمد علي عيدان امويلح58811131922077019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبينور نوري هادي محمود58812101922107047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيساره رعد مهدي صالح58813131922074030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه خالد سلوم اسماعيل58814121922101020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران فاضل بدر عبود58815141922109058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء فالح حسن كماش58816141922124016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةادبيشروق سلمان خلف حسوني58817141922151004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة سالم هاشم نتيشة58818141922070079

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيليث رحيم نوري حسين58819131921017074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيمصطفى عصام جميل خميس58820211921087065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيأنس محسن فاضل ذيب58821111921181001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىادبيبان امجد مجيد خماس58822131922283004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء حيدر سوادي موسى58823121922087019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيرقية محمد محيسن عامر58824121922127044
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى سرحان عطية ضمد58825141922139046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيسيف ناصر محسن محمد58826141921048055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى حسين حسن سلمان58827141922111034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيريام ماجد حسين سلطان58828151922049026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه فراس سامي جاسم58829111922061058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيهدى هالل علي عباس58830131922110036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء رعد جبار ولي58831131922130017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين ستار جبار مسلم58832151921007048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيمحمد نمير فهد عبد58833131921004083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيسجى هادي علي كاظم58834101922152003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن محمد عبد الرضا بداي58835151821010021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعمر هيثم ماجد علي58836141921019109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار فاضل عباس عواصة58837141922074132

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيفاطمه صادق مصطفى محمد58838191922257025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيسماء سعدي حمود خريبط58839141922102072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى وهب عامر بندر58840111921017065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور جاسم عبد الحسين الزم58841151922044111

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبياحمد سالم جبار صكبان58842131921012007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيرسل اركان عباس عبد58843101922095026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيبراء علي كتاب فنجان58844131922098020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى محمد فاضل حسين58845141922067069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيهند سلمان اسماعيل حسين58846141922122032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيايه عماد احمد جهاد58847141922131001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيورود ياسين طه ظاهر58848131922073119

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد حسين كاظم عبد58849111921059037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيهبه ابراهيم خليل اسماعيل58850101922097042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة سعدي عبد المجيد محمد58851111922061042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد علي محمد سلمان58852111921047005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيبتول قاسم بالسم غضبان58853151922051014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى علي شرقي جبر58854151922055060

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبياالء قابيل عبد الرضا حمود58855141922134006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر مجيد جعفر موسى58856131921008051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيساره فهمي جميل علي58857101922077028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيقصي مصلح عوده سبتي58858131921171019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيرسل رشيد نعيم عبد الحسين58859131922099017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيساره فراس محمد قاسم58860131922099031
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فليح حسن فليح58861141922124033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حيدر شكير شالل58862131922118067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيعبد العزيز طه عبيد ابراهيم58863111921042030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى علي محسن عنيد58864111922220091

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن نصر لفته حسن58865101921027044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياماني علي هادي هندي58866111922095004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك ابراهيم مهنا عطيه58867151922047018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى حسن موحي كريم58868151921002176

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا كريم عبد الحسين الزم58869151921015038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب ابو الشون كريد امسيلم58870151922058042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيمحمد صادق ثائر صباح58871131921038046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيايالف ليث مؤيد ياسين58872131922071007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيمنار حاتم ماشاف فندي58873131922086067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيسيف سعد دارم شاطي58874131921008075

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيايناس حسن كاظم فليح58875111922109009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيعبد السالم محمد حسين حمد58876211921087034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد فيصل مويت مشتت58877141922115030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيرونق هاني حسين علوان58878141922097016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران عمار جبار نصيف58879111922071068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي الكرار براق طالب محمد58880141921027066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيايه علي شراد شاطي58881141922101007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر ستار جعفر عبد الحسين58882141921048037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه حمزه عبعوب حسين58883141922115103

كلية اآلداب/الجامعة العراقية438.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى حسين جاسم محمد58884111922076084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبياسماء عباس رشيد حميد58885111922087002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيشهد اركان صالح حسين58886111922401056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيضحى علي سلمان عبد هللا58887101922090025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عمار دردوح محمود58888131921006084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيسجاد احمد ياسين ناجي58889131921034049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيصادق احمد صالح فرحان58890101921160020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيلؤي خالد تركي جاسم58891141921004047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىادبينورس جاسم محمد حسين58892101922136003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عباس علوان طارش58893141921005084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف ابراهيم خليل خليفة58894141921015106

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبياديان هيثم علي حسين58895141922135002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل جاسم محمد عطية58896121922085007
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيامير باسم محمود مزهر58897121921044012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيخديجه عمر جمعة خاطر58898141922076031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه حاتم شنون عودة58899141922220029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة اسعد بهجت محمد58900141922070074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية437.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيانوار عباس فاضل حمزه58901111922072011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيرؤى عائد حسن عبد58902111922112045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي جاسب داخل58903151921003024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيطيبه حسن مجيد منصور58904131922130026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيقبس رياض عزيز حسن58905211922110082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كريم جعفر كافي58906151921006080

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي جبر كريم58907141922124032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيهاله هاني ناعور عليوي58908101922076049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد جعفر مجيد كريم58909121921005003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل عمار هويدي عطية58910141922102028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس رعد مطلك علي58911141922127048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي صباح علوان عبد الحسين58912141921048083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيتقى صالح مهدي موسى58913121922127021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيعلي حسين علي حسين58914101921025015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية436.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياكرم كاظم علي شناوة58915141921200012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيانس مرتضى عبد الكريم حمودي58916111921180030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيورود ياس مهدي ابراهيم58917121922127114

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيفراس طاهر علي عباس58918111921034045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيخطاب حميد حسن جاسم58919111921150025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد هيثم غازي رحيم58920111922073054

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيعيسى علي فارس مريهج58921141921018070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حيدر محسن معيفي58922151921013041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيمهل علي جودي جليل58923101922098024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين محي جبار خشامه58924151921018030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيحيدر سالم صالح حسن58925131921038019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيعثمان وليد سلمان غضبان58926101921160033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء داود سلمان علي58927111922070049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين عيدان مناحي شبيل58928141922191020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيايمان حسين سعيد هزاع58929121922095009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حسين علي محسن58930141921036031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيماهر احمد جسام محمد58931141921013114

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين ياس خضير عباس58932141921013037

3590 من 1637صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبياميمه جاسم محمد مطر58933141922109008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء جبار زنيهر خالوي58934111922108039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد شالل محسن علوان58935121921176003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي زاحم محمد شرقي58936121821017032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعمار جاسم جواد كاظم58937111921021089

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ غسان هاشم حمود58938121922134165

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيرضا محمد غانم حواس58939141921018043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيكرار حسين هاشم جبار58940131921012085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمأمون جواد كاظم حمود58941131921012091

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0الخارجياتالرصافة االولىادبيشيماء عبد القادر يونس طه58942131922401045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى فهد نعمه مايع58943151922056069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيايه محمد جاسب حطاب58944121922092004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير محمد عبد االله محسن58945111922137035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد عباس منجل جاسم58946141922067077

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عبد الحسين حسن رومي58947141921003141

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صالح عبد الحسين مراد58948141922080027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن خالد حسن خلف58949141921176026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفرقان جاسم ضايع موسى58950141922075176

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى فراس علي حسين58951101921016066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيعلي رعد عبد هللا حمادي58952101921024036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا محمد سعود عايز58953101921009036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيمريم حسين عباس حسون58954131922080063

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبينور رعد قاسم عبيد58955141922143066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى عامر عباس فاخر58956111922064036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيألحمزة أحمد عباس جاسم58957131921004016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيبالل حازم خضوري جاسم58958111921025013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كريم جابر كريم58959151921011039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيصفاء احمد محيميد غضبان58960191921066019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيعبد هللا صبار بديوي مجبل58961191921066022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيمحمد ناهي محمد ناصر58962131921027033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيبنت الهدى احسان عطا عبد58963131922073019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيغدير رائد ماجد فاضل58964131922073085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيغفران علي موسى محمد حسن58965131922072032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيكرار رشيد حميد ماهود58966231921012036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيرسل سالم حسون زاير58967131922086031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيرعد ياس خضير جاسم58968111921022015

3590 من 1638صفحة 
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الوهاب عادل طلب صبح58969111921022029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبياسماء صادق موزان صالح58970151922058003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي احمد عامر محمود58971141921028120

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبينور حامد عبد الرضا بنيان58972131922098178

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مهدي عباس جساس58973141921024181

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيايه عماد عبد عباس58974111922401017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية433.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيعلياء عالء طالب شنيتر58975111922128022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى سالم حسن زغير58976141921174089

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد جواد صاحب شذر58977121921044035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر صالح مهدي عباس58978111922069031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء خيري غانم يونس58979141922223045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف حسين عبود طالع58980111921028142

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيمحمد علي محمد نعيمش58981261921176057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم مصطفى فاضل محمد58982111922094070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد رعد ذياب خضير58983111921203220

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيبسمه قيس محي رميض58984111922072020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حسين مراد جماغ58985151921074148

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي قاسم اسمر سلمان58986151921011038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ماجد عبد االمير محمد علي58987131921008167

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيياسين سعد صالح مهدي58988131921033042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيمروه محمد علي عبد58989131922074047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبينور انوار حميد عبد اللطيف58990131922074059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيغفران ممدوح حسين عبد58991131922099047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيعلي حيدر عبد الستار عبد المطلب58992131921030040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيتماره احمد حميد دهش58993131922091021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حسن عليوي خليف58994141921029091

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0إعدادية النضال للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد سعد عدنان رحومي58995141921014002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فوزي سلمان حسين58996141921201172

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء رباح كاتب قاسم58997141922121003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزينب علي زيدان خلف58998211922145040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيتبارك صالح تايه دعاج58999211922178018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء فليح مهدي جريان59000141922109033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عزيز خلف عليوي59001141921028146

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران ماجد اسفيح مولى59002141922079090

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر راضي حسن صريمه59003141921208064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيشيرين حسن هادي عطيه59004141922075141
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0الخارجيونالكرخ الثالثةادبيزين العابدين رحيم جعيول 59005121921400013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0الخارجيونالكرخ الثالثةادبيمحمد حسن علي حسين59006121921400031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيمنى مظهر نعمان سلمان59007141922135041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي جثير نعمه59008141922102096

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيليث فالح علي كاطع59009111921157025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى احمد عويد جبر59010151921020133

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيريم حمد حافظ راضي59011151922049027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبينور حسنين فالح مهدي59012131922119039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيمصطفى عبد هللا حنفش حمد59013191921011037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيمصطفى فالح علي مطر59014191921066041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبينبأ طه حسن عناد59015101922110109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبياماني رحمن علي محمود59016101922111003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيمهند طلعت صافي مصطفى59017131921033037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيمؤمن رياض صديق يحيى59018111921012052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيحنان كريم سرحان محيسن59019121922099018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب عالوي عوده حوش59020121922099046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيامير صالح كريم سلمان59021141921185033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد احمد سلمان فياض59022111921012053

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبياية عمار يحيى عبد الواحد59023121922117004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين فاضل عبد الرحمن نجم59024121922125029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيعذراء كريم جسام محمد59025121922103041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس فاضل صميدح علي59026141921036038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين شاكر محسن ياسين59027141921019031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبياخالص كريم غضبان محسن59028141922074003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيلطيفه عثمان داود احمد59029101922091039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية431.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد خالد علي حسين59030101921027092

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد محمد عالوي محسن59031111921028015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبيمجاهد طالب احمد جاسم59032111921152019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيسجاد كريم حميد ربيع59033261921015038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبيعثمان عمر عصام رديف59034101921029023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيمنى عالوي عبد هللا صابون59035151922046063

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عبيد ابراهيم حسين59036111921204221

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء محمود شاكر موسى59037111922076041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي رائد خالد شجاع59038111921033074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر صادق جوحي صحن59039141921026044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حيدر شاني ديوان59040111922112058
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبياميره بهجت صاحب عبد59041111922112014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىادبيمينا هاشم محمد عبد هللا59042131922115021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد مختاض كريم درجال59043151921011022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد احمد عدنان هروش59044111922068045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى محمد حسن عبد هللا59045131921009124

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيزياد براك عيفان حسين59046101921159006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبينبأ عالء سامي ناجي59047101922107042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيحسن هاني محمد رضا59048131921007012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيسيف وليد سلمان حسين59049131921008077

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيجعفر عامر يونس طاهر59050131921012028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمحمد علي عباس محمد59051131921012104

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيسلوى رياض توفيق عبد الكريم59052211922094025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبينمارق سمير محسن جاسم59053121922118066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيمحمد محمود خوام عاشور59054231921170029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيمحمد باسم محمد سعيد محمد59055131921007037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد راضي حمد محمد59056121921035003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيعال محمد ماجد حيدر59057121922095027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبينوره احسان عبود ابراهيم59058141922115101

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر سعد محسن جاسم59059141921013162

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كريم فانوس محمد59060141921024170

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عماد طاهر خلف59061101921022069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيعمر خليفه عواد شرموط59062101921021038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى عادل مزهر محمد59063101921027110

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزهراء قاسم عبد هللا قاسم59064131922103040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية430.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار جواد جبار محيبس59065141821026086

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمهيمن خليل قاسم راضي59066151921013113

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيحنين علي جبار جاسم59067131922120004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارادبيمصطفى عيد رفيع مديد59068191921106009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيحيدر حامد جبار علي59069101921022017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيمالك سعد عبد الحسن مناحي59070101921022060

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعلي طه محمود ياس59071101921009047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية االزهر المختلطةاالنبارادبيحسن هاني بزيع خليفه59072191821296003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عزيز كاظم عبد النبي59073141921019174

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيايالف ليث خالد حميد59074121922093004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيفاروق عمر محمد عبد المجيد59075131921030049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيدعاء حسن هليل عطي59076131922071025
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيرفيده طه كريم مهدي59077131922101031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيصبا مظهر عبد الرزاق جاسم59078211922101028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيفاروق مهند محمد حسين59079131921001085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى نعمه حمادي علوان59080141921012071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين خالد داغر حسين59081141921030019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صادق عالء كاظم59082141921031064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين سعد جواد دواح59083141921019030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس احمد عبد الحسين منصور59084141922072116

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد العزيز عبد هللا حمادي كاظم59085141921026067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر جاسم مظلوم كاظم59086141921030085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس ماجد ميس عليوي59087141921024136

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيميسرة محمد نعيم بدر59088111922101056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي عقيل حسين علي59089261921013115

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا حسن علي حسين59090101921016035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى رياض خميس محمود59091111921019026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيرأفه محمود شاكر محمد59092111922102016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى رعد صدام عبد علي59093121922134094

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم ماجد حميد عبد الحسين59094121922134149

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حامد محمد سالم59095111922064049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم باسم خلف زويد59096111922100021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيسرور كريم كاظم ولي59097141922072065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عودة غويد بدن59098151921013028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية429.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيساره عادل بشير ماش59099151922080072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيأيه حسن علي شاه عباس59100151922054001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبياثمار سمير عبد الكريم عبد59101131922116003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي داود خضير59102131921023021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى ستار زامل بشير 59103111922215055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين ترف مظلوم عبيد59104141922070016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيهبه حسين محسن علوان59105131922075042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيسميه اسماعيل كامل حمد59106111922070061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عبد الجليل حسن صباح59107111921012045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه سالم فالح كاظم59108131922071066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر كامل مشيوح جواد59109141921015026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيحواء عواد عمران عيسى59110141922135005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيهبه كاظم جابر مذكور59111121922092056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء صفاء عليوي عوده59112121922125037
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب هاني شاكر عبد59113121922125077

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيمرام رياض دعاج حسن59114141922068033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيامير عادل ميثم علوان59115211921026004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمصطفى عدنان سلمان زيدان59116211921038135

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيسكينه خالد خميس عناد59117141922124040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عبد صابط علي59118141921036023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبينور غالب سلمان موسى59119141922090061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس عبد الناصر محمد عبد اللطيف59120141922076070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي هادي عرار والي59121141921061078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عادل كريم جميل59122141922098014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيمهجه حاتم كريم خضير59123141922070085

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي رحمان عبيد مرص59124261921013109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية حلب للبنينواسطادبياحمد سالم كاظم عفن59125261921013007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه جواد كاظم سلمان59126141922102078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء طالب عبد الحسن فياض59127111922146002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء سالم فاهم جهود59128111922112039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب علي يوسف كعيد59129151922051074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبياالء رياض رمضان يعقوب59130131922130004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد منصور عليوي حسن59131141921205130

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى امير وادي زامل59132151921010093

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيبنين جالل جمال ولي59133131922107020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبينرجس حسن قاسم مهاوي59134131922123040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه عزيز حمد غايب59135101922120055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية560.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيازهار خالد مطلك قربان59136131942091010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية551.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد سعيد مجيد عبد الرضا59137141941009058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية547.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف علي يوسف فارس59138131941010067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية540.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر محمد عبد هللا جواد59139131941010116

كلية اآلداب/الجامعة العراقية538.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيساره مظفر عبد صبري59140191942383092

كلية اآلداب/الجامعة العراقية538.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حسن علي عبد الحسين59141131941010093

كلية اآلداب/الجامعة العراقية533.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيايوب احمد ستار ماصخ59142271941015004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية529.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيايالف جبار عباس غضيب59143101942096012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية524.4الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيليث حسن شاكر محمود59144101941002066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية524.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريانه عبد الكريم زيدان جاسم59145111942106031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية523.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين حربي حامد احمد59146131941010040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية516.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات مسلم عبد الحسين عناد59147151942053008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية515.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيساره عماد جعفر مهدي59148141942401031
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية514.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابتهال سعد زيدان خلف59149141942078001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية514.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد عالء فالح خضير59150131942127013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية514.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعائشة جاسم محمد عبيد59151121942104035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية514.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيمريم علي ناجي جواد59152211942015020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية512.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه ناصر صالح مهدي59153121942105005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية511.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار خضير ضهد جبر59154121942089093

كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد بدر صبر59155141942072087

كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيديار فاضل صبيح هالل59156281942190036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ جبار كاظم عباس59157121942107238

كلية اآلداب/الجامعة العراقية508.0األهلية للبنين(ع)ثانوية االمام أمير المؤمنينكربالءاحيائيعبد الرحمن ضاري شياع رسن59158271941132002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية508.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل احمد محمد علي59159121942093016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية507.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء بسمان منعم عبد الحمزه59160251942070043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية507.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيساره وليد حميد علي59161131942070118

كلية اآلداب/الجامعة العراقية506.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيشذى بشير عبد الحسين زوين59162131942091093

كلية اآلداب/الجامعة العراقية506.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيغصون ضياء جاسب جوده59163131942093084

كلية اآلداب/الجامعة العراقية506.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة ماجد مالك محل59164141942133074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية505.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه سهيل عبد االمير جليل59165101942117036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية505.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ حسين نواف ابراهيم59166131942080040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية505.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء جاسم رسن شخير59167121942094075

كلية اآلداب/الجامعة العراقية505.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيفرزدق  خالد جبار اسماعيل59168101941034015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية504.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء حامد صبري جبارة59169141942194123

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيحسن تركي حسن حسين59170191941094006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس محمود طارق جاسم59171141942105035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية502.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم رائد سليم ناجي59172141942077052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فاضل حسون حمد59173141942079053

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح علي محمد علي59174141942110158

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عيسى خليل شلفون59175141942149058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائييسر مهدي صالح محمد59176121942103035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد عباس نصيف59177131941003088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه باسم لعيبي شريجي59178141942107011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبد السالم كاظم حسين59179111942072112

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهند حسون سلمان خلف59180111942127073

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرحمه علي اسماعيل خليل59181131942127006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد عماد محسن قاسم59182141942079074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابتسام ناظم طارش زامل59183141942110003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب مهند حسن موسى59184151942054139
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى فالح حسن ثامر59185131941002100

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيساره علي حسين صالح59186121952102022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي ابراهيم خلف عبد هللا59187111951021058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىتطبيقيظبيه حارث عبد شعالن59188101952221041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيمحمد فراس ريسان موسى59189221951004051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقينورا اسالم نشأة سعيد59190131952073031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب احمد حسين حسن59191151952045022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد نوفل عبد المجيد عبد العزيز59192151951011074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى سعد عبد الرسول امين59193121951031128

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتطبيقيناهد باسم عواد خليل59194101952076020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد مسلم ثجيل شراد59195141951029004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلتطبيقيعذراء حميد خلف محمود59196311952031011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حقي اسماعيل عاشور59197131951014039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد ثاير احمد بكر59198131951258033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ علي عبد االمير عبد الحميد59199121952093022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد محي كاظم داود59200271951154181

كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب حيدر خضير عباس59201131952091021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيزين العابدين جواد كاظم علي59202131951252038

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية548.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيروعه خضر احميد حسن59203101922099016

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية542.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبياحمد رعد عيدان محمد59204131921015004

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية533.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيعائشه ثامر ابراهيم حايف59205101922118058

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية526.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الجبار عباس عبد الجبار علوان59206121921044041

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية523.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيآمنه حامد عبد مخلف59207101922099002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية522.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء محمد عبد الرضا خليفه59208151922050028

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية519.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبياسماء رحيم حسن حمزه59209141922149002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية517.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيامير محمد جليل شرار59210121921003007

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية515.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىادبيحوراء سعد هادي مهدي59211131922236003

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية513.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن حميد جبر عويد59212141921048022

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية513.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم مهدي محيسن عالوي59213141921061002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية512.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيرقيه صبيح مريض عطيه59214131922084009

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيسمر سعد عبد الحميد غائب59215141922115056

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية508.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيداليا زياد فاضل محمد59216121922096021

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية508.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر علي عبد الكريم عبد االمير59217121921003096

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية507.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيحوراء سعدون عبود حسان59218101922133019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية504.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنبارادبيختام حماد محمد ذكر59219191922148003

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى ثائر عاتي مطر59220141921012064
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ربيع عبد الرضا عبد الصاحب59221141921009044

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية498.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء كاظم شيحان حسن59222151922041019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيامير قحطان عدنان فرمان59223111921059013

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية496.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيأحمد سعد حسين فرحان59224131921027004

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية496.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم نزار علي حسين59225121922127095

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية495.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء محمد شنيور عاشور59226151922041020

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0ثانوية التفاؤل المختلطةالرصافة الثانيةادبيشهد اسامه عبد هللا علوان59227141922151005

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد وضاح مرتضى عبد علي59228111921007078

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحيدر عالء عادل محسن59229261921047070

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية493.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيمحمد ماهر طاهر محمود59230131921021031

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعلي قصي ماهر محمد59231101921014051

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر ظافر باسل ابراهيم59232121922113030

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيمالك احمد مهدي جاسم59233131922104046

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيسميحه محمد حسان محمد حكمت محمد سعيد59234111922220092

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء احمد شريف عباس59235151922054040

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء حسين محمد رسن59236141922115018

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبياحمد مهدي صالح مهدي59237131921015006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا نبراس اسماعيل فرحان59238101921016038

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيأماني حسن هادي كاظم59239101922076001

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية489.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمحمود عدنان عباس حسن59240131921030059

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية489.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي بشير منصور عجالن59241121921005042

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية488.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيهبه قاسم عبد الجليل ابراهيم59242141922071064

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية488.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيلقاء عدنان محمد محمود59243121922082028

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية488.0ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينالكرخ االولىادبيعالء عدنان علي عبد59244101921047006

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية488.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيايه خليل ابراهيم مهدي59245101922084004

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية487.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبة رحيم رهيف حسين59246141922191047

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية487.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عباس فاضل شبيب59247111922074050

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية486.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ جواد عبد الكاظم حسن59248111922089120

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية485.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي عبد الحسين طاهر هلو59249131921012075

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية485.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيرواء جاسم محمد حسن هادي59250111922072047

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية485.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين ماجد عاتي مطر59251141921012012

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة عماد طارق عباس59252131922092064

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيديار حسن جسام محمد59253211922098013

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.0الخارجيونالكرخ االولىادبيمحمد قاسم يوسف جميل59254101921400019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمها عبود مسرور محمد علي59255261922126091

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية483.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبياياد ماجد فالح نعمه59256131921030006
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية604.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيعلي عماد حسين عطوي59257141941203107

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية580.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيريم جودت قاسم مصطفى59258101942117041

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية574.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسراء محمد ابراهيم محمد رؤوف59259101942115126

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية574.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب نصير ظافر عبد الجبار59260101942115108

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية572.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عبدالرحمن مصطفى عبدالغني59261131942073069

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية572.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى علي ناجي هادي59262101942107054

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية539.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقييسر هاشم عبد الكريم عبد المطلب59263101952102040

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية520.0ثانوية المصطفى االهلية للبنينبابلتطبيقيمرتضى كريم خضير زغير59264231951285017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية482.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيرعد نافع مصطفى جاسم59265101921055011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية465.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعبد العزيز عبد الرحمن ابراهيم محمد59266101921009032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران ضياء عيدان خضير59267111922084081

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران فاخر محمد غافل59268141922110117

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه علي اسماعيل شبيب59269131922103073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية446.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيأيات حسين كاظم زعيتر59270231922095002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيأيه حسين علوان سعدي59271131922071002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيالباقر احمد حسن حمادي59272141921009011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل اسماعيل جاسم احمد59273111922106029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبييقين محمد منهل مانع59274101922133080

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيطه صباح نوري عداي59275111921156051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيزينب كاظم جوده رحيمه59276131922109027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيسفيان صالح جياد حمد59277111921034021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبيمنال كاظم عبيد حمزه59278231922104028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيبراء وليد حميد خلف59279101922095015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيبالل محمد ندى حسين59280101921041013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزمن فتحي مجيد علي59281131922101036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيهدايا احمد خضير سلمان59282141922098044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىادبيغفران خضير عويز مري59283101922125019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيرونق نشأت صبر مويش59284111922086017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى عبد الكريم حسين جلوب59285151922050060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0ثانوية الطائف المسائية للبنيناالنبارادبيعمر قاسم عباس ثامر59286191921353019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين وليد سلمان عباس59287141922076020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيزهراء حسن سلمان محيميد59288121922035005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيدالل عباس حسين جاسم59289121922113011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا زياد محمد اديب صالح59290131921028010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىادبيرانيه خضير عويز مري59291101922125008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه مجيد عطوي شبلي59292141922088051
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيسجاد جواد عوده جبر59293131921017039

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيلينا محمد جاسم ياسين59294131922098151

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبينرجس عامر حماد نغيمش59295101922108049

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد جاسم محمد حسين59296121921047067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سعد حبيب ظاهر59297141921003099

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيشهالء محمود خلف جاسم59298261922138013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار مرتضى شاكر كاظم59299111921015087

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبييقين منير ليفان علوان59300131922073122

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيحسين علي جياد سهيل59301231921190006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيمريم اسعد منصور اسماعيل59302211922125037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبينور جعفر عبد النبي حسين59303211922164030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك صائب فاضل عبد النبي59304111922106019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيجعفر زيدان خلف فرج59305121921009031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيرهام علي نعمه حيدر59306141922070033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيآيه ظافر مريوش عسكر59307101922117008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0اعدادية فدك للبناتديالىادبينورهان محمد سعد حسوبي59308211922156034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبيبنان سلمان خرباط زبار59309111922158001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبينور علي حامد خليبص59310261922138018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد راضي خلف59311131922130042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه جمال سلمان عبد59312101922106022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين ماجد كاظم دوحي59313141922075031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيفرح سعد ناجي رضا59314131922084028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبياسراء هيثم عيسى حسن59315101922109007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيبسمه عصام سلمان حسن59316101922098006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى محمد فؤاد عبد االمير59317121922092034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيعبد هللا سامي محسن لفته59318231921034042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبياديان حميد محمود سلمان59319111922150001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0ثانوية النرجس اللبناتذي قارادبيحنين حسن هادي لفته59320221922182003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى علي محمد كاظم59321141922109041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ عامر هاشم جوده59322121922112109

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا سالم خلف فرج59323121921009137

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيمهدي صالح حسين عبد59324101921041059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبيبالل عيسى عباس علي59325111921152011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جاسم محمد سلومي59326141921040024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيايه كريم حسين مجحم59327111922084015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى محمد عبد وسمي59328141922099057
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزهراء غازي كريم سلمان59329261922083023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبينور حيدر احمد محيسن59330131922111092

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيعباس عامر مطشر عبيد59331231921023022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيأثير سلمان حمادي علي59332231921160002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيهبه رزاق جبار واوي59333231922128079

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد فاضل خلف فاضل59334101921041055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيمعن طامي محسن ناصر59335121921036014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيطيبه مهنه عبيد خلف59336211922140063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول صادق علي كاظم59337121922112013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيزهراء مجيد تايه علوان59338211922220007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيساره عبد الحكم أحمد علي59339141922066021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار كريم احمد ياس59340111921051028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا رعد نوري محمود59341121921044044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم سعيد خضير عباس59342111922105063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ زهير صالح ياسين59343141922068042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيبتول علي محمد حويجم59344111922076021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية جصان للبناتواسطادبينورهان اسماعيل هادي كاظم59345261922071021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبيزياد محمد سرحان عباده59346111921158004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيزينب هاشم دمن هربود59347261922151008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاالنبارادبيمروان دهام محمد سعود59348191921317007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىادبيعلي خليل ياره محمد59349131921028015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه حامد جاسم بندر59350141922116026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر رعد جواد هادي59351121921048034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبياسامة وهاب محمد عبد هللا59352121921017010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب رائد سعدون حمزه59353121922090030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0ثانوية الموعظة المختلطةواسطادبياسامه قاسم محمد خلف59354261921165004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةادبيغاليه سرحان فياض سالم59355111922140009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا عجيل كشيش صباح59356141922079046

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيابراهيم محمد كاظم ناصر59357261921025001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء فالح حسن عبد هللا59358121922231025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن صباح فليح حمود59359141921038039

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء عبد العظيم ابراهيم محمد59360141922223017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي احمد كاظم حميد59361151921002107

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي رعد كاظم حسن59362141921038113

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيضحى طارق جويح جبار59363131922107086

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيوليد حيدر ياسين احمد59364111921029077
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي ماجد عبد علي عودة59365111921032031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف الدين سعد طاهر كريدي59366111921053041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيمرتضى قحطان دمن هربود59367261921175021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن محمد أحمد خضير59368111921001015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيفاروق حميد عبيد فياض59369111921034043

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيعلي عدي حاتم عباس59370261921200046

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيايات حميد حسن هادي59371111922076011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيسيف نزار حسن رشيد59372261921156018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيتبارك جاسم جبار جليل59373131922098022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمحمد امين خضير فرحان59374231921001060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيمحمد عبد االمير مطرود كاطع59375221921311089

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيزهراء علي عطيوي جلود59376231922125020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيمريم محمد حسين هالل59377131922070073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد جاسم محمد زبون59378131921045077

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيرهبان حسن حميد ناصر59379131922112019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه عمر عبد العزيز شنيف59380141922104026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء عالء محسن هنوان59381141922191014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيمؤمل عباس ابراهيم صالح59382121921035016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيالحسن كاظم عبود علي59383121921034015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كاظم مطلك حسن59384141922092020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين حمزة جاسم غانم59385121921047036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى جالل غالم زبون59386121921009263

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية النهروان المختلطةديالىادبيداليا زياد خليل جليل59387211922213007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية الحمائم للبناتديالىادبيوصال صالح عبد المهدي حساني59388211922122018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىادبيخالد زاهر مجبل عبد الهادي59389101921032010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيزينب احمد احمد صالح59390101922076023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه علي جاسم محمد59391131922093093

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب رحيم جسام محمد59392111922217024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء علي حميد عبد59393121922134069

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه حيدر حبيب عبد الحسن59394121922090049

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب جالل فاخر سلمان59395151822042038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمروان منذر شاكر محمود59396141821015095

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد خالد عباس علي59397121921009228

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين هادي سلمان59398141921032034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عادل جحيل درويش59399141922090032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية423.0ثانوية التقوى المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى سمير فخري شكر59400121921212036
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمحمد معد مانع مشرع59401261921173045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور مقداد صالح نايف59402111922074054

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك ياسين مجيد رشيد59403111922076136

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حيدر جاسب عبد الوهاب59404111922070078

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيزينب حيدر محمد خليف59405261922072021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيأفنان داود سلمان حمد59406151922052001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيشمس الضحى سعد عبد الحسين كباشي59407131922107077

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي السجاد حسين كريف ظريع59408151921003060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسن اجبير حميد59409151921020005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء حسين كرم هللا عطيه59410141922110012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحارث عمر خضير علي59411111921053029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر سالم نجم عبد هللا59412111921021096

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيحسين علي مولى مهاوي59413101921008050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيبلسم صفاء منعم داود59414111922099007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه نبيل كريم عبد الرسول59415101922114017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيرغد باسم عيالن جاسم59416151922050035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيسرور ارحيم عمر عبد هللا59417211922091063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ خالد عباس شهاب59418141922067119

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل خالد هاشم دخيل59419141922067037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات كريم عطيه فرحان59420151922058012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيغيداء علي سبتي جاسم59421131922084024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيدانيه عبد السالم عبد هللا عبد59422131922095012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيسرمد استبرق محمود نوري59423131921029016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه ناجي جبار خفي59424101922133065

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيسجى محمد عذاب سعدون59425131922086052

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيزينب طه ياسين اليذ59426131922070038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيليث عبود هماله غضيب59427131921045070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا ادهم نوري عوده59428131921026054

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيتسواهن مكي سلمان محمد59429141922088016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى نبيل طاهر عباس59430141921015092

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب اسماعيل حسن خلف59431121922116012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد ستار عطوان صلبوخ59432121921005004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيطيبه يعرب قحطان خليل59433211922140064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيكوثر قيس ياسر خماط59434121922099075

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيايسر نوار جاسم محمد59435191821086007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية التفوق المسائية للبنينديالىادبييوسف سعدي صالح عباس59436211921271032
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيريمان وسام ناجي مكصد59437101922095030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبياحمد حسن مزبان عمير59438211921022005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيانوار عبد هللا خليف حبيب59439111922218003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف طالب عثمان فرحان59440111922218005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبييوسف سامي حسن علي59441211921237019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جالل امجد صابر59442141922088030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيهبة كامل محمد خليفة59443211922252019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية النهروان المختلطةديالىادبياستبرق طه حسين حداوي59444211922213001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه محمد علي حسن59445111922070006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيشهد عباس سلمان علوان59446211922216009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعبد القادر صباح هندي محمد59447101921009033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيجمانة حسين رشم مولى59448121922127024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيغزوان صباح مهدي اسماعيل59449211921022021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيشيرين هيثم عزيز فهد59450131922078027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر حيدر كاظم خلف59451121921047177

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء ظافر حميد حسين59452141922115061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيعبير مهند جاسب بهير59453141922115068

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حمزه جاسم محمد59454141922076045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه شامل فاضل عبد الرزاق59455141922076077

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبياالء احمد عبد هللا احمد59456111922088001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيفاطمه عامر خلف مطلك59457211922217008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عدنان بري عيسى59458151922054091

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس علي حميد لعيبي59459151921005056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر حيدر ثامر عبود59460151921004064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيحيدر ايسر نعيم ناصر59461141921210036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد المهيمن احمد مهدي فرج59462111921057059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةادبيشيرين حافظ حنتوش شرموط59463111922148017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عادل جاسم محمد59464111922064057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر جمال عبد هادي59465111922084094

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيامير احمد عبد علي جبر59466111921157006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعبد هللا مرتضى بهجت حسن59467261921025044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيورود نصر عبد الحسين اسماعيل59468131922107142

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيشهد خلف عبد خلف59469101922141014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيفاطمة الزهراء نوري محمد عزيز59470101922141017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى جعفر سليم علي59471131921042104

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه عبد الكريم خليل علوان59472141922127082
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب حاكم صلف كشيش59473121922113018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينادين جاسم محمد عبد59474141922071053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد صالح مهود صالح59475141921024106

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيمناجات حسين شنشول محسن59476121922098077

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين مكي عبد االمير جبر59477121922125020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين علي حسين ناصر59478121922092009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد حسن علوان مسير59479141921211002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية421.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيكرار فاروق راضي عباس59480211921018028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه مؤيد حمد مصطفى59481111922070004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى عياد غني ناصر59482121921005070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبياسراء عدنان هادي احمد59483211922099003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيهاجر اسعد عبد هللا جسام59484101922108052

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيعلياء اركان قحطان خضير59485111922220061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيأديبه كامل سلمان احمد59486211922090001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد رياض محمد طه59487141922139044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء الم عبد االمير عبد الحسن59488141922079057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ستار علي حسين59489141922079103

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل رعد جميل حسن59490141922080019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيمريم ظاهر محسن محمد59491261922108035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك احمد عبد اللطيف محمد59492111922073020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيمروه حاتم نمل راشد59493111922082020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عباس هالل ناهي59494111922076064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيامير علي حسين عليوي59495271921006007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيمها خالد ابراهيم نصار59496111922078034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعلي حسن عبد ساري59497111921180112

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيزياد طارق احمد حمد59498141921174032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبيمحمد حسين ستار ابراهيم59499211921222018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسين تالي سلمان59500151921008002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية بدر المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد تقي رزاق عبد الحسين مطر59501151921072073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه عثمان عبيد هويت59502111922069027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيهدى علي عبد الرزاق علي59503101922097043

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء عبد الرسول صاحب حمد59504141922093015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رافد حنتاو جعاز59505141922099033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرشا صباح علي مراد59506111922089050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيشهاب احمد حسين خضير59507111921054021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيزهراء حسن زامل راضي59508261922073004
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيشهد حيدر علي حسين59509261922074031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيسرور صباح فليح حسن59510111922128017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء عبد الستار حامد خليفه59511111922117006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيزينب عادل صبيح فزع59512261922139011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى كاظم صباح محمد59513121921200071

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء خلف دعير علي59514151922051046

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مصطفى جبار رضا59515141921009048

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبيوالء محمد أسعد عبد هللا59516151922041064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيحمزه عامر عليوي شهد59517231921034023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبينوال سلمان عبد عون سرحان59518231922128072

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيعلي حميد مطر سواد59519101921160035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية الخليل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحسين خزعل مناتي تسالي59520101921210018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيعمر سرهيد صالح عواد59521101921150020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد مبدر سليمان نده59522101921041056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيانسام يعقوب عيدان جاسم59523141922133009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جبار حافظ واعي59524141921003092

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قارادبيفيصل محمد حلو شبرم59525221921225018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء سليم حسين كاظم59526141922124031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيجمانه نبيل غازي حسن59527141922069009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب محمد حوشي قاسم59528121922098055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية420.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيالزبير احمد مطر خضير59529211921062007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية547.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء نوري محمد جواد59530131942070106

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية517.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف سعد محمود صالح59531111942112010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية477.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيرغده باسل سعيد عبد59532101942221025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية476.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمد نصيف جاسم59533101941013168

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية472.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيعسل مازن عدنان غنو59534131942091106

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية471.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه سمير خلف داخل59535141942091033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية469.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسيل جواد كاظم حداوي59536151942042003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية469.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيامير عدنان مدير طره59537231941257020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية469.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء زكي عيدان جبار59538151942046068

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية468.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا فاضل رحيمه صبح59539141941049036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية468.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك يحيى مالك عبد59540111942080035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية467.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل مهدي محمد ياسين59541131942076011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية467.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى فريد هادي حميد59542141942101054

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية466.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيصابرين وليد كريم داخل59543151942051115

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية465.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسماره رائد خالد حمد59544121942106066
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية463.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيازهار حسن جبار بجاي59545241942104014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسعاد حسن مهدي صريم59546111942215097

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم ستار جابر فرحان59547101942125027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء حيدر لفته عبد59548141942109004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية461.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عباس حراث اسماعيل59549111942068090

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية461.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد مهدي صالح59550141941003100

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية461.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى محسن نون عبد الرضا59551151941006115

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية461.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد القادر يحيى عبد عبد هللا59552121941022079

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبناتاالنباراحيائيمريم طالب عبد محمد59553191942374013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيهند هادي محمد عبد59554211942262012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياالء حيدر جبر علي59555131942121006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامينه وليد علي سعيد59556111942068010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكرم هاني عليوي عبود59557111942084143

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه سالم حامد محمد59558141942067083

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيندى وصفي صدام مجيد59559131942281092

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء خضر جاسم ابراهيم59560121942110026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم فريد طه حمودي59561101942102067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين حسين علي حسين59562141942089013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه فاضل ماهر حسين59563141942102058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتماره محمد شاكر نجف59564111942084042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسين عليوي جياد59565111941058094

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء مزهر موات كعيد59566141942111177

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى محمد علي اكنيهر59567151941013082

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه عادل عبد الساده كاظم59568141942145132

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران عطا هللا سالم جدوع59569111942139013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد مهدي صبري علي59570151941011163

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزهراء عباس مرتضى طالب59571271942079053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيايمن عبد الستار محمود كاظم59572131941001019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عماد خضير حسين59573121941030191

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيعال اياد وحودي ناصر59574131942074022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى مثنى امن حسن59575131942086051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير محمد عبد الرزاق عبد االمير59576121942093045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائينور نبيل عادل علي59577201942140057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول فتح هللا حسب هللا حمود59578141942113007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء قاسم حمادي عباس59579141942093014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرؤى عدنان حميد عليوي59580121942106029
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه نصير خليل كريم59581131942093004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم صالح عباس عطيه59582131942118238

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيفاطمه احمد مصطفى احمد59583261942108105

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين حسين عزيز جواد59584121942104005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيايه نجم عبد هللا جمعه59585211942100015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا باسم محمد جاسم59586101942091063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي قحطان عدنان مغير59587121941011002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر يوسف مطر غدير59588131942073098

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء يعقوب عباس شاكر59589111942082054

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي سعيد ضاحي59590141942113016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيالمجتبى ناصر محمد جعفر59591121941031024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياسامة محمد فهد جاسم59592141941021020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيروان محمد اكرم شاكر59593131942116014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسيل احمد خضير حمد59594111942085003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرباب حسين علي خريس59595141942145067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد جابر هراطه حامد59596111941034029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين فالح سعدون محمد59597151942051027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزمن طوفان مراي نصر هللا59598111942105056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية516.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد الهادي حسن هادي خلف59599101951020136

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىتطبيقيحمزه احسان محمد زيدان59600131951007020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية449.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد شاكر زغير مزيرع59601141951018008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه علي عبد الزهره مجيسر59602151952056036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيفرح بالل عبد الحميد علوان59603101952094024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيورقاء ابراهيم خضير عزيز59604141952135024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيفاضل حسين كامل صاحب59605291951016083

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد باقر علي خضير عباس59606151851010048

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب عبد هللا جاسم حسين59607141952099020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيعلي لفته ياسر مارد59608271951009034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قارتطبيقيايات حيدر جاسم محمد59609221952420001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم ناهض علي سالم59610141951011002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيليث عدنان كاظم خنجر59611151951007074

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقيمنذر جاسم راضي كانون59612131951025027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيهاجر احمد عبد الوهاب سعيد59613191952199058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسناء محمد اسماعيل دعيبل59614111952221008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه عزيز علي سلمان59615151952044036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقياسراء علي مشرف دزان59616271852058008

3590 من 1656صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيثناء ياسر حسن علي59617181952276006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيصفا علي كامل عبد اللطيف59618121952095012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيمحمد محمود هناوي محمد59619211951011038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيصالح اسماعيل مايع خضير59620161951363093

كلية األعالم/الجامعة العراقية561.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيطه حيدر احمد محمد59621101921015031

كلية األعالم/الجامعة العراقية516.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد ستار جبار شناوه59622101921005054

كلية األعالم/الجامعة العراقية514.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعباس ليث فاضل ابراهيم59623101921014030

كلية األعالم/الجامعة العراقية488.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى فاخر الزم صالح59624141921049084

كلية األعالم/الجامعة العراقية486.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيصفا يونس حماد جاسم59625101922077035

كلية األعالم/الجامعة العراقية483.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه رائد عبد هللا احمد59626101922118064

كلية األعالم/الجامعة العراقية482.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيبهاء الدين احسان قاسم هاشم59627141921024034

كلية األعالم/الجامعة العراقية481.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه سمير نصيف جاسم59628111922112107

كلية األعالم/الجامعة العراقية481.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبياسراء رعد علي حسين59629211922136003

كلية األعالم/الجامعة العراقية480.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه صفاء عبد محسن59630131922106069

كلية األعالم/الجامعة العراقية480.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيادريس رزاق عبيد حمادي59631111921157004

كلية األعالم/الجامعة العراقية479.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيأوج فاضل عباس جعفر59632111922077003

كلية األعالم/الجامعة العراقية479.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء علي لفته رحيمه59633121922134048

كلية األعالم/الجامعة العراقية478.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عالوي حمدان جاسم59634141922133083

كلية األعالم/الجامعة العراقية477.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا اسعد فائق نعمان59635141921176052

كلية األعالم/الجامعة العراقية477.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد موفق فخري جاسم59636111921059008

كلية األعالم/الجامعة العراقية477.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه زامل خذيه راضي59637111922108074

كلية األعالم/الجامعة العراقية477.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيكاظم ماجد حميد حسن59638141921008086

كلية األعالم/الجامعة العراقية476.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيطارق نجم عبد سماك59639151921002089

كلية األعالم/الجامعة العراقية476.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى احمد رسن محمود59640121921009253

كلية األعالم/الجامعة العراقية476.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك احمد عناد مصحب59641111922116013

كلية األعالم/الجامعة العراقية476.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبياساور علي تركي فرحان59642121922125006

كلية األعالم/الجامعة العراقية476.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ناظم جاسم صباح59643141921027086

كلية األعالم/الجامعة العراقية475.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر محمد خزعل علي59644121921034062

كلية األعالم/الجامعة العراقية474.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيهبه ستار جبار علوان59645131922093128

كلية األعالم/الجامعة العراقية474.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا تحسين غانم يحيى59646141921025029

كلية األعالم/الجامعة العراقية474.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيوئام سمير هاشم محسن59647131922106101

كلية األعالم/الجامعة العراقية474.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيموسى محمد قاسم عبد علي59648271921044154

كلية األعالم/الجامعة العراقية474.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعباس لطيف جبار رضوان59649131921034064

كلية األعالم/الجامعة العراقية474.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيعمر علي رجاء سكران59650111921157023

كلية األعالم/الجامعة العراقية473.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جبار جواد كاظم59651141921038046

كلية األعالم/الجامعة العراقية473.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبينوار محمد عبد الجليل زغير59652111921057111
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كلية األعالم/الجامعة العراقية473.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيياسر حيدر صبيح عجيل59653121921009305

كلية األعالم/الجامعة العراقية472.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا حميد احمد حسين59654121921008023

كلية األعالم/الجامعة العراقية472.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيعلي احسان عبد القادر مخلص59655131921006055

كلية األعالم/الجامعة العراقية472.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيسجاد خضر علي محسن59656101921005024

كلية األعالم/الجامعة العراقية471.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيياسمين اياد شهاب احمد59657211922179078

كلية األعالم/الجامعة العراقية471.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيامير احمد فرحان فياض59658131921031005

كلية األعالم/الجامعة العراقية471.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعلي نجاح عبد الجبار عبد الحميد59659131921015043

كلية األعالم/الجامعة العراقية469.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا حكمت عبيد عبطان59660111921231003

كلية األعالم/الجامعة العراقية469.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيرامي ردام خلف عباس59661111921012026

كلية األعالم/الجامعة العراقية469.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد صادق خضير عباس59662121921005031

كلية األعالم/الجامعة العراقية469.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيعباس حسين عاشور عبود59663211921025020

كلية األعالم/الجامعة العراقية468.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار هاتف فتالوي محمد59664121921202147

كلية األعالم/الجامعة العراقية468.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيانس شاكر محمود ضيدان59665111921150012

كلية األعالم/الجامعة العراقية467.0ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي سلمان دعيم كرم هللا59666151921074108

كلية األعالم/الجامعة العراقية467.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه سعد عبد االمير  حمودي59667101922092016

كلية األعالم/الجامعة العراقية467.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيناديه منير صبحي ابراهيم59668101922090033

كلية األعالم/الجامعة العراقية467.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيضياء ستار احمد حاجم59669111921028067

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيالياس خضير ياسر عطيه59670241921150001

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيمحمود اسماعيل هاشم اسماعيل59671101921001038

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين رضا حسين كاظم59672121922091009

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ اركان تركي عطيه59673111922083046

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك عباس محمد عماره59674111922076028

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعادل حمزة عبد الخالق محمود59675111921007046

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف احمد سلمان كاظم59676141921037342

كلية األعالم/الجامعة العراقية466.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول احمد عبد الرضا زعيج59677121922099011

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد علي سيد غافل59678141921027046

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم بشار ابراهيم دوالب59679141921003001

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين جاسم قاسم مولى59680141921037067

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىادبيسجاد قيس شهاب أحمد59681131921028007

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل جمعه كامل حمد59682121922081011

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىادبيحسن حمزه حسن عباس59683211921016007

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيحامد عالء جبر طعمه59684111921028026

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0اعدادية القدس للبناتديالىادبينور سلمان منصور سلمان59685211922110100

كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيالحسن رافد داود عبد59686101921017007

كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيضرغام عباس فاخر غيالن59687141921037143

كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبياية عبد االمير حسن علوان59688121922089006
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كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيمروه يونس حماد جاسم59689101922077049

كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى حسن علي حمود59690111921012066

كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيساهره احمد ابراهيم عبد هللا59691131922072020

كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيولي عبد هللا خريبط رهيف59692131921011114

كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حليم نجم عبد59693121922089045

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيعلي غافل علي ندا59694181921039048

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حيدر سالم عبود59695141922102039

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيسماء محمد عبد عون محمد59696111922060025

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيزهراء باسم حزام حسن59697131922077024

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسميه نصير حمود عيدان59698111922073048

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيامنه ابراهيم مسعود احمد59699131922073005

كلية األعالم/الجامعة العراقية463.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر خلف زيدان عاكول59700141921177057

كلية األعالم/الجامعة العراقية462.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيعبد الوهاب عالء عبد الوهاب سلمان59701101921001022

كلية األعالم/الجامعة العراقية462.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم واثق مطلك اسود59702111922067052

كلية األعالم/الجامعة العراقية462.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عباس محسن دنان59703111921011067

كلية األعالم/الجامعة العراقية462.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيساره منهل شفيق سلمان59704111922105047

كلية األعالم/الجامعة العراقية462.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيتبارك قاسم حمودي فرج59705101922077009

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيزهراء عدنان علي حسين59706101922114010

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك محمد سلمان عبد الكريم59707111922137046

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر عباس نوري محاسن59708111921057028

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيوسن عمار حسون رسن59709151922040154

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن عبد هللا صاحب جيثوم59710121921009047

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيامير علي حاجم سرحان59711231921073006

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيحسين فايق كاظم محمد59712271921011024

كلية األعالم/الجامعة العراقية461.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيقطر الندى مسلم شعيبث سفيح59713141922074125

كلية األعالم/الجامعة العراقية460.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد هالل جدعان نايف59714121921035018

كلية األعالم/الجامعة العراقية460.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن هادي كاطع كريم59715111921027027

كلية األعالم/الجامعة العراقية460.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي نجم فاضل نجم59716111921007061

كلية األعالم/الجامعة العراقية459.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل فراس حمزه جاسم59717111922105026

كلية األعالم/الجامعة العراقية459.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيسلمان اكرم عباس احمد59718101921027034

كلية األعالم/الجامعة العراقية459.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيمريم عباس مجيد خنجر59719281922095062

كلية األعالم/الجامعة العراقية458.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيعمر ليث غازي عبود59720101921022054

كلية األعالم/الجامعة العراقية458.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين مجيد جاسم عبد علي59721141921024067

كلية األعالم/الجامعة العراقية458.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيكاظم حسين كاظم ريه59722231921011084

كلية األعالم/الجامعة العراقية458.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد رافع علي حسين59723111921019013

كلية األعالم/الجامعة العراقية458.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيربيع احمد عبد القدوس سالم59724111921012027
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كلية األعالم/الجامعة العراقية458.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعصام فالح خلف عليوي59725141921003084

كلية األعالم/الجامعة العراقية457.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيرنا احمد جبار طعان59726131922106025

كلية األعالم/الجامعة العراقية457.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا احمد كريم جبر59727121921034092

كلية األعالم/الجامعة العراقية457.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى موفق علي صباح59728141921027123

كلية األعالم/الجامعة العراقية457.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن عيسى فرج حمزه59729151921005015

كلية األعالم/الجامعة العراقية457.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيآيه سعيد حسين سعيد59730131922101004

كلية األعالم/الجامعة العراقية457.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيزينب جاسم عبد علي59731101922094015

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن ماجد ابراهيم رعد59732101921027043

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيساره يحيى رحيمه لفته59733111922085031

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبياستبرق ياسين كاظم ابراهيم59734191922191003

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيفهد حيدر فهد لطيف59735131921013036

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيزيد امجد حميد ابراهيم59736141921038069

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير ثائر اديب كريم59737121922090053

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد هيثم كاظم سلمان59738121921047158

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عبد الرسول مجيد ناجي59739111921007057

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيحسان مضر نوري شاكر59740101921014011

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيزبيده عدنان حسين عبيس59741231922078012

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىادبيميس فؤاد محمد هاشم59742131922115020

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيبدر نادر شاكر دنيف59743141921037039

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين احمد حسين شرقي59744121921009056

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيعباس فاضل حسين عماش59745241921208019

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عامر عمر مراد59746141921037345

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى عمر علي ابراهيم59747131922130048

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةادبيايناس محمد حمد ارميض59748111922130008

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيامنيه حامد عبيد عبد الحسين59749111922094004

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيروان محمد فالح سفاح59750111922073036

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي احمد مريوش سلومي59751141921004038

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيحسين حيدر عبد االمير عبد59752101921030004

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيحمزة غانم حسين عليوي59753141921009028

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمخلد ناصر حسين بازول59754151921020130

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيعمر زياد حسن داود59755101921013038

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيساره محمد كاظم سرحان59756141922135025

كلية األعالم/الجامعة العراقية454.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيأسل حامد سفاح جادر59757141922133001

كلية األعالم/الجامعة العراقية453.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيزهراء احمد شكر حمود59758131922076008

كلية األعالم/الجامعة العراقية453.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيذو الفقار حسين كمر شمخي59759131921003023

كلية األعالم/الجامعة العراقية453.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيحسين محمد خضير جهاد59760271921011025
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كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد احمد صبري بدن59761141922115057

كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد محسن كريم محمد59762151921013046

كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد احمد ازبيري صحن59763131921008126

كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيبشير محمد علي رحيم59764111921156020

كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيجعفر كريم سالم سلمان59765111921180038

كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيامير ستار جبار بدن59766121921009015

كلية األعالم/الجامعة العراقية451.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين عباس فاضل عباس59767141922102015

كلية األعالم/الجامعة العراقية451.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس ضياء ياس عباس59768111922109047

كلية األعالم/الجامعة العراقية451.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيايه سمير عبد الكريم هللا داد59769131922092008

كلية األعالم/الجامعة العراقية583.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيغدير كاظم جاسم شناوه59770241942081072

كلية األعالم/الجامعة العراقية562.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب مجيد خلف سلمان59771151942041044

كلية األعالم/الجامعة العراقية553.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيفاطمه سليمان داود ياسين59772171942252075

كلية األعالم/الجامعة العراقية540.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره محمد هوبي احمد59773111942106042

كلية األعالم/الجامعة العراقية536.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيرياض غانم عباس سعيد59774141941203058

كلية األعالم/الجامعة العراقية535.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى صادق زوير مشلوش59775141942111238

كلية األعالم/الجامعة العراقية534.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزينب سامي كاظم حسون59776271942057099

كلية األعالم/الجامعة العراقية534.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسنين دلوش جابر طفار59777291941003061

كلية األعالم/الجامعة العراقية531.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديانا موفق غازي حسن59778111942217022

كلية األعالم/الجامعة العراقية529.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب سعيد جاسم محمد59779141942090058

كلية األعالم/الجامعة العراقية525.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جابر خشن سعيد59780141942070049

كلية األعالم/الجامعة العراقية525.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبراس عناد مطر سرور59781141942090088

كلية األعالم/الجامعة العراقية525.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين محسن كامل خريبط59782151941001036

كلية األعالم/الجامعة العراقية524.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائيبشائر الخير ابراهيم حسين الزم59783131942122007

كلية األعالم/الجامعة العراقية524.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيالسجاد زاهد عبد العباس علي59784231941009010

كلية األعالم/الجامعة العراقية520.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن محمود عبد هللا حسن59785101941026149

كلية األعالم/الجامعة العراقية519.4ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد رعد محمد فاضل59786211941020061

كلية األعالم/الجامعة العراقية518.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينسرين هادي سعيد عبد هللا59787111942068102

كلية األعالم/الجامعة العراقية518.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائياحمد مزهر محمد سعيد59788211941005021

كلية األعالم/الجامعة العراقية518.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائينوار حاتم صالح عبود59789101941026302

كلية األعالم/الجامعة العراقية517.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمجتبى حميد فنجان عكله59790141941019106

كلية األعالم/الجامعة العراقية517.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء ماجد زوير جهلول59791101942103023

كلية األعالم/الجامعة العراقية516.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيام البنين هادي جاسم وشاله59792261942074014

كلية األعالم/الجامعة العراقية494.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيجاسم محمد حسين خليفه59793231951051005

كلية األعالم/الجامعة العراقية490.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسر جبار خلف محمد59794101951020173

كلية األعالم/الجامعة العراقية490.0اعدادية التحرير للبنينالنجفتطبيقيكرار حيدر عبد الرزاق علي59795251951050014

كلية األعالم/الجامعة العراقية479.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عالء صادق جعفر59796121951030095
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كلية األعالم/الجامعة العراقية473.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيضحى عبد الرزاق نعمان مهدي59797211952138013

كلية األعالم/الجامعة العراقية470.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيآيه عماد حبيب ابراهيم59798111952109001

كلية األعالم/الجامعة العراقية468.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيحيدر جبار مرهج كاطع59799271951007036

كلية األعالم/الجامعة العراقية465.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن هاشم محمد حمزة59800141951021044

كلية الطب/جامعة بابل714.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي مظهر موحان منعم59801231941047046

كلية الطب/جامعة بابل713.8ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمرتضى عالء محسن غني59802231941047070

كلية الطب/جامعة بابل711.8ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب غسان محمد سعيد محسن59803231942096070

كلية الطب/جامعة بابل711.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيشهزنان علي حسين حبيب59804231942132036

كلية الطب/جامعة بابل710.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيزينب حيدر جبار كاظم59805231942132031

كلية الطب/جامعة بابل710.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعمار فاضل جواد كاظم59806231941047051

كلية الطب/جامعة بابل708.9ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيرفل محمد ابراهيم محمد59807231942132019

كلية الطب/جامعة بابل708.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد وائل ناظم عبد علي59808231941047069

كلية الطب/جامعة بابل708.7ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيرواسي فاضل بنيه شمخي59809231942132021

كلية الطب/جامعة بابل708.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيبروج صباح عبد شذر59810231942132009

كلية الطب/جامعة بابل708.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي حيدر فائز صاحب59811231941047038

كلية الطب/جامعة بابل708.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيرانيا منير جبر خضير59812231942132015

كلية الطب/جامعة بابل707.6ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد حيدر مسلم محمد59813231941021133

كلية الطب/جامعة بابل707.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيهدى لطيف حمزه حسين59814231942132071

كلية الطب/جامعة بابل706.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب رزاق حمزه راشد59815231942142135

كلية الطب/جامعة بابل706.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيسجاد صالح مهدي جواد59816231941047023

كلية الطب/جامعة بابل705.8ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيياسين عبد المهدي ياسين عزاوي59817231941047085

كلية الطب/جامعة بابل705.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيطيبه علي طالب عيدان59818231942132039

كلية الطب/جامعة بابل705.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمريم حسين كاظم فرهود59819231942096127

كلية الطب/جامعة بابل705.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب تركي خلخال حسين59820231942087172

كلية الطب/جامعة بابل705.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور صالح حسن سلطان59821231942088449

كلية الطب/جامعة بابل704.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيحنان ثامر سعيد جابر59822231942132012

كلية الطب/جامعة بابل704.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائياالء علي محمد كاظم59823231942105009

كلية الطب/جامعة بابل704.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد حيدر كاظم جواد59824231941282079

كلية الطب/جامعة بابل704.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور ماجد محمد سعيد يوسف59825231942088454

كلية الطب/جامعة بابل704.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي وليد عبد العزيز خزعل59826231941020271

كلية الطب/جامعة بابل704.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسام حسين حمود كريمش59827231941042019

كلية الطب/جامعة بابل703.9ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه الزهراء حازم عطيه محمد59828231942132042

كلية الطب/جامعة بابل703.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسين زاهر محمد علي صالح59829231941047012

كلية الطب/جامعة بابل703.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور حارث علي حسن59830231942142265

كلية الطب/جامعة بابل703.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيمريم صالح الدين جمال احمد59831271942093067

كلية الطب/جامعة بابل703.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيبسمله احمد خريبط عودة59832231942154004
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كلية الطب/جامعة بابل703.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم عكاب عطيه59833231942142117

كلية الطب/جامعة بابل703.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيتبارك كريم عمران سايع59834231942124019

كلية الطب/جامعة بابل703.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن هادي عباس59835271942058116

كلية الطب/جامعة بابل703.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفرح جاسم رزاق حميد59836231942153147

كلية الطب/جامعة بابل702.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي ثامر عبد هللا محي59837231941008123

كلية الطب/جامعة بابل701.6ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيسما ليث محمد علي سلمان59838231942132033

كلية الطب/جامعة بابل701.2ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيصفا نجم عبد االمير سعيد59839231942096088

كلية الطب/جامعة بابل701.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيتبارك ميثم شمخي جبر59840231942096029

كلية الطب/جامعة بابل701.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيشهد هادي عباس سلمان59841231942125064

كلية الطب/جامعة بابل701.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره خضير صبحي خضير59842231942088244

كلية الطب/جامعة بابل701.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء سمير نعمه امين59843231942088177

كلية الطب/جامعة بابل701.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتقوى مؤيد باقر كاظم59844231942088077

كلية الطب/جامعة بابل701.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيهاجر احمد عليوي موسى59845231942147082

كلية الطب/جامعة بابل701.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيرنان صباح خضير حمزة59846231942142094

كلية الطب/جامعة بابل701.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيحيدره قصي عدنان جواد59847231941014043

كلية الطب/جامعة بابل700.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيطيبه محي عبد زيد عبد هللا59848231942108049

كلية الطب/جامعة بابل700.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء احسان محمد حاتم59849231942087142

كلية الطب/جامعة بابل700.0ثانوية المواهب االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد عالء جعفر محراث59850231941064019

كلية الطب/جامعة بابل700.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتبارك عبد هللا ابراهيم شهيد59851231942088072

كلية الطب/جامعة بابل700.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب علي زغير حميد59852231942088234

كلية الطب/جامعة بابل700.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفرقان حسين جبار حسن59853231942088378

كلية الطب/جامعة بابل700.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء حسن غازي مزهر59854231942119104

كلية الطب/جامعة بابل699.9ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي طه كاظم حسن59855231941047040

كلية الطب/جامعة بابل699.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي عالء حسين وادي59856271941014142

كلية الطب/جامعة بابل699.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيندى محمد مهدي حمدي59857231942142260

كلية الطب/جامعة بابل699.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمه فاضل خضير عباس59858231942114105

كلية الطب/جامعة بابل699.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحيدر سعود عبد زيد اسماعيل59859231941002080

كلية الطب/جامعة بابل699.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيساره محسن عاكف سلمان59860231942100036

كلية الطب/جامعة بابل699.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزهراء محمد عبد االمير عمران59861231942127029

كلية الطب/جامعة بابل698.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه هادي حسين عبد علي59862231942132053

كلية الطب/جامعة بابل698.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيجعفر محمد عبد العزيز يوسف59863231941019019

كلية الطب/جامعة بابل698.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء حسام شريف لطيف59864231942142107

كلية الطب/جامعة بابل698.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيمرتضى ثائر حمزه كاظم59865231941033133

كلية الطب/جامعة بابل698.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيظفر وسام محمد رضا شاكر59866271942089080

كلية الطب/جامعة بابل698.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيمروة رضا فليح حسن59867271942093064

كلية الطب/جامعة بابل698.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيبتول عامر مجيد كسار59868231942115026
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كلية الطب/جامعة بابل698.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه غانم هاني كزار59869231942088363

كلية الطب/جامعة بابل698.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد مرتضى محمد عبد الرضا59870231941020358

كلية الطب/جامعة بابل698.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسميه محمد عبدالواحد محمد59871231942142178

كلية الطب/جامعة بابل697.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعمار عدي عدنان جواد59872231941047050

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيعال مهند محمد حسن عبد علي59873231942088314

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيكرار فاضل عبد الحمزه محمد59874231941020290

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور محمد يوسف حبيب59875231942088457

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيحسن عالء حسين وادي59876271941153023

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمة كريم خليف حسون59877231942087271

كلية الطب/جامعة بابل697.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمريم هادي محمد هادي59878231942096136

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتبارك عمار مهدي محمد59879231942088075

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيعلي غالب رحيم حسن59880231941038049

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيمجتبى جواد كاظم جودي59881231941040043

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد حسن عناد هدام59882231941006155

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيمريم حسين غني كاظم59883231942093119

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيأحمد محمد عريبي عبود59884231941020034

كلية الطب/جامعة بابل697.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيحنين منتظر عبد الحسين محمد رضا59885231942087103

كلية الطب/جامعة بابل696.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف محمد عبد الحسين حامد59886131941016127

كلية الطب/جامعة بابل696.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائياحمد فؤاد عبد االمير حسين59887121941001004

كلية الطب/جامعة بابل696.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائياناغيم رأفت مكي صالح59888231942108007

كلية الطب/جامعة بابل696.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيأنس عباس عبيد حسين59889231942115004

كلية الطب/جامعة بابل696.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيآيات جاسم عبد هاشم59890231942137001

كلية الطب/جامعة بابل696.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيشهد فاضل عبد الشهيد حمزه59891231942087227

كلية الطب/جامعة بابل696.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيحيثيد جبار حسن مطر59892231942185006

كلية الطب/جامعة بابل696.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيكوثر جواد كاظم مطر59893231942088382

كلية الطب/جامعة بابل696.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم محمد حمزه59894231942088369

كلية الطب/جامعة بابل696.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيهدى جميل ساهون شنان59895231942271445

كلية الطب/جامعة بابل696.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب حيدر علي مرزه59896231942142134

كلية الطب/جامعة بابل696.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمحمد مكي كاظم عبيد59897231941046047

كلية الطب/جامعة بابل695.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي موحان حاتم نجم59898231941047047

كلية الطب/جامعة بابل695.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمصطفى علي عبد اللطيف حمود59899231941047073

كلية الطب/جامعة بابل695.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيمريم عباس فاضل نوح59900231942090243

كلية الطب/جامعة بابل695.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب حيدر حسين ياسين59901231942088211

كلية الطب/جامعة بابل695.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفرح عبد اللطيف عزيز مهوس59902231942088377

كلية الطب/جامعة بابل695.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيحوراء كفاح حرير حميد59903231942090083

كلية الطب/جامعة بابل695.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيرضا سعد عبد الواحد حسن59904231941071032
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كلية الطب/جامعة بابل695.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائياسراء طالب احمد عزيز59905231942096003

كلية الطب/جامعة بابل695.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيهديل فتالوي كميل مهدي59906231942086173

كلية الطب/جامعة بابل695.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيهبه اسماعيل محمد جبار59907231942105080

كلية الطب/جامعة بابل695.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيناصر حيدر طالب ناصر59908231941021161

كلية الطب/جامعة بابل695.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيسراء حسن سعيد كريم59909231942090177

كلية الطب/جامعة بابل695.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد محمد عبد االمير حسين59910231941005013

كلية الطب/جامعة بابل695.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزهراء رزاق حسن فضيل59911231942100027

كلية الطب/جامعة بابل694.8ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيكرار اسامة احمد جابر59912231941021109

كلية الطب/جامعة بابل694.7ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيعال علي رزاق حمزه59913231942096097

كلية الطب/جامعة بابل694.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمروه بهاء حمزه عبيد59914231942088393

كلية الطب/جامعة بابل694.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيصفا حيدر صالح موسى59915221942414120

كلية الطب/جامعة بابل694.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيغدير حيدر كريم محمد حسن59916271942093049

كلية الطب/جامعة بابل694.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيطيب محمد خوام عبد الواحد59917271942093047

كلية الطب/جامعة بابل694.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزهراء فرحان جساب سراك59918231942115069

كلية الطب/جامعة بابل694.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزيد علي نجم عبد59919231941020141

كلية الطب/جامعة بابل694.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيشمس وائل عبدالكاظم غثوان59920231942142182

كلية الطب/جامعة بابل694.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيمينا مازن جواد حسين59921231942090257

كلية الطب/جامعة بابل694.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعباس حيدر اسماعيل نجم59922231941008102

كلية الطب/جامعة بابل694.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيوفاء فالح حسين جاسم59923231942148051

كلية الطب/جامعة بابل694.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب رعد هادي بريسم59924231942088217

كلية الطب/جامعة بابل694.0ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيمحمد نعمه مواش عبد اللة59925231941065033

كلية الطب/جامعة بابل694.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائينبراس طه ياسين راشد59926231942093131

كلية الطب/جامعة بابل693.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيفاطمه حسين عمران ناجي59927231942096108

كلية الطب/جامعة بابل693.7ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيزهراء امجد حاتم عبيد59928231942132025

كلية الطب/جامعة بابل693.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد باقر هاتف عبد اللطيف59929231941047056

كلية الطب/جامعة بابل693.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيآمنه سعدي حسين علي59930231942132002

كلية الطب/جامعة بابل693.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه سعد حسين منصور59931231942132045

كلية الطب/جامعة بابل693.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائياحمد سليم عبد الرضا اسماعيل59932231941047004

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر هادي هاشم عبد عليوي59933231941020402

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور علي عبد الكريم عمران59934231942087337

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيرتاج علي نور محمد59935231942120066

كلية الطب/جامعة بابل693.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيزينب يعرب قحطان طالب59936231942106041

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء سعدي نعمه جابر59937231942087157

كلية الطب/جامعة بابل693.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه الزهراء عبد الواحد كاظم راجح59938231942132043

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب نجاح رؤوف كاظم59939231942087193

كلية الطب/جامعة بابل693.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائياسماء عبد الستار معيوف حمد59940231942096005
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كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتبارك ابراهيم اسماعيل ابراهيم59941231942088067

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيدانيه صفاء حسين عباس59942231942088102

كلية الطب/جامعة بابل693.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء سفير كاظم ساجت59943221942414015

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء نشأت ذياب عبود59944231942142122

كلية الطب/جامعة بابل693.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيهاجر فائز تركي عبد الكاظم59945231942166032

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائينور الهدى نوفل سدخان يونس59946231942098180

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيزهراء كريم ياسين رسن59947231942164027

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء محمد كاظم خضير59948231942271190

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيمنار باسل مراد عبد االمير59949231942124097

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيوئام عمران موسى خضير59950231942087358

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزهراء وليد عبد الكريم شنتة59951231942123047

كلية الطب/جامعة بابل693.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيايمان محمد عبد الكاظم محسن59952271942089009

كلية الطب/جامعة بابل693.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيشهد حيدر عبيد شنو59953231942108042

كلية الطب/جامعة بابل693.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيحوراء مصطفى ساهي خادم59954231942130013

كلية الطب/جامعة بابل693.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيمهيمن يوسف جابر وناس59955231941282100

كلية الطب/جامعة بابل692.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيشيماء قاسم جابر رزوقي59956231942132037

كلية الطب/جامعة بابل692.8زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيياسر عدنان خليل حسين59957141941010085

كلية الطب/جامعة بابل692.6ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد تقي رضا حمزة عبادي59958231941021128

كلية الطب/جامعة بابل692.6ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه احمد محمد عزيز59959231942132041

كلية الطب/جامعة بابل692.4ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائياواب امير حمدي حكيم59960231941047008

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيطيبة صبار عبد السادة عيسى59961231942093096

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور الزهراء وديع هادي خضير59962231942088433

كلية الطب/جامعة بابل692.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيتبارك عالء عباس كاظم59963231942103015

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيطيبه علي عبد الحسين ساجت59964231942115106

كلية الطب/جامعة بابل692.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيعاليه حمود جاسم عباده59965231942154038

كلية الطب/جامعة بابل692.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيهاجر عباس رزاق كريم59966271942070068

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد شمخي جابر حسن59967231941020023

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيكوثر محمد سهيل عبد علي59968231942111087

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين سعيد كطل حسن59969241941203056

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمحمد رياض عبد المحسن راضي59970231941002220

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيدعاء حيدر احمد حمزه59971231942088105

كلية الطب/جامعة بابل692.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء عبد الكريم سلمان صكبان59972231942153079

كلية الطب/جامعة بابل692.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيأمير شاكر مري كاظم59973221941076002

كلية الطب/جامعة بابل692.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد رضا كاظم ناصر علي59974231941020327

كلية الطب/جامعة بابل691.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيجعفر علي امين سعيد59975231941047009

كلية الطب/جامعة بابل691.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعبد هللا حسين حمزه مجيد59976271941005124
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كلية الطب/جامعة بابل691.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيبسمه عبد الكريم علي عمران59977231942096017

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعباس احسان كناري هاشم59978231941002128

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيياسر عايد عبيد صاحب59979231941002283

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسن امير علي كشكول59980231941002045

كلية الطب/جامعة بابل691.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائييوسف حاكم يوسف راضي59981231941021169

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيضحى عبد االمير عبد العباس عطوان59982231942087236

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحوراء ثامر عباس عبود59983231942088088

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد مازن محمد حسين59984231941020032

كلية الطب/جامعة بابل691.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمصطفى ليث حسين ظاهر59985231941047074

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيحنان رعد فاضل عبيد59986231942142069

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزهراء هيثم عيدان عبد59987231942115071

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفدك هاني يوسف عباس59988271942056305

كلية الطب/جامعة بابل691.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرقيه احمد شاكر عليوي59989271942058091

كلية الطب/جامعة بابل690.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائينور رافع بدر منصور59990231942132068

كلية الطب/جامعة بابل690.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائينبأ كامل محمد علوان59991231942095082

كلية الطب/جامعة بابل690.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيحسن محمد جواد عبد الحميد محمد علي59992231941018009

كلية الطب/جامعة بابل690.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيعذراء محي عبيد ناصر59993231942271305

كلية الطب/جامعة بابل690.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيبرق فاضل عبيس كاظم59994231942121017

كلية الطب/جامعة بابل690.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيمبارك منعثر شياع سلمان59995271941020066

كلية الطب/جامعة بابل690.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيسجاد علي حاكم عبيس59996231941006066

كلية الطب/جامعة بابل690.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمروان غازي سالمه حمود59997311941024129

كلية الطب/جامعة بابل690.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر احمد صاحب حسن59998241941076081

كلية الطب/جامعة بابل690.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسبأ سلمان عبيد حمود59999231942271239

كلية الطب/جامعة بابل690.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيكوثر احمد سوادي عبود60000231942271360

كلية الطب/جامعة بابل690.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمه هاني حسن عليوي60001231942120157

كلية طب حمورابي/جامعة بابل693.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيزيد عماد كاظم علي60002231941021054

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور الهدى كاظم حسين فليح60003231942090269

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيانفال عباس موسى كشمر60004271942056034

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمنار مثنى ناظم حبيب60005231942088420

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائينور مؤيد عبيد شنو60006231942103091

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي حيدر محمد عبد الرضا60007231941047039

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور سنان محمدخضر عباس60008231942142268

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيايالف حيدر مدلول محمد60009231942123012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه فائز صاحب غالي60010231942090220

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيشيرين سالم عباس حمادي60011231942078079

كلية طب حمورابي/جامعة بابل690.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيميساء فالح طالب حاجم60012231942109196
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.6ثانوية المتميزينالنجفاحيائيموسى رياض عباس موسى60013251941035066

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.6ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيدانيه واثق عصام حميد60014231942132013

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.5ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعباس رضاء جبار نجيب60015231941047027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور محمد علي محمد60016241942120294

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء واثق ماجد عبد الشهيد60017251942062399

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء عقيل عبد االمير صالح60018271942089049

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين سعيد عبد الكريم غني60019251941042010

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائيمحمد انور غني جابر60020231941030026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه علي فاضل عبد الزهره60021271942058228

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيحوراء حسن كاظم حمزه60022231942086052

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار مصطفى كامل جواد60023141942079100

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب صفاء برتو درويش60024231942142138

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيمحمد سالم علي حسين60025231941044042

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيمريم هاني سلمان معتوك60026231942114118

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيبراق عقيل عدنان حسين60027231942117026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيطاهر حازم شاكر عوده60028231941012076

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيطيبه احمد صالح عبد الحسين60029231942123070

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيبنين محمد جاسم عبد60030231942089026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء محمد كريم عبد60031231942088198

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائياستبرق كاظم علي كاظم60032231942080003

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيانفال سعيد جابر سندان60033231942115022

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائياالء علي ورور كاظم60034231942093008

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب علي مهدي عبد االمير60035231942096069

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور فاضل عباس مهدي60036141942149083

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيغدير علي لفته حسون60037231942091062

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيريام رياض راضي حساني60038231942088152

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيحسين سمير كاظم علي60039231941067033

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا خضير عباس حطحوط60040221941003097

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عبد علي هادي ماشي60041221941099012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيامير عبد المحسن عبود فرهود60042231941252015

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزينب حميد ناظم نعمان60043231942076048

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيذوالفقار عبدالرضا صخي هميم60044231941173060

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيهبه علي عمران خشان60045231942153171

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمحمد خالد راعي عبود60046111941045030

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعباس محمد فرحان ضيدان60047231941002142

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر مطشر حسين محنه60048241942149072
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيفرات رحيم حبيب باشي60049271942071058

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيشاه زنان قاسم شاكر فاضل60050271942058181

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء شهيد ساجت والي60051271942055107

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء خالد حسين ناجي60052241942220210

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيحسام نعمه عبيد خضير60053231941029008

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار محمود جاسم محمد60054131941010130

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيسعاد فارس علوان جدوع60055241942102136

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيعبله عبد العال طراد جينه60056241942220370

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيحوراء كاظم عبد عباده60057241942107031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي صالح ابراهيم محمود60058131941020101

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيياسر رزاق عبد الحسن عبد الرضا60059151941011191

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمروان سامي صالل مطلك60060111941026114

كلية طب حمورابي/جامعة بابل688.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة عباس عبد علي فزع60061151942060011

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيزيد سالم عباس علي60062231941047019

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.1ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر اسعد جاسم محمد60063141941007055

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي قاسم حسن كاظم60064231941020253

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيمحمد علي حيدر محمد عيسى60065231941027059

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس حاتم عبد علي جبر60066141942076105

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيسارة امين جليل جبار60067131942094043

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عالء عبد المهدي نوري60068111941019027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسما معتصم نعمان عبد60069131942070130

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر علي مرهون كاظم60070241941006101

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة صباح حسن علي60071241942102176

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل زياد عبد االمير حميد60072101942115068

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صادق علي حسن مزهر60073121941002041

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيرعد سعدون مطر طالع60074231841051037

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حازم هادي جاسم60075251942062318

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احمد محمد شاكر60076251941031413

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمنار عبد الجليل جبار عباس60077271942058265

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء ميثم سعد ناجي60078271942089055

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيساره حيدر مظهر اسماعيل60079271942093040

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسما حامد عبد الزهره جابر60080251942062522

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيابو الحسن علي عباس حنون60081231941002003

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيسما رعد فرمان حسن60082241942120165

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيوفاء كامل عباس خضير60083251942084898

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن يحيى عزيز جميل60084211941009096
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسن هادي شاهر لفته60085241941001049

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الرضا انتيشون داخل60086241941003186

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس مهدي عبد غايب60087141942086147

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيه عبد القادر شاكر احمد60088111942072008

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيصفا جواد عبد الكاظم ناجي60089231942120134

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي حيدر كريم رسن60090231941017102

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغدير احمد علي محمد60091231942088318

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزينب رياض عبيد هاشم60092231942093071

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيمرتضى خضير عبود عاشور60093231941010096

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيمنار ضياء رشيد محسن60094231942095078

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره عادل خلف عرط60095231942088251

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد عباس سويف مزعل60096231941005165

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيبنين عامر طالب فصوع60097231942166007

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيميس منير علي شهاب60098231942142250

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيمريم باسم صالح محمد60099231942121086

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيميسم ليث حسين ظاهر60100231942142251

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيسجى سالم صالح علي60101231942172025

كلية طب حمورابي/جامعة بابل687.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديما مازن جمعه كاظم60102111942101022

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.9ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمحمد علي عبيد عباس60103241941048018

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.7ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسين سعد مالك هاشم60104231941021036

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.6ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحيدر علي حسن حسين60105241941041018

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمريم فرحان كاظم حسين60106141942094143

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.4ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد عبد هللا كاظم محمد60107201941050036

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمهند رعد حمود سعد60108251941035065

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعمار محمد موسى عبد االمير عبد علي60109251941035031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحسن فوزي كاظم عبد االمير60110121941001016

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائييوسف احمد راشد حمد60111231941020423

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيجعفر رحيم حسين كاظم60112241941008026

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه سالم كتاب رباط60113231942271344

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائيغفران محمد حسين علي60114251942113016

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيسجاد مهدي فرحان عبد60115241941035062

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه عقيل عباس حسن60116231942088356

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحنين حسين موسى محمد60117231942120047

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيسارة غانم هاشم كاظم60118271942058171

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمقتدى علي جاسم جياد60119251941200195

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور محمد عليوي ناصر60120231942088456
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساره عبد هللا حمزه خميس60121251942084542

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيصفا صالح حسين محيسن60122231942130031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل686.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائياالء حسن عبد سلمان60123241942120001

كلية طب االسنان/جامعة بابل697.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائينور طالب نايف ناصر60124231942083060

كلية طب االسنان/جامعة بابل695.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلاحيائيمريم فاضل صاحب مدلول60125231942138036

كلية طب االسنان/جامعة بابل694.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيسرى عبد الخضر محمد ابراهيم60126231942093085

كلية طب االسنان/جامعة بابل691.1ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيزهراء قاسم حمود عبد60127231942132030

كلية طب االسنان/جامعة بابل686.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيشهد سعد كاظم ناجي60128231942103061

كلية طب االسنان/جامعة بابل685.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حاتم مرزه عبود60129231942088164

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيهدى مشتاق عيسى عاكف60130231942087355

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعلي الهادي حسن هالل غالي60131231941042082

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائياحمد ليث محمود حسين60132231941067011

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائياروى جواد كاظم مانع60133231942142005

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسن نجاح رحومي صالح60134231941020074

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينه عالء جبار حسن60135231942087198

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيايالف حامد جاسم حميد60136231942125016

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب سالم جواد حمزة60137231942142137

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيوفاء سعد حمود عليوي60138231942153176

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي جابر خضير عباس60139231941019078

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيفاطمة حيدر محمد عبد الحسين60140231942106059

كلية طب االسنان/جامعة بابل684.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيسجى ابراهيم سلمان جابر60141231942077087

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائييوسف خليل هادي بخيت60142271941005306

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبنين حسين عبد الرحمن ورش60143231942271076

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيدر عقيل نصر خليل60144231942088104

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيبنين حامد عبد هندي60145231942089020

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور الهدى ريسان حاجي غانم60146231942120178

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزهراء عباس عمران كاظم60147231942081024

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيانوار عامر حمدان ديوان60148231942115023

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيضي موسى كاظم زغير60149231942142189

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيبنين عباس صافي عبود60150231942148010

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائياسماء محمد كاظم حسن60151231942101010

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيتقى قاسم جعفر رحم60152231942120042

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيتاج الدين فيصل شديد مصبح60153141941015010

كلية طب االسنان/جامعة بابل683.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب سعد هاشم عبادي60154231942120101

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمنتظر عباس فاضل عوده60155231941060164

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمنتظر منصور حسن علوان60156231941060166
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كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء جالل صبحي خضير60157271942058112

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيطيبه مصطفى صادق محي60158271942147052

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيبراء ماجد حبيب محمود60159231942100009

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور الهدى دانيال عبد الحسين محمد60160231942088439

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائينور الهدى اوراس طالب غازي60161271942161041

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيريام عقيل كشاش مرتضى60162271942093026

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسين باسم خلفه جاسم60163231941019030

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائياسراء عباس فاضل عباس60164231942147004

كلية طب االسنان/جامعة بابل682.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتقى حيدر عبد الحسن جاسم60165231942117039

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزهراء حسين عباس ناجي60166231942096047

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينة عامر كاظم نوفل60167111942082034

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمرتضى محمد داخل راهي60168271941010166

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيرسول احمد هادي عيسى60169271941014083

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد هاشم عبد االمير عيسى60170251942096249

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه علي عطيه محمد60171271942058227

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعلي خليل محمدرشيد عبده60172211941004088

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيدانيه عادل عبد االمير جبر60173251942096111

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيروان تحسين عبد الحميد جاسم60174231942103034

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيشهد احمد عبد مهدي60175231942105051

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائينبأ عبد الصمد رضا رشيد60176211942170080

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيهاجر جالل عبد الوهاب جميل60177211942117036

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائييسرى عمار جندي حسين60178131942080049

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجاسم محمد جاسم عفات60179121941026037

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيعلي قيس حميد حسن60180221941023043

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا جبار فياض والي60181221941307079

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار ماجد حمود رستم60182221942417068

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيخلدون صباح خضير دعدوش60183221941033040

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيسجاد حسن كامل فعيل60184221941046032

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيريمان كريم علي عويد60185221942143119

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد ابراهيم رويهي جفات60186231941251281

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد بغيد عبد الحسين جامل60187221941065001

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيياسر باسم محسن جهاد60188221941096102

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيذو الفقار صامد عبد الزهره لفته60189231941020129

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي سالم فاضل جدي60190231941251216

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيشهالء ماجد حميد جميل60191231942125065

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيصفاء كاظم محمد فليح60192231942153113
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كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن نعمه خلف60193231942088338

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيهدى محمد عبد الرضا علي60194231942089167

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين سعد ازهر سهيل60195141941021041

كلية طب االسنان/جامعة بابل681.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزينب تحسين رزاق عزيز60196111942113029

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمنار اكرم سليم عبد الرحمن60197231942132062

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.8الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيثامر علي ثامر علي60198111941045005

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.8ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيآيه غني عبد الكاظم هادي60199231942132005

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.3الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيفرقان محمد حميد حسين60200101941002063

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسين حيدر جودي عبود60201231941021035

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبراء حسين علي جواد60202231942271070

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير حازم كريم عريبي60203131942093081

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد خالد ابراهيم محمد60204131941051003

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا سعيد رحيل عودة60205111941021039

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عصام أحمد موسى60206141941016088

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمقتدى جاسب مولى غالي60207151941003087

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حسن ناصر منخي60208141942090020

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد رضا حمزة ميخان60209141941182066

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد سلمان ظاهر60210141942105050

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائينور الهدى سالم كريم حسن60211231942124104

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيشهاب حميد عبد علي جاسم60212271941005103

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرسل عباس علوان عبد السالم60213271942060113

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمصطفى جاسم كامل ظاهر60214211941014122

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائييقين اكرم ناجح حسين60215251942101310

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائياالء محمود حسين ردام60216211942090017

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد علي محمود حسين60217231941020346

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيايمان احمد صالح مهدي60218211942294009

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرنين مجبل عبد الزهرة كريم60219251942170150

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيفاطمه عامر عبد ذياب60220211942093056

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعلياء رسول جاسم عاتي60221251942122099

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيحوراء محمود شاكر عبد60222231942109058

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين فاضل عليوي ناصر60223231941017046

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد محسن علي عزيز60224231941013084

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحمزه ناجي حميد عبيد60225231941042047

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسارة مصطفى خضر حمود60226211942098076

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيرسول مهدي جابر عبد60227251941044137

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفاحيائيمحمد علي اكبار اسماعيل حسن60228251941033010
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كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد زهير عباس محمد علي60229271941154141

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايه هاشم سلمان صكبان60230271942056049

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى مثنى عامر هالل60231251942062814

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الرضا سعيد سلمان60232251941031483

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيسجاد أحمد عبد المحسن خلف60233251941042011

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيآيات عدنان سلمان كاظم60234271842064004

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عادل كاظم شيحان60235251941031036

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيامال محمد راضي عيسى60236271942056030

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيسارة عباس سلمان محمد60237211942170045

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجعفر بهاء حميد مجيد60238121941031037

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد حسن جبر60239121942107116

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين عباس جواد احمد60240121941026053

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى كاظم فارس ضمد60241121942094068

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه محمد محسن صحن60242111942076145

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رعد سعد فالح60243131941032006

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عماد كاظم مرزه60244141942100101

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه جبار كاظم عاشور60245121942118010

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمقتدى كريم حسن عبود60246241941006096

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمرتضى حيدر خضر عبد60247221941356116

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين مزيد خلف نعمة60248221941065014

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حسين عليوي حسين60249231941252094

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيعلي احمد حامد جواد60250231941253029

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيعلي عايد مهدي رشيد60251231941172022

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغدير امير باقر كاظم60252231942088319

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحسين علي عبد الخضر جبار60253231941008062

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء وليد خليل ناصر60254231942088205

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيصفا رعد عبد الخضر عباس60255231942095061

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب عبد الستار رئيس ذياب60256231942087184

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيانور صباح حريجه حديد60257231941009017

كلية طب االسنان/جامعة بابل680.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيايه محمد حسن علوان60258231942109014

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرقيه رزاق عبد عذاب60259131942121052

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتقى وليد جوحي وهيب60260131942121027

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.7ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر داخل علوان60261251942108137

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.3ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسين علي عبيد محسن60262241941041015

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمنتظر عامر اسماعيل عبد الحسين60263231941047079

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعوني علي عبد محمد60264111941045025
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كلية طب االسنان/جامعة بابل679.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد محمد منصور كاظم60265141941007006

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهاجر جواد مهدي غالي60266251942062846

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيغدير عبد العزيز مطر هالل60267271942063137

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمناهل آزهر حميد عبد هللا60268251942101260

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائينور الهدى عامر تايه حريز60269231942116054

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيامير حمزه ناصر عباس60270231941005021

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيرضا عجرش حجل زغير60271231941017068

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعباس حبيب فالح حسن60272231941012079

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيجنات محمد جواد عبد الحسين60273231942140013

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيعلي عماد حداوي عبود60274231941014069

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحازم حسين علي محمد60275231941042018

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي صالح مهدي جدوع60276251941031858

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيرؤى غالب سالم نجم60277271942089036

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن كريم جاسم60278251941031433

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبتول علي تكليف راضي60279251942062116

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمدي ناصر جواد راضي60280251941008198

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزينب عبد الزهره عبود عوده60281231942127037

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيصفاء طالل رشيد مجيد60282211942293031

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيقاسم حمد هللا صاحب علوان60283271941002134

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيزهراء محمد عواد كاظم60284211942156035

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد سعد صقر عبد60285101941043080

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ فراس اموري كاظم60286121942094260

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رمضان جبار حسين60287131941024031

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد شهيد حسوني60288241941002108

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزينب مهدي لطيف خضير60289161942240054

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيامير علي عباس حسن60290231941016009

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزهراء فاضل جاسم بردان60291231942076039

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيوسام كريم مشعان عباس60292231941186020

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيزينب حسن مهدي عطشان60293231942144052

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد قاسم عبد العباس حسين60294161941060136

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيحسين يحيى حاكم مرزه60295231941172013

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعلي محمد ناصر علوان60296231941009083

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيزهراء صالح مهدي محمد60297231942082029

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيطيبه ميثم صالح عبد االمير60298231942087242

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيفاطمه راضي كاظم علوان60299271942052109

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيشهد حازم حسين داود60300271942056237
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كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد خضير عباس جاسور60301241941153018

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيفضاء ناصر حسين زكاط60302241942123120

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائياسماء هادي زيدان محمد60303231942114009

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم محمد عبد المهدي عبد االمير60304111942103076

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيزينب حامد حتروش هضيم60305231942095043

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد عباس مكي60306111941017039

كلية طب االسنان/جامعة بابل679.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافنان معد عبد هللا حسن60307111942105010

كلية الصيدلة/جامعة بابل704.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيامنه لواء علي عباس60308231942142018

كلية الصيدلة/جامعة بابل699.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء جواد كاظم حبيب60309231942086136

كلية الصيدلة/جامعة بابل698.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيايات سرمد معز الدين محمد ضياء60310231942087038

كلية الصيدلة/جامعة بابل696.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيغدير احمد حمزه ياسين60311231942098136

كلية الصيدلة/جامعة بابل695.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه سامر جبار جعفر60312231942088342

كلية الصيدلة/جامعة بابل694.5ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعبد هللا مهدي حذاف حسين60313231941047034

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتبارك محسن عبد الحسن حسون60314231942087088

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينرجس عبد الهادي صالح عبود60315231942088431

كلية الصيدلة/جامعة بابل688.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيالبتول اسعد موسى عمران60316231942118004

كلية الصيدلة/جامعة بابل688.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينوران نصير جواد حمد60317231942087343

كلية الصيدلة/جامعة بابل686.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه علي حسين هادي60318231942088357

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزهراء عدنان حسين جبار60319231942105030

كلية الصيدلة/جامعة بابل685.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتقى عدي خليل حمود60320231942088081

كلية الصيدلة/جامعة بابل684.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيزهراء يوسف عبد الحمزه عباس60321231942166020

كلية الصيدلة/جامعة بابل684.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيغسان سالم هادي كوير60322231941002191

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيليلى عادل جواد مهدي60323231942093116

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب ضياء حسن رضا60324231942088222

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيحنان عدنان سلمان عبود60325231942118013

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمة حسن ابراهيم كسار60326231942142208

كلية الصيدلة/جامعة بابل683.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسن سعد حميد جاسم60327231941005039

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.2اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي عباس حميد مجيد60328201941001165

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيلهيب حازم مياح رذاله60329231942081057

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيزهراء حسين حمود عباس60330231942143013

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائياساور محمد جميل سالم60331271942147001

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيمحمد عبيد حسين علوان60332231941014100

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغدير جواد عبد الكاظم كريم60333231942088320

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائينور عباس شاكر جاسم60334231942177035

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور جواد حسين عبداالمير60335231942142264

كلية الصيدلة/جامعة بابل682.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء عماد منغر عبيد60336231942088190
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كلية الصيدلة/جامعة بابل681.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيطيبه محمد جاسم زويد60337231942132040

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائياسراء نجاح سليم حسن60338231942087018

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي خليل ابراهيم عبود60339231941007089

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمحمود احمد عبد هللا كاظم60340271941013098

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةبابلاحيائياالء فائق عبيس عصفور60341231942214001

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمقتدى محمد جاسم محمد60342231941005179

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم بهاء عباس مهدي60343231942088400

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء سمير عيدان حسن60344231942088176

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائينور طالل علي عبود60345231942115170

كلية الصيدلة/جامعة بابل681.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي عبد العباس سليمان داود60346231941047042

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيتبارك علي هالل صويح60347231942183005

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلاحيائيآالء شاكر نعمه حسين60348231942220001

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيغدير وليد مردان عبيد60349231942271316

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيميادة ضياء ناجي جليل60350271942089106

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيصادق حمزه حبيب حساني60351231941012072

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيمريم سمير راجي ناجي60352231942100055

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيازهار باسم عالوي جاسم60353231942136001

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائييوسف عباس ابراهيم نائف60354231941067133

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى احمد مرزه حمزه60355231941020379

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيلمياء ستار جبار جعاطه60356231942089137

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيشهد جواد عبد الكاظم محسن60357271942089070

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيسجاد محمد حمزه كريم60358231941069014

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسجاد مسلم جبار عبد الهادي60359231941020159

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيحامد سلمان تالي سريسح60360231941055006

كلية الصيدلة/جامعة بابل680.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيفاطمه حازم ياسين مزعل60361231942124084

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد محسن كاظم عبود60362231941002021

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيبلسم سمير حسن هادي60363271942147011

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه مرتضى كاظم خليل60364231942115128

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب نبيل كريم عبد الزهره60365231942088242

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيايات عدي صادق حسين60366231942142025

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي احمد جبار محسن60367231941019070

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب مشتاق طالب حسن60368231942142153

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيعذراء رزاق جابر راضي60369231942172026

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيبلسم ضياء عبيد شمخي60370231942082010

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيريام حامد خليف عبيس60371231942115060

كلية الصيدلة/جامعة بابل679.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب علي فاضل عبود60372231942109116
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كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيرسل ماجد جبري سعدون60373261942250090

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد هللا والء لطيف نجم60374231941020203

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيايالف حسن علي حسون60375211942294008

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيعدنان سلمان صالح خلف60376211941007047

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمرتضى علي حسين مهدي60377231941020374

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر محمد ياس خضير60378231941020401

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائينورهان ليث عدنان احمد60379231942092218

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتقى صفاء دبى شاكر60380231942088080

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر مجيد راضي60381231942098082

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيرحاب حسن عبد غالي60382231942099014

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمروه فالح نجم عبيد60383231942087286

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيحنين علي جاسم عمران60384231942123025

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبروج أحمد راضي شلتاغ60385101942137013

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعارف عمار عبد الواحد جاسم60386101941043045

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى ازهر حسن هادي60387131941030114

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل عبد الرحيم غضبان ثويني60388131942118087

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد ثائر محمد علي محمد باقر60389131941020125

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياية جواد كاظم عباس60390151942042010

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسيل نشأت عبد الواحد حمد60391111942084010

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسين خالد لطيف جاسم60392111941032095

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيافان اسماعيل محمد علي رستم60393111942105009

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم محمد جاسم60394231942271185

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد رشيد عبد هللا60395111942109060

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه حسين عذاب خليف60396111942110138

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عبد العالي كاظم جدران60397141942111245

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين سعدون جابر طاهر60398231941002057

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيأمين ماجد أمين محمد صالح60399101941019026

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى محمود علوان فياض60400101941013157

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد جاسم كاظم60401221942175114

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيسجاد عودة فاضل صليبي60402221941036121

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيزينه حسين عبدعلي مدب60403231942182008

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيابراهيم احمد عبد الستار مهدي60404231941047002

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيحبيب ظاهر محسن عبدالحسين60405231941205004

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائياحمد وديع عبد هللا ابراهيم60406231941007014

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيقمر رائد ناجي حسن60407231942114111

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيبينات عباس فاضل عباس60408231942083011
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كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد علي عبد الزهره حسين60409231941005167

كلية الصيدلة/جامعة بابل678.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيبرير عماد محسن معيوف60410231941046006

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.9ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيسالي خالد حميد داود60411131942108035

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد احسان علي دشر60412231941047054

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى كاظم حوين محسن60413151941012075

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.1ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر عماد حسين عطوي60414141942129050

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيمنار فياض سالم علوان60415211942103060

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيغسق هادي كاظم ساجت60416231942111077

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيشذى حاتم خليل خلف60417211942136058

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيسجاد باسم محمد حسين60418211941052038

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائيزهراء جاسم فليح جهلول60419211942186013

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزينب عدنان عبيد علي60420231942115076

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيعباس جواد كاظم حمد60421231941038036

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحمد الباقر منذر كاظم جاسم60422231941016053

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيدانيه محمد مرزه كريم60423231942088103

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيمقتدى نصير كاظم شريف60424231941024071

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيتبارك رضا جاسم فليح60425231942080025

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيزينب سعد حسين مرزه60426271942097022

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائياديان حيدر عبد الرحمن هادي60427271942093001

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائينور علي حسين جاسم60428211942102124

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيامير رعد محمد عبد الحسين60429271941014023

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهناء عماد احمد عبد هللا60430121942095063

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى بالل فؤاد سلمان60431101942115033

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء جاسم زغير عبد هللا60432121942112055

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء عماد عبود منصور60433111942086006

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مهدي عبد االمير حمادي60434111941055024

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء سعدون طلب جبر60435111942081001

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا قائد غفوري جاسم60436111941019016

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيحنان حسن علي حسون60437231942271100

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيالزهراء تحسين علي ناصر60438111942116004

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيتبارك عبد الحسين خليل غياض60439261942108034

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه عاشور عكاب عطية60440231942090212

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائياالء جواد كاظم هاشم60441231942114010

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيايه عبد الخضر مهدي عجيمي60442231942114018

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا عبد الحسين جبار جواد60443121942105134

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمحمد اركان عارف ابراهيم60444181941002124
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كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيعلي عبد الحسين ياسر طه60445231941049039

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيزهراء موسى نعمه شلتاغ60446231942182006

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياسمهان حازم حسن مسلم60447231942088018

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينه حسن نور حسن60448231942142159

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيشذى جاسم محمد عباس60449231942125060

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيساره سليم حمزه سياب60450231942121056

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيسجى صبر حسين مصلح60451231942119145

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزينه فاهم محمد علي60452231942172024

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيحوراء حمزه نجم فارس60453231942130012

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيسمانه حيدر عباس جابر60454231942087218

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء عماد عبيد عمران60455231942093102

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائياحمد عبد الحسين محسن راهي60456261941010013

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيمريم حليم غايب زيدان60457211942138136

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيعال حميد هاشم عبود60458231942087246

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيساره خميس مطر جاسم60459211942231014

كلية الصيدلة/جامعة بابل677.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيزين العابدين علي فواز كريم60460271941014093

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل632.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيآمنه ياس خضير عباس60461231952103002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل627.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمحمد عبد العباس حسن حميد60462231951005044

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل626.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيزينب جاسم محمد كحط60463231952091018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل625.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيمجتبى حيدر عدنان كاظم60464271951014058

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل623.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيسالم عماد حامد عبيد60465231951043016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل622.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيزيد محمد عبد الزهره هادي60466231951002026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل620.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقياسراء فؤاد عزيز مصيخ60467231952114002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0ثانوية الرشيد للبنينبابلتطبيقيمحمد عباس هاشم محمد60468231951065007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل614.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيعباس خالد حسين عباس60469231951205015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيمريم عدنان ستار عبد هللا60470231952092048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقيمنتظر فالح منهي جريمط60471231951061029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيبنين ثائر جواد كاظم60472231952124005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلتطبيقيعلي راضي عمران موسى60473231951163005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيمنى ناجي منجي عبد االئمه60474231952087044

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل595.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيمهدي عليوي صاحب عبيد60475231951007074

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل594.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الجبار علي عبد الجبار حسين60476101951048003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل593.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةتطبيقيزيد مهدي رزق زعالن60477241951005013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مطر كحيوش بلبول60478161951030072

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقييوسف احمد صبار علوان60479231951002069

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيزيد علي عباس حنون60480251951016005
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمؤمل رزاق جبر ياسر60481221951018036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقياالء رعد نعمه راضي60482231952098005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه قاسم احمد عيفان60483271952091049

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيحيدر علي عبد الحميد محمد جواد60484231951002019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكتطبيقينبأ نجدت نصرت صادق60485201952398003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيمهدي صالح عبد العباس صاحب60486271951045080

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمقتدى ضياء حسون جبر60487151951009042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفتطبيقييقين ثامر فنجان طاهر60488251952057023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيوسن راغب محسن حبيب60489231952103031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك مهدي دحام جاسم60490141952132005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقيمريم محمد محيسن مزعل60491231952148021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقينور عبد الرحيم عبيد عليوي60492231952105019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعباس فاضل صالح عباس60493161951019082

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل580.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيمحمد عادل خضر ابراهيم60494271951036067

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيدعاء محمد عبد زيد جثير60495271952058031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل639.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلتطبيقيكوثر جمعه صاحب عبدهللا60496231952143013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيناجي ميثم ناجي منصور60497231951005056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقينور حيدر عبد محمد60498231952086060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0ثانوية الغدير للبناتبابلتطبيقيساره عقيل عبد هللا نايف60499231852131019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل589.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيحيدر سعد حمزه هديب60500231951003022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمنتظر حسين علي لفته60501231951020077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيسجاد مصطفى عبد الزهرة عبود60502281951006066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيسجاد حسن محمد خليل60503231951183033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيزيد علي حسين معكلو60504271951020014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيرشا غسان عدنان داخل60505221952162005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلتطبيقيايه فالح حسن حمزه60506231952146001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيطيف عباس محمد علي شاكر60507231952127016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيمحمد قاسم جابر متعب60508231951032035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيزينب مخلص علي عطيه60509231952092028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيغدير اسعد علي مصطفى60510231952087034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلتطبيقيعلي خضير عبد خضير60511231951208005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيباسم تعبان عبد الصاحب موسى60512161951301003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلتطبيقيمرتضى كاظم سعيد عبيد60513231951204007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعلي طاهر ابراهيم هادي60514161951300042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد نعيم جاهل كاظم60515291951025082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيحسن عدوان تركي عليوي60516231951005010
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0ثانوية االفاق للبناتبابلتطبيقيزينب حسن كنوص هيلي60517231952144011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيساره احمد عبد الواحد احمد60518231952087028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيعلي نعاس جابر ناجي60519231951013024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيحسن فتحي شاكر حيران60520161951043024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيمجتبى غالب صبري محمد60521231951029024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيبراء حيدر جليل عباس60522231952124004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيكرار حيدر محسن جواد60523221951300160

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيحسين مرزه هادي كاظم60524231951251093

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيرقية صبري عبد الصاحب حربي60525271952071017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقياركان ناصر حسين ثجيل60526221951373009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل560.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقينور علي نجيب هادي60527231952142043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل560.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيزهراء يوسف عبد اليمه علي60528231952086030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءتطبيقيعلي مسلم عبد الحسين حبوب60529271951025019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيحسين اسعد علي جبر60530231951021004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0اعدادية الشموس للبناتبابلتطبيقيدعاء منصور ظاهر حبيب60531231952101009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد وفي خزعل محمد60532251951012006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمصطفى عبد الكاظم عباس خميس60533221951028066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيحوراء احمد جبار حسن60534231952086014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءتطبيقيحسين علي محيسن عبيد60535271951025008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيعبد هللا جليل راشد حمد60536231951002031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مصطفى سالم احمد محمد60537161951349006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقينورس فالح حسين حمزه60538231952271108

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيحسن محمود جعفر عبود60539231951067013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0ثانوية المثنى للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسن عليوي نعيمه60540221951032018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0اعدادية سبأ المختلطةبابلتطبيقيحوراء امين كامل ياسين60541231952191001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيزينب علي حسين عبد60542231952078016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيعبد الصاحب عاشور هاشم عبد الصاحب60543161951301037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيحارث عبد السميع حسن حمود60544231951020011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلتطبيقيقمر احمد هادي صالح60545231952146013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيعلي نعيم علي صالح60546221951374061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيشوكت حميد شهاب رجاء60547231951031020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل544.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمحمد منتظر رزاق غانم جبر60548231951020064

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد حسين علي والي60549221951040001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل541.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمحمد عمران ناجي ليلو60550231951020060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيفاطمة محمد عباس عبد االمير60551271952083032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيابو الحسن عادل عبد عطيه60552271951013002
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيسليل قحطان عدنان ايوب60553161952169043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيعلي مهدي جاسم محمد60554221951356029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيحسن محمد جواد كاظم60555221951081016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي صبار زويد خليف60556221951066005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيحسين علي جبار علوان60557231951005014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيكرار شريف عزيز يونس60558231951002043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيمحمد حبيب شهيد فليفل60559231951002052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيحسين عبد الكريم هندي عودة60560221951356010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةبابلتطبيقيمنار عادل فاضل حداوي60561231952214009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعبد الغفار رحيم شنوف موشان60562221951036056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه علي جبار سبهان60563221952125029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيمرتضى نعمه شنشول نعمه60564271951151124

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيزين العابدين حمزه هاني كزار60565231951012014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيزهراء زيد عبد الكريم حميدي60566231952087020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيسجاد حسن عبد علي سلمان60567231951013012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد الدره باسل محمد علوان60568271951001112

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسين هادي حميد هادي60569271951001041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد خضير صلبوخ حمد60570101951061001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0ثانوية الزاكيات للبناتبابلتطبيقياية حسنين علي حسين60571231952135002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي احمد حمزه فرهود60572231951251168

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيحوراء حسام عباس منخي60573231952124008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطتطبيقيفاطمه ناهض نايف علي60574261952126030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمرتضى حسين شاكر حميد60575271951010086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيعلي زكي بدر خضير60576161951307028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حسن خميس عبود60577241951001042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيرانيا لفته خضير مواة60578251952084044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ماجد جاسم خيري60579161951060016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيعذراء خالد زكي كاظم60580231952087033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0ثانوية ذي قار للبنينديالىتطبيقيحيدر رعد رشيد هامل60581211951032003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل509.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحسين عالء شاكر فرحان60582271851010025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيمصطفى مشتاق طالب حسين60583231951043039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيحيدر عمار مالح عبد60584261951012009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيعباس حمود نواص حمزه60585241951039030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0اعدادية حطين للبنينبابلتطبيقيحسين توفيق جاسم توفيق60586231951023005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الزهرة احمد محمد60587161952381048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيبنين صباح عبد خصاف60588221952107004
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيقاسم لفته كاظم جبر60589231951069026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمقداد اباذر كاظم خضر60590281951009115

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل504.7اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين اسامه حسين قمر60591101951026033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن خوير لفتة ياسر60592161951083022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيسجاد محسن كريز عالوي60593161951033041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيحسين حيدر حسين محسن60594251951008041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحسين صادق جعفر حسن60595271951015023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيزهراء جاسم صالح عبد علي60596281852054012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقينبأ علي اسود طاهر60597231952091033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيطارق زيد احمد كاظم60598111951151020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيزهراء وسام محمد عمران60599231952124024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفتطبيقيذو الفقار كريم عليوي عبد60600251951045007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيحيدر نديم حمزه جيثوم60601231951002021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل497.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيتبارك حسن عمار اسحق60602281952054004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل497.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيرسل هاني ياسين دانه60603231952087017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل497.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحسن سعد عبد الحسين هاني60604231951014005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل497.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيرسل فارس عبد الحسين محمد60605231952127006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقيبتول احمد جابر عبيس60606231952148003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيحيدر مازن عبيد سلمان60607231951007026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا علي محمد حمود60608111951005035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيتقى كريم كامل عباس60609271952060004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيايمن ماجد حمزه كاظم60610161951128016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيغسق عبد الكريم صنكور علوان60611231952091022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيريام احمد عبد الجواد عوفي60612241952077007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي جبار كاظم ناصر60613271951001072

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيساره فالح حسن طوفان60614271952060010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0الخارجيونكربالءتطبيقيحذيفه سالم سعد مهدي60615271951400006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيعلي جاسب علي نور60616241951016063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحسن مكي محمد حسن علي60617271951015018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي جاسم محمد علي60618231951251172

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيامير عايد جاسم كاظم60619271951007008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحسن مسلم طالب ربيد60620271851010018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0اعدادية سبأ المختلطةبابلتطبيقيسجى محمد صاحب عبداالمير60621231952191002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عماد حسين هادي60622251951209032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقياحمد جاسم محمد عبد الحسين60623161951050002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى شهيد حسن حسين60624241951031025
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيزيد سالم نجم عبيد60625231951043015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيعلي احمد جعفر عبد عون60626231951043025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيحوراء عواد محمد عطيه60627231952271118

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيمروه فارس حامد عبيد60628231952142034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحسن عبد عجيل طارش60629231951014006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقياحمد حامد دشر خفي60630161951028002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيبيادر مهنى عباس جبار60631231952142007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيعبد هللا علي جيثوم سلمان60632231951002032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيهديل جاسم خفيف جاسم60633231952114018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيسعدون رجاب كريمط مكسور60634251951211016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيعلي قيس صالح عمران60635271951035015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل552.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيعلي ضياء مانع شياع60636161951105022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيسماء محمد عبد علي60637231952103017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى محمد جاسم خلف60638161951112044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقياحمد نبيل فاضل جيثوم60639231951002005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيمحمدالباقر علي محمد عطيه60640231951183062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل544.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيامير عباس حمزه جاسم60641231951003006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل543.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقياحمد رفعت نبيل محمود60642231951043001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيعذراء فارس يوسف عبد هللا60643231952091021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيزينه قحطان عدنان سلوم60644231952087026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيزهراء حاتم جبار حسين60645231952168005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلتطبيقيباقر منير خير هللا كاظم60646231951250009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي منعم كحط60647251951016013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل536.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيميثم سالم لعيبي تفيج60648161951022099

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيكرار صبري جواد عوده60649231951020051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيداليا عباس عبدزيد سلمان60650231952168002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيحسن ريحان دهري نعمه60651161951033016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيدعاء منصور صالح مهدي60652231952124013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقياديان شاكر عبد زيد طاهر60653231952092003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل523.0اعدادية الفاو للبناتبابلتطبيقيحوراء رياض محمد كبان60654231952111005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد عمار عبداالمير حسن60655291951003151

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد ابراهيم هادي علي60656241951021031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد الباقر حيدر علي حسين60657271951150163

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيعلي محمود جعفر عبود60658231951067053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيزيد وليد عبد الرضا جبر60659271951045032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقيسجاد كاظم جاسم سالم60660231951180004
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0ثانوية االعالم للبنينبابلتطبيقيمحمد خليل ابراهيم كزار60661231951066013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن فالح حسن احمد60662161951128025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد هللا مهدي محسن60663161951006006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلتطبيقيسجى محي ثامر مطلك60664231952209004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيرانيا هيثم حيدر محمد علي60665231952087016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل496.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةتطبيقيايناس جبار عبد هاشم60666241952101004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيمصطفى محمد رشيد غاني60667221951058020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيعالء حسين قاسم حسن60668161951016070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيأفراح محمد عباس حنون60669161952207002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل491.5ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيطالب اركان طالب جواد60670131951016011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيمصطفى حميد سلطان غند60671271951024085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيزينب علي داخل موات60672271952080015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيعلي رستم نعيم نغيمش60673251851046039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيمجتبى كاظم عبد جابر60674271951007072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل671.5ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي حيدر عباس حنتوش60675231941021094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل666.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسماء علي حمزة خضير60676231942142176

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل657.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه حسن عباس علي60677101942138005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل654.8ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسين صباح محمود جاسم60678231941047013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل646.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيبنين مسلم علوان عبد60679231942142056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل639.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيمها منصور حسين حميو60680231942153158

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل636.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيتبارك محمد مطر عمران60681231942124020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل633.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمؤمل عباس محمد كاظم60682231941020296

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل633.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه رضا سوادي حمد60683271942058220

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل632.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيزهراء سالم عبيد عبدالعباس60684231942144038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل631.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيسرمد عالء حمزه عبيد60685231941047025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل630.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور الهدى محمود محمد سلمان60686231942090270

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل630.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر حسين ياسين60687231942088168

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل629.7اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء امجد كاظم احمد60688231942271166

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل628.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حمزه هادي حولي60689231942088167

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل628.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير بشير خيري ناجي60690231941020045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل628.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد غني حمزه شنون60691231941020031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل627.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيمروه محمد تركي عبد الحسن60692231942092188

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل627.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيساره كريم عبود عمران60693231942142167

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل627.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب علي فالح حسن60694231942142144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل626.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمصطفى احسان موسى كاظم60695231941008194

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل625.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائينور الحسين مهدي صالح كاظم60696271941014253

3590 من 1686صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل625.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد احمد فاضل عبيس60697231941005149

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل625.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره زيد عبد االله رزوقي60698231942088246

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل625.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء احسان كاظم علي60699231942088156

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل624.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيأمير محمد جابر علي60700231941020004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل623.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد باقر وليد خليل جاسم60701231941021126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل622.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيعلي خالد عبد الحسين ابراهيم60702231941014066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل622.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيحنين محمود شاكر جابر60703231942086050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل622.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيسجاد سلمان كاظم عبد االمير60704231941008083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل621.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد باسم كظوم عبود60705231941020014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل620.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيشمس عامر عباس عمران60706231942088275

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل619.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائييوسف يعقوب عيسى خليل60707231941008229

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل619.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيموج وائل محمد قنبر60708231942125094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل619.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيأوس عمار عدنان عميره60709231941253002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل618.2ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء رائد علي كاظم60710231942096106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل618.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحمزه عبد الزهرة كاظم عليوي60711221941039048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل617.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسرى عباس علي حسين60712231942142172

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل617.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيابراهيم منتظر عدنان عبد الواحد60713161941007001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل617.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم ليث عباس عيدان60714231942088411

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل616.1ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيباقر محمد حمزة عمران60715231941021018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه علي حسين ياسين60716231942132049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيداليا نصر حمود مزنان60717231942127015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيأيه عبد االمير صاحب حبيب60718231942088043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمينا ايهاب لطفي حسين60719231942087312

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حسين عبد حراب60720231941251205

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمة علي حفظي عبداالمير60721231942142210

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل614.3ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيزيد ضياء محمد حسين مهدي60722231941021053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل614.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيميس انس مالك عبد العزيز60723231942087307

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل613.5ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعبد هللا بدر جبير عبد60724231941021072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل613.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيمرتجز كاظم زيدان عبدالحسين60725231942145104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل613.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعلي حاكم جواد عبيد60726231941012096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل612.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي يوسف كاظم عبد االمير60727131941020107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل612.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبراء علي ناصر حسون60728231942088054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل612.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر لطيف قاطع عجيل60729161941060042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل612.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيضحى حمزه عبد االمير خضير60730231942096090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر مهدي محمد60731231942088171

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحيدر شريف حسين عبد هللا60732231941006048
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0الخارجياتبابلاحيائيغدير عباس محمد علي دهام60733231942401037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيزهراء علي عبيد كاظم60734231942140033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل610.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيامير رزاق حلواص جحالي60735231941055003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل610.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين عدي حسين علي60736231941020095

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل610.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيمنى حامد محمود عبد هللا60737231942126100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل610.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيام البنين جالل اسماعيل ابراهيم60738231942087025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل609.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيايمان حيدر عبد الجاسم رومي60739231942120013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0ثانوية القلم االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عامر كريم كزار60740111941184008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعبد هللا حسين سلمان محمد60741231941005109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيحسين حسن نجدي عبود60742231941040014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيتمارا احمد كريم عبودي60743231942123023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيعلي حسن حمد جاسم60744231941004034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء رياض حسن جاسم60745231942087155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعبد هللا عقيل عبد ليلو60746231941002150

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسنين حمد حمزه شمخي60747271941010040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن رزاق عباس عبد الحسين60748251941031646

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل606.6ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعبد هللا صالح مهدي هادي60749231941021075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل606.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيأديان حيدر رؤوف عبد االمير60750231942088011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل606.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيحنان حيدر حامد عبيد60751231942108017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل606.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين لواء عبد الحسين مجيد60752231941002073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل606.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيفاطمه عالء لطيف باقر60753231942108054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل606.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيميس عادل عزيز هالل60754231942120167

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيرقية رزاق علوان محيميد60755231942093046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمؤمل احمد خليل عبيد60756231941008167

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد لطيف حسين60757231941002263

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي جواد عبد الكاظم علي60758231941033082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيسمير فالح حسن حمزه60759231941178017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيصباح رزاق عبد هللا فرمان60760231941253020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيعبد هللا محمد جابر علي60761231941003043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيالبتول علي طه حمزه60762231942090016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسام سعد يوسف60763231941020219

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى محمد زبار عزيز60764241942102207

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0ثانوية الحلة للبنينبابلاحيائيمروان علي سهيل نجم60765231941015019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيهدى علي سلمان داود60766271942089118

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي مهند عبد العباس مهاوي60767161941392007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينه بالل حبيب ظاهر60768231942142158
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحنين عادل صالح عبد الصاحب60769231942088087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيزياد علي عبد الحسين علي60770231941033050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي رسول عباس جاسم60771231941020239

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائيمجتبى عظيم ثجيل جاسم60772221941034017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء رافد محسن علي60773231942142109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عبد الكريم راضي محمد60774241941204023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل601.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمصطفى محمود جاسم محمد60775231941047076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبنين محمد كاظم هاشم60776231942088065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيآيه ليث شاكر عليوي60777231942112001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيضحى علي مدحي جاسم60778231942271290

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء محمد جاسم محمد60779231942088195

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي متعب موسى ضاحي60780261941209159

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيامير طالب مشعل دوحي60781231941034007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيامير عادل مظفر صالح60782231941021014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيبنين علي محسن عبود60783231942124015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيابو الفضل كاظم حسن عكباية60784281941104001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيموسى محمد جابر عبدهللا60785231941164063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتبارك عبد الرزاق عبد الحسين علي60786231942088070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيقاسم احمد حاتم حسين60787231941008155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي حسين فاضل يوسف60788231941007085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيأنور محمد عباس خضير60789111941025002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب سالم كتاب رباط60790231942090149

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيكرار حيدر حمزه عبد هللا60791231941019113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبوغ جواد قاسم رجب60792251942062791

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد ليث شاكر اسود60793231941005093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمؤمل احمد هادي حسين60794261941011114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيزهراء رحيم بلكوت عبد هللا60795231942111047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيمحمد الجواد عباس رحيم كاظم60796231941069033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسدن قيس علي شمله60797231942142169

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيايسر عمار علي سلمان60798171941144020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل595.4اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزبيده عبدالحسين رشيد صالح60799231942142105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل593.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيفضل سالم طعمه ثابت60800161951038103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيبالل نعمه حسين عناد60801231951031008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي فاضل فليح حسن60802161951019108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين حيال مفتن كنف60803161951135007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيعقيل صدام حاتم علي60804281951001071
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر عبد الغني عبد الهادي60805231951007051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيايات عامر عجة اسماعيل60806231952078004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار كاظم قاسم عليوي60807161951355252

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيحسين يحيى هارف عطى هللا60808231951183020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيزينب سامر هادي برير60809231952103014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باقر كريم مذكور60810161951002187

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي خالد عيسى كاظم60811231951251187

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل506.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيجاسم عيدان مشكور عبودي60812241951014009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا جبار عبد الساده عاصي60813161951053074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيرضا مالخ شغيت شبار60814161951094046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل492.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين علي خليف60815161951356041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل491.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقياكرم مصطفى يحيى مغامس60816161951030013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل668.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء جابر مكي حمزه60817271942058110

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل667.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسام الدين نبيل لطيف كاظم60818231941047010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل665.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه علي عجمي معين60819231942153140

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل664.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعلي عبد الحسين رشيد حسين60820231941282063

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل663.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حيدر حمودي عبد االمير60821231941020234

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل663.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائياحمد باسم شنين جاسم60822231941006001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل663.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم محمد قاسم محمد60823231942088413

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل662.7ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائياثمار عقيل زهير كاظم60824231942132007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل662.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب صفاء ناجي محسن60825231942087178

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل660.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين حيدر مهدي محمد60826231941020090

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل660.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي ضياء ناجي جليل60827271941014137

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل659.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبنين علي عجمي معين60828231942153027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل659.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب جواد عواد راضي60829271942058145

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل659.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه فارس صباح مهدي60830231942088364

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل658.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيروض محمد علي حسين عيسى60831231942087138

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل658.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرقيه محمد حبيب عباس60832231942088138

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل657.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمسلم كاظم اسد خان طرخان60833271941153123

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل657.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيابرار رعد نعمه راضي60834231942098002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل655.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيآمنه امير موسى جاسم60835231942132001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل655.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب حيدر جواد كاظم60836271942059069

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل655.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيزهراء عيسى حميد حسن60837281942063039

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل653.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزينب رائد عبد اللطيف عبيد60838231942147033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل653.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسرى حيدر تحسين محمد علي60839271942056232

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل653.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيقمر احمد بدر جاسم60840231942087282
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل653.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيروان مرتضى جواد محمد60841231942271151

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل652.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء هاتف نادر جبار60842271942063080

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل652.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيتبارك محمد هاشم محمد60843231942127009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل652.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيأبرار عباس سعد محمد جواد60844271942060001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل652.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيفاطمه الزهراء علي حاتم بديد60845271942065063

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل651.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب محمد حسن فاضل عباس60846231942096076

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل651.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائينور الهدى محمد عزمي عبد الكاظم60847231942086162

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل651.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحسن هادي احمد صالح60848191941009093

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل650.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيكوثر هشام ابراهيم محي60849231942088387

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل650.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي طعمه عبد سلمان60850231941020244

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل649.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد الباقر حيدر جاسم محمد60851231941020307

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل649.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعلي سمير عبد الحسين محمد60852231941006107

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل649.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عمار محمد موسى غني60853251941031489

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل649.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيأبا ذر عبدالكريم هاني مهدي60854231841006001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل648.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرؤى عباس جاسم حسين60855231942088112

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل648.0المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم ذي قاراحيائيايوب محمد حسين عليوي60856221941228003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل647.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرغده عماد كامل حمودي60857141942086080

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل647.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمنار محمود طه قاسم60858231942142246

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل646.8اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء علي محمد علي60859271942060166

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل646.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيزهراء سالم نعيمه ساجت60860281942063036

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل646.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب سامي حسان حذيفه60861111942127023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل646.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عبود صيهود سلمان60862141942196032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل645.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاتن عبد هللا محمد عباس60863271942058209

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل645.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيزيد واثق عبد الجبار عبد علي60864271941001126

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل645.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيأساور صباح علي كاظم60865271942055001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل645.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائينبا نبيل اسماعيل علوان60866271942089107

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل644.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيعلي محمد رضا جواد اسماعيل60867271941027054

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل644.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمنتظر حسن هترل جويس60868281941006162

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل644.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيزيد حيدر عبد الكاظم عذاب60869231941005077

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل643.2اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك حسنين هادي حسين60870271942060070

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل643.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمرتضى احمد نور محي60871231941257162

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل643.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد عبد االمير سلمان60872271942060172

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل643.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيأيالف صمد سالم غضبان60873161942238004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل643.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيمؤمل صالح حمد طالل60874261941205055

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل643.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيمريم عقيل علي عبد العزيز60875231942127065

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل643.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد الملك رياض عبد الحمزه محمد60876231941020204
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل642.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين قاسم دخيل داغر60877161941073006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل642.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيرفل امجد جليل هاشم60878231942120071

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل642.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيشهد احمد عوده عبود60879231942166026

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل628.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقينور الهدى قاسم محيسن خضير60880231952098045

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل624.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيتبارك عالء عارف عبد60881231952103008

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل623.0ثانوية المزايا االهلية للبناتبابلتطبيقيصفا سالم هاشم جالب60882231952151003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل614.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيفؤاد محمود احمد محسن60883161951053100

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل613.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار عبد الخالق عبد الحسين ثجيل60884161951038108

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل612.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيتبارك رحمن وهاب ناصر60885271952065010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي جراد خواف60886161951001137

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل606.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقييوسف كاطع ضباب شحاذه60887281951015049

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقينور حبيب افندي شغاتي60888161952258027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارتطبيقيماهر مرشد حمد سحاب60889191951279003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسن عبد الشهيد عبد هللا60890161951048012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعلي ماجد فيصل باهض60891161951309032

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيمؤمل سالم عذافه عوفي60892281951015029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار عطشان بداي زاهي60893161951135035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد رضا تحسين علي عبد الساده60894161951089004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل591.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم خلف صحن60895281951151651

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل675.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيمنار محسن علي هادي60896231942136027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل675.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد صبار محمد60897221942105042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل675.0ثانوية البدور للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الكاظم محمد حسين60898231942085020

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل674.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسين علي حسن كحيوش60899231941021037

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل674.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيزينب ماهر فاهم فالح60900241942101064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيامنه صالح طالب نمنم60901251942062079

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل674.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيضحى سعد جابر جاسم60902231942132038

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل674.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيتبارك علوان سماوي حافظ60903231942113015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيمريم حامد كريم احمد60904231942132057

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور حيدر كاظم عباس60905231942087331

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامجد محمد عبد االمير مهدي60906251941031080

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نجم عبد صاحب60907251941031523

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلمى علي حسين عبد هللا60908111942126048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعذراء عدنان خليفه جادر60909151942054180

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمجتبى حسين جعفر هاشم60910231941020298

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحارث عبد الرضا عبد الجليل عبد هللا60911231941020066

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيضاري فارس فرحان سلمان60912241941015064
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.5زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحسين عادل جبار شاكر60913141941010027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيطيبة كمال عبد الزهرة جبر60914281942050034

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد ثائر محمد يوسف60915251941012128

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيكوثر سامي صبري عواد60916191942160087

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين سالم هاشم طاهر60917251941039003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسارة اياد علي احمد60918101942115118

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء زياد اسماعيل عرمش60919151942054090

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمع الحسين شاكر محمد مهدي60920271941014244

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيصفاء حليم مرزوك معين60921231942271281

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى ناصر غازي محمد60922101941023026

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور محمد رضا جبار خدام60923231942088455

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الرضا جبار عباس60924241942220077

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيقمر عباس حمودي مهدي60925271942058243

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى اياد كاطع عبد60926251942062804

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين محمد شياع عبد هللا60927231941020107

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائياالء حيدر مكي عبد الزهره60928231942115002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيرسل جاسم محمد مجيد60929231942142084

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيليث حليم خضير محمد60930231941058025

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل671.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينبأ عباس حمود مطرود60931271942058270

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهند محمد عبد االمير عبد علي60932251941031862

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل671.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيهناء عبيس مراد فليح60933231942172044

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل671.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيحسن حيدر صبحي طاهر60934221941311014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل671.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب حسين حمزه عبود60935271942056187

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل671.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيانتصار عباس كشيش علي60936251942096031

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيعز الدين احمد سامي يوسف60937231951005027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيعلي امجد سامي يوسف60938231951005029

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل670.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب محمد مالك خدام60939251952109008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل664.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقييوسف حسين اسماعيل محمد60940201951200014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل659.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقياكرم هيثم حميد عبد60941231951018003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل658.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةتطبيقيمجيد شاكر ساجت حميدي60942241951158010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل655.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيزهراء احمد خضر حسن60943231952100014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل650.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيخليل عبد الواحد خليل محمود60944191951067017

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل650.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيُسرى عدي رشيد موسى60945251952059136

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل650.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمحمد صادق امجد سامي يوسف60946231951005043

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل649.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمحمد عطا هللا حسن مرعي60947201951019074

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل538.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلتطبيقيحوراء حميد ظاهر حبيب60948231952136003

3590 من 1693صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل537.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسام شاكر يعقوب عزال60949161951074008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل532.2ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقينبأ محمد رسولي لطيف60950231952096018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيليث مكي مجارح جياد60951251951009084

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ماجد مرزوق محسن60952161851094032

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيهبه علي مظلوم محيسن60953231952096020

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيضياء جميل عبد هللا محمد60954221851037039

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0ثانوية العباس للبنينكربالءتطبيقيمنتظر هادي علي عبيد60955271951043019

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيمريم رسول ارحيم عبد هللا60956271952058076

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيعلي احمد موسى شمران60957241951018023

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقينور حيدر عبد العباس محي60958231952127024

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارتطبيقيمخلص كاظم مكطوف صعيصع60959221951358012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيكرار حيدر محمد جواد سعيد60960271951001098

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل668.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعباس حمزه حسن عباس60961231941005101

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل644.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي حسين حمزه رشيد60962231941047036

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل625.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيباقر ناصر حسين كطان60963261941012025

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل624.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء غازي جاسم ثامر60964141942090050

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل623.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيكوثر محمد حسين راضي60965261942250193

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل620.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد كريم حسن60966231942119213

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل616.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيباسم حسين علي كاظم60967231941251052

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل614.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء احمد عبد الحمزه حسين60968231942120076

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل613.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي حسين علي محمود60969271941014126

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل610.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزينب راهي منديل عبد الكاظم60970271942057096

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل605.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياديان سالم عباس حمزه60971271942060017

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء سعد صاحب محمد علي60972231942088175

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيكوثر حسن جاسم حسن60973231942142231

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيسجاد حبيب كريم حبيب60974231941021057

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.9ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمؤمل ارشد حمزة حسن60975231941021116

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبشائر جبار عبد الكاظم فضيل60976231942092025

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي عوده صاحب حمزه60977231941020250

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيمينا سامي زيد عبد60978291942160073

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء هادي رشيد عزيز60979261942132082

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمصطفى باسم عبد الغفار جليل60980231941067116

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيمحمد مالك حيدر عبد الحسين60981161941033029

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيميار زاهر خطاب عمران60982211942137132

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء حيدر عبد الرزاق هادي60983231942080091

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينبأ نبيل احمد سلمان60984231942142258
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل591.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر غازي فيصل احمد60985241941069061

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيمها عقيل صادق حسين60986231942103082

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيغيد علي جليل منعم60987261942120181

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيسكينه عماد ستوري ايوب60988231942086107

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين أحمد جاسم محمد60989251942101051

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل589.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحمزه صالح ريسان محمد60990271941002067

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل589.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمصطفى هادي هاشم جسام60991231941173162

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمصطفى قصي فاخر معجون60992251941008221

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائياسراء حمزه حسن جاسم60993231942105006

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزهراء مؤيد صالح مهدي60994271942064077

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد صالح حسن عطية60995241941001112

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل587.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم فخري صالل60996231941003079

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمريم علي عبيس كاظم60997231942271373

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي سمير عزيز مهدي60998231941021097

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد كريم عبد الحسين عليوي60999231941252147

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيكرار حيدر طه ياسين61000161941352084

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد ياسين خضير عبيس61001231941020364

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيهدى كمال عبد حامد61002231942088464

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيهاشم عماد عبد المهدي هاشم61003251941031871

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد رحيم حافظ بابل61004231941020021

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفدك سمير ياسين دانه61005231942088375

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسيف رحيم حافظ بابل61006231941020165

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء انيس محسن كاظم61007271942060141

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا فاضل عبد الحسين حسن61008251941007173

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل غانم جواد كاظم61009241941003222

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مثنى احمد عبودي61010251941040008

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمالك حسين علي جاسم61011271941005193

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسين علي ناجي باهض61012231941251104

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء ستار مريود كزار61013271942060149

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيالمجتبى احمد محمد ناصر61014161941075027

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينرجس كريم عبد دغيم61015271942056376

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيتمار علي كريمي كاظم61016231941020063

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيابتهال فاضل عوان جبر61017241942153001

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحسن عبد الجبار فرحان كاظم61018241941003066

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمؤمل احمد محمد حسون61019271941001237

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبدالمجيد محمد عبدالحسن61020291942052122
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد قاسم محمد طاهر61021251941031736

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحمد احمد كاظم عبد61022231941016052

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائينور هالل حنون فرحان61023251942089092

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيهدير عماد عبد نور حسون61024271942056419

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور نبيل يونس نجم61025141942100145

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائياحمد محمد عبد لفته61026241941003027

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب اسامه مقداد كاظم61027231942142123

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيمحمد عباس علوان عبد61028231941052067

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسجى كفاح راهب جياد61029271942056225

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيزينب نبيل بدر كاظم61030271942093038

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل550.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقيساره يوسف سعيد صبار61031251952064013

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل537.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيكرار جميل مهنه محسون61032271951021035

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل522.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيزينب سالم عبيد حسين61033231952124027

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل519.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيسيف الدين فرحان عبيد خليل61034231951014025

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل517.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيعلي محمد جاسب مزعل61035271951013087

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل659.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم صفاء يوسف علي61036231942088403

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل637.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائياحمد لطيف علي مظلوم61037231941032005

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل633.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيشمس محمد جعفر جاسم61038231942088277

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل632.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيجيهان حسن عيدان عبد هللا61039231942271097

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل632.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيعهد نصر ليلو سلمان61040231942088315

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل631.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيشهالء فراس هادي حسين61041231942092133

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل631.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيجيالن عبد الحسين محمد علي61042261942102035

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل630.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء انيس حسين علي61043231942142217

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل628.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيشيرين فليح وجعان عبد هللا61044241942119090

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل624.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيشفق هارف ذيبان عبيد61045231942107068

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل623.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي كاظم هادي عباده61046291941007238

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل622.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد عادل خلف عرط61047231941020025

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل622.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك سلمان محمد مريعي61048271942060074

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل621.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيامجد احمد خالد موحان61049221941001012

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل620.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب عدنان ظليم موسى61050271942056194

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل617.2ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيمأب حاتم ياسين حسين61051191942153067

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل617.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائينور الهدى رزاق هادي راضي61052231942106071

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل616.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحيدر قاسم عبد عون حميو61053231941042053

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل616.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور مسلم جواد كاظم61054271942056405

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل614.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسنين بشير حسين عبود61055271941010039

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل611.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين رياض مهدي احمد61056121942107056
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قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل610.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيتبارك عبد الكريم مصطفى عبود61057251942170079

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل610.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيابراهيم محمود كريم صالح61058231941020012

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل609.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عبد العباس محمد عبد الجبار61059241941001115

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل609.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائينور الهدى عباس محمد علي61060231942114121

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل607.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم محمد ابراهيم علوان61061231942088412

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل606.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي سلمان جابر جودة61062221941098109

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل605.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائياحمد عامر حسين هاتف61063231941007007

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل604.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائياريج شهيد علي محي61064231942098003

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل604.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيورود محمد كاظم عبود61065231942110059

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل604.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيكوثر عباس عبد هللا مخيلف61066231942115137

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل603.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيحسين عالء نوري مجيد61067231941067035

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل603.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد رياض حمزه عجيمي61068231941020330

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل603.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين محمد حمزة خضير61069161942290017

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل602.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه سالم مكي هاني61070231942087267

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمحمد كاظم حبيب عليوي61071231941067107

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءاحيائيفاطمه صالح جاسم صيوان61072271942096028

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد محمد رضا حمزه حبيب61073251941031746

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل599.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيعلي حامد صاحب ثعبان61074231941055032

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيحوراء يوسف محمد مهدي61075231942183008

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمحمد مصطفى عدنان نعمة61076281941009064

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي صباح مهدي61077251941031219

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائينبأ احمد حسين اسماعيل61078231942083053

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل596.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي كاظم حمزه حسين61079231941008141

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيجعفر محمد كامل حاتم61080221941003027

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيحيدر سعود حريجة حسون61081221941021032

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيحسن عبد علي هادي مطلوب61082231941034014

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد علي حمزه عوده61083231941020029

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيمريم رزاق زغير بجاي61084221942190192

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيمنار محمد صادق سويد61085231942109194

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحيدر احمد عبادي مانع61086231941012055

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيساره فيصل غازي رزوقي61087231942087204

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل591.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيحيدر سجاد كاظم حسين61088251941030009

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل591.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد نزار مايح جبير61089111941026011

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيابراهيم سلمان عكموش كاظم61090231941002001

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل589.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيآيات عقيل سعيد يدام61091221942394003

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل587.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيرنين علي عبد االمير عبد61092231942102015
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قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا مصطفى عبد الشهيد عبد هللا61093161941075139

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمؤمل وحيد مطر جمعه61094231941060132

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيضي حسين محيسن جاسم61095241942119093

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائينور يوسف محسن ركن61096271942093077

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينب جاسم حمودي رسول61097251942100197

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.3ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيرسل عالوي شالش كريدي61098231942096039

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائينوار كاظم مشتت خادم61099231942092202

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائياميره فاضل محمود حسين61100241942139016

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيابو ذر عدنان حسن جلعوط61101281941006010

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيرغد ستار حسن خضير61102211942141026

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد الكريم قاسم محمد61103271942060276

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.4ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائينور ناجح كريم دحام61104291942076046

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقياسامه رياض عبد العزيز قدور61105161951105003

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل542.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيزهراء محمد علي فاضل كريم61106231952092026

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل522.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيعلي ليث ناصر محمد61107231951007048

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل508.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيزهراء حسين زويد موان61108231952081015

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل646.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائييقين نصير فاضل عبد61109231942090294

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل627.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائينور عادل كريم محمد61110271942086032

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل620.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب امجد عبد الجبار محمد61111161942145073

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين خضير محار عيال61112251941031193

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل606.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمنار صدام سليم ناجي61113231942087300

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل601.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيرانيا خالد عبد عجيل61114241942130031

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل599.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيهديل محسن حسين كتان61115261942087142

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل596.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيموسى حميد ادهم يونس61116171941178127

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل596.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينور صباح مهدي عفات61117261942250239

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيجنه عمار صاحب حمود61118271942060089

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل سالم والي عبود61119251941031592

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد عباس حاكم مسعر61120271941010145

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل587.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيمنار موسى محسن حبيب61121231942103080

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي جبار باقر عباس61122271941014122

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيضحى عبد الحسين عبد محمد خضير61123231942086118

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي محمد لفتة عبد61124291941007245

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيزينب قتيبه عباس محمد61125231942154027

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحنين عباس عبد الكريم اسماعيل61126271942055059

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيعباس حسن علي ناصر61127231941046017

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل583.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيفاطمه حكيم رشك زغير61128281942068064
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قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبتول كريم سلمان هميم61129241942121047

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد يوسف محمود61130231942088329

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيطيبه مشتاق ياس خضير61131231942088308

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيعال عبد االمير جواد علي61132231942105052

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.1ثانوية بابل للبنينبابلاحيائياحمد رضا حمزة عبادي61133231941021003

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيياسمين طالل حسن ساجت61134271942063207

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز عمار عصام محمد61135171941157029

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائياحمد صباح منصور عيال61136261941054002

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حيدر عبد الحسين عبد علي61137251942087054

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيزهراء محمد سعيد عبد األمير يونس61138231942121046

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحيدر حسين كاظم عبيد61139231941008070

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيبنين علي جحيل شنجيل61140271942083018

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء كريم عبد علي عبد هللا61141271942089051

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائياديان رياض عوده عليوي61142231942090003

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيفردوس عدنان علي عبيد61143231942134039

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه جبار علي سفيح61144261942132124

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيفاطمه عادل مليح جميل61145231942147056

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين لفته راهي61146241941001169

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل579.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائياستبرق مهدي صالح عيسى61147231942147003

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيعبد هللا محسن جبار جاهل61148271941150058

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0ثانوية الرفل للبناتكربالءاحيائيزينب سالم جسور شمخي61149271942085006

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيهدى عبد الكريم عطيه داود61150271942071081

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمصطفى هادي رضا متعب61151271941002195

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمد حسن حميد صباح عبيد61152261941009122

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسين جاسم مهدي جاسم61153231941042034

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيغيث عماد راجح عباس61154251941031543

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيسالم لفته وداي بيربر61155251941010068

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن علي وهاب ضيدان61156251941045027

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائياية خالد جواد كاظم61157231942087042

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيمريم حيدر حسين ناصر61158231942115144

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيحسن فالح غالي صخر61159231941043011

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور كاظم فنطيل عبد الحسين61160231942088453

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيوقار حمزة عليوي دغموث61161241942102228

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي جودت كاظم عبيس61162271941001181

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيبلسم سعد طالب حسون61163231942114021

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حيدر لؤي عبد المحمد61164241941003242
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قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل574.8ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيحسين محمد احمد محمد علي61165271941029015

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل574.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر عبد الخضر حسن61166231942088169

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل574.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب عباس حسن عيدان61167231942087180

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل574.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب عقيل طاهر عبود61168271942160110

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل574.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيحيدر عادل عبيد كاظم61169231941031050

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل573.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيام البنين فاضل مهدي أينه61170261942080019

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل573.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيحوراء حيدر كاظم ابراهيم61171231942124021

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل573.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب عدنان محمد عبد علي61172271942063097

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل573.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحسين كاظم علي عبود61173271941011032

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل572.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحوراء عبد الكريم عبيد مرزه61174231942120055

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل572.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيتبارك كامل عبد الوهاب حمد61175161942247017

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل571.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهمسه حارث عبد المحسن عبد الجبار61176161942183126

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل571.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيعذراء رياض منصور عبود61177231942104048

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل570.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيشروق عجمي محمد عبيدكاظم61178231942142180

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل570.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيعذراء عبد الرضا عبد الكاظم خنيفس61179271942160146

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل570.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائينور الهدى ضياء فالح حسن61180271942147071

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل570.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعلي تحسين عبيس رحيم61181231941012094

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل569.7ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد عبد الكريم رزوقي صالح61182231941021138

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل569.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيرقيه وسام والي طشاش61183271942069036

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل569.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيعذراء محي حسن مهدي61184271942097032

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل569.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيياسين جبل عبد محسن61185231941007147

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل568.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور الهدى حسين علي حسون61186231942087325

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل567.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيناجي ثامر ناجي ثامر61187101941020193

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل567.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيضياء محسن علي مدلول61188231941173076

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل567.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين كريم جاسم هادي61189241942081016

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل567.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيآيات احسان عباس شاكر61190251942089003

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل566.2ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عمار حميد طالب61191161941392005

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل524.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيامير حيدر جواد كاظم61192231951002008

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل496.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيعباس عدي حاتم عبيد61193231951008036

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل494.0ثانوية الخيرات للبنينكربالءتطبيقيحسين جاسم محمد وطبان61194271951023004

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل490.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيمهيمن ستار جابر حمود61195271951153155

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل642.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعبد هللا احمد عبد الحسين موسى61196281941001059

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل641.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيكوثر احمد خليل حسن61197231942147064

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل639.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي سعد كريم علوان61198281941001072

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل638.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيصفا محمد شنين علي61199271942055176

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل636.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرونق مهند عبدالمجيد حمود61200181942242070
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قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل633.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائييوسف حيدر عبد الشهيد جوده61201271941005305

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل629.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي االكبر انور علي حسين61202231941020210

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل628.0ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عباس مهدي جاسم61203161941003013

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل625.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه زهير محمد علي هادي61204231942132044

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل621.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى ماجد محمد خلف61205251941205345

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل620.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى صالح راضي حمزه61206231941253053

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل618.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةاحيائيعباس سامي يوسف عاشور61207241941061016

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل617.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيسميه اكرم سالم حميد61208231942117096

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل616.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي اسعد عبد مراد61209271941005138

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيمريم فائز نعمان شراد61210271942063168

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعلي حامد كعيد عبود61211231941001084

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر علي خضير لفته61212221941084035

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عالء كاظم حسن61213121942089056

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيريم سليم دخيل محمد61214231942142103

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل612.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعبد المنعم محمود عبد المنعم محمد61215271941046061

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل612.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيامير عبد الحسين محمد شنور61216231941253004

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيمصطفى نعيم خلف جبر61217221941004059

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل610.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد ضياء رزاق طاهر61218271941005227

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل609.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيصادق سعد عزيز جواد61219221941093054

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل609.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيامير مشتاق رزاق كاظم61220231941191005

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل609.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينالنجفاحيائيمنار باسم عبود سعد61221251941048011

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسن مهند شهيد نتاش61222161941110007

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيمؤمل طالب علي شاوش61223241941152036

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيعذراء كريم كمال رمثان61224271942080031

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي مهند عبود حميد61225251941044251

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيبشير جواد كاظم رباط61226251941207012

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرقيه واثق حامد عبيد61227271942088093

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيسجاد عادل كتاب معيوف61228231941022021

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيمنى عامر حسين حميو61229231942153157

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيبنين صالح عبد تايه61230231942211004

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حسين عبد راهي61231111942079033

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائييوسف علي حسين لفته61232231941014130

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه رحمن جابل عبود61233241942114101

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيعلي تحسين عبد الحسين محمد61234271941018017

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل602.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابرار امان محمد امان61235141942100002

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائياسراء هادي اسماعيل حمادي61236211942126008
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قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزهراء علي هاتف مردان61237271942088110

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيكرار ابراهيم عبد عباس61238231941009094

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل599.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيمروه كتاب راشد مذكور61239221942321138

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيرزاق صدام جنعان جوهر61240181941141050

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل597.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيزهراء عالء عبد عباس61241231942110026

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيغفران هادي طعمه كاظم61242271942060259

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيتبارك علي فليح حسن61243271942080013

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيغيث عباس علوان شبيب61244271941010114

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل595.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزينب مفيد صبري عاشور61245271942089066

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين عباس فرحان جنديل61246221941035063

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا قاسم ياسين حديد61247141941047081

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيعلي حسين علوان عبيد61248221941037071

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عزيز حمد كعيم61249131941008052

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل593.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيفرح سرمد شعران مطلك61250231942107083

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيسيف الدين ماهر حميد مجيد61251211941014060

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيرقية سمير حسن كاظم61252271942063054

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل591.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآمنة طه صادق كاظم61253111942146001

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيامير جواد حسين رضا61254271941020014

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزينب حميد حسن ناصر61255231942153092

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر جواد كاظم سلطان61256241941001084

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمنتظر موسى عبد الرضا كيطان61257291941003303

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل589.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيساره خالد محمد محية61258221942203063

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل589.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائينوران مكي نايف ناصر61259231942082062

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.3اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتضى فالح علي عطيه61260221941002258

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزينب مهدي ثعبان والي61261271942079068

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيرضا كاظم سعدون كركوش61262281941151094

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيليث حسين عبداالمير حمد61263231941205020

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائيعقيل حمزة عبيد مدب61264231941030017

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عباس محسن علي61265271952088044

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيزينب نعمه طالب جاسم61266231952080022

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي شاكر حبيب مسلم61267221951363034

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل529.0ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيمحمد قاسم هادي مهدي61268231951021013

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل522.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيجاسم وليد ماجد جاسم61269221951036018

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحسين ناصر عباس حسين61270271951015029

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىتطبيقيكاظم زهير عبد علي61271211951025013

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيباقر مهدي عبيد شهاب61272231951027004
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قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل506.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقينور الدين مرتضى فاضل شاوي61273281851009100

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي السوداني للبنينميسانتطبيقيمرتضى حسن حميد ادهيم61274281951028017

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0اعدادية عشتار للبناتبابلتطبيقينبأ حسين نوري فرحان61275231952125009

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل498.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقيعمر صبار حمادي حسين61276191951043024

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيمرام عبد الكريم ناصر فرج61277281942090033

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل583.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيمحمد رحمن كامل عليوي61278231941164054

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىاحيائيعبدالرحمن صدام موازي هداد61279291941107006

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير مكي هادي عمران61280231941020056

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل580.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيمنتظر سعد نعمان كريم61281271941003037

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل580.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعباس علي كاظم مزهر61282231941011044

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل580.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حمد رشك سويحن61283161941076035

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيكاظم محمد علي اسماعيل قاسم61284251941001211

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد عبد الزهره عبد الحسن61285251941007323

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيعالء جاسم حميد صالح61286261941159017

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيعلي حسين عيدان شبيب61287231941067073

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف ستار جبار عبد الحسين61288251941031889

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي رسول ابراهيم سلطان61289271941001200

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيجعفر جبار عبد عيدان61290231941046007

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيمهيمن فراس عبد العالي حسن61291231941031140

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائياحمد رمزي سوادي جالب61292151941014001

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيقاسم جواد كاظم رحمان61293231941168017

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيعبد هللا عباس جاسم عبيد61294231941069017

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد احمد عبيد يوسف61295251941031620

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيصالح ستار رجه عطية61296291941007179

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد عمار عبد الزهرة عبيد61297111941023030

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحسن باسم كريم مغامس61298231941008039

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين محمد غازي عبد61299221941040051

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى كاظم صالح مهدي61300271941001347

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيحسين عباس كاظم عبد الحسين61301161941001032

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيمصطفى منذر ابراهيم علي61302211941036031

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائييوسف حميد عبد عبطان61303191941054031

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.1الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى احمد عبد المحسن عبيد61304101841028099

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحيدر فالح شنو علوان61305271941151024

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيحسن عبد الرحمن عجمي عبيد61306271941034020

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيفاطمه سعيد جواد كاظم61307261942106065

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيثامر سالم عاشور محيسن61308221941033023
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قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن اسامة حسين فتح هللا61309121941030042

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيرتاج محمد صالح محمد61310271941010068

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل561.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمنتظر عبد الستار محمد جبر61311261941027142

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي يحيى عاشور صالح61312161941140059

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيسجاد علي محمد ابراهيم61313231841002085

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيحوراء محمد علي باقر حسين61314251942083027

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيمحمد ثامر عبد هللا مجيد61315251941210007

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيليث محمد حسون ناصر61316241941003217

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل556.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه عالء شاكر خطار61317141942066101

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد نبيل كاظم عبد61318111941008049

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين عامر محسن حسن61319251942096061

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي عزيز حنون61320221942203054

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحميد براق حميد عبد الهادي61321261941005040

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمصطفى رعد عبد صالح61322221941033127

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن مؤيد هاتف سلمان61323251941044062

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسين امين خسير61324271942091115

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل554.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيتقى قصي محسن علي61325271942091028

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل553.8ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيكرار حيدر حسن عبد61326231941021110

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيعلي سعد فؤاد كاظم61327231941026018

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل553.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور سلمان عبد حسون61328271942056399

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمحمد مصطفى قاسم عباس61329161941105047

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينبا مصطفى باقر محمد61330271942063175

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي المرتضى لؤي غازي جثير61331141941047085

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائياحمد محمد عبدالوهاب حاتم61332231941173009

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيعبد هللا عبد الرحيم لهب ناجي61333231941049032

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيبنين طالب احمد حسن61334231942082011

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0ثانوية البدر المختلطةذي قاراحيائيموسى صبيح عواد خليف61335221941216022

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد حسين هالل جاسم61336251941010063

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمحمد ماجد عبيس عبد الحسين61337231941046046

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيعون عبد العباس شذر فليح61338221941358032

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيعبد العزيز حسين علي اكريم61339111941167003

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيحسين ماجد رحيم كاظم61340241941011020

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل550.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين عباس طالب كاظم61341231941005053

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمنتظر احمد كاظم حسين61342271941035093

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجاسم حامد جاسم جوده61343141941029014

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبتول خالد عبد الحسين صحين61344281942059020
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قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعبد هللا اكرم علي حسين61345271941001165

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين عمار عبيد عراكي61346231941005060

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمصطفى خلف فرهود جبر61347221941307137

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيساره اياد رشيد هاشم61348191942140018

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيبحار االنوار رعد مطر جاسم61349231942125018

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحسن علي محمد عبد هللا61350271941011018

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير محمد علي لفته61351231941020055

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنان خالد عبد جاسم61352111942083017

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل547.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيعبد الرحمن صبار مطر رجي61353221941019084

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى محمد حسن عبد الرضا ناصر61354141941047156

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد هاشم مزعل61355161941076045

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائيوميض نصير زبون عابد61356221941319019

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0ثانوية بغداد النموذجية االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى محمد هاشم حسن61357131941050006

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيابراهيم احمد خليل حسن61358231941020006

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيزيد رزاق عبد ايوب هاشم61359231941067049

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل535.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيحيدر علي كريم فرحان61360271951003023

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيبنين عالء محمد جاسم61361161952165011

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد ناصر شالكة مهدي61362291951005041

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقيحسن احمد كاظم حسو61363231951256022

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل507.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيمحمد نبيل محمد سعيد ديكان61364231951038033

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل505.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعباس رسول ابراهيم سلطان61365271951001061

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل504.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا عبد اليمه خنجر عبد61366231951251157

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل500.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقيحسين عباس شهد جابر61367221951216004

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيحيدر حاكم عباس حسون61368271951007037

كلية العلوم/جامعة بابل671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيياسر مصطفى بالسم داود61369231941020420

كلية العلوم/جامعة بابل657.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره فراس حسين علوان61370231942088255

كلية العلوم/جامعة بابل648.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيايات فريد عالء كاظم61371231942086024

كلية العلوم/جامعة بابل647.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيمريم رائد عدنان محسن61372231942147067

كلية العلوم/جامعة بابل646.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيبدور خضير عباس يوسف61373231942098030

كلية العلوم/جامعة بابل642.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيفاطمة الياس زين العابدين الياس61374271942083077

كلية العلوم/جامعة بابل638.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيغدير علي شنون علي61375231942096102

كلية العلوم/جامعة بابل632.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرفل عالء حسين عباس61376231942271142

كلية العلوم/جامعة بابل629.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيايفان محمد عبيد جاسم61377231942088037

كلية العلوم/جامعة بابل627.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيعلي حازم منسي عزيز61378231941046026

كلية العلوم/جامعة بابل626.6ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيهدى فاضل محمد حسن هادي61379251942074033

كلية العلوم/جامعة بابل626.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء هاشم غازي حسن61380231942088204
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كلية العلوم/جامعة بابل625.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحوراء عقيل عبد الستار محمد61381231942088094

كلية العلوم/جامعة بابل623.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفرقان داخل مردان غضبان61382231942092180

كلية العلوم/جامعة بابل622.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيايات اركان حمد مال هللا61383231942164007

كلية العلوم/جامعة بابل618.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسرى سعد حسن كزار61384231942088264

كلية العلوم/جامعة بابل615.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائينبأ رافع عبد هللا شيحان61385231942115157

كلية العلوم/جامعة بابل614.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب موسى جعفر عبد هللا61386231942092117

كلية العلوم/جامعة بابل611.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائينور رعد جفات سويد61387231942137055

كلية العلوم/جامعة بابل610.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيمريم حسن عبد الوهاب ذياب61388231942101076

كلية العلوم/جامعة بابل610.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد جبار ابراهيم عبد الخالق61389271941001009

كلية العلوم/جامعة بابل608.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيحنين عايد محمد عبدهللا61390231942148013

كلية العلوم/جامعة بابل605.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيكرار حيدر ناصر حسين61391231941043044

كلية العلوم/جامعة بابل604.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيمروه عباس عبد االمير عبيد61392231942107090

كلية العلوم/جامعة بابل604.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيصادق حبيب عواد هاشم61393291941002086

كلية العلوم/جامعة بابل604.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئافان علي جبار عثمان61394201942344014

كلية العلوم/جامعة بابل603.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائيليث مقداد محمد حسن عباس61395231941074015

كلية العلوم/جامعة بابل603.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيفاطمه قيصر عبد االمير محمود61396231942124089

كلية العلوم/جامعة بابل600.5ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيتبارك كامل حسين مظلوم61397231942096027

كلية العلوم/جامعة بابل599.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتبارك ياسين خضير حسن61398231942117035

كلية العلوم/جامعة بابل597.0ثانوية المزايا االهلية للبناتبابلاحيائيسماح علي حاتم عبدالمحسن61399231942151007

كلية العلوم/جامعة بابل597.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيدعاء ميثاق سعدي حاتم61400271942058076

كلية العلوم/جامعة بابل595.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيبتول فاضل عباس عبد االمير61401231942100008

كلية العلوم/جامعة بابل595.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيرسل علي موسى جياد61402231942205009

كلية العلوم/جامعة بابل593.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه حيدر عبد المهدي عبد61403231942087264

كلية العلوم/جامعة بابل593.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى عامر عبد الحميد رشيد61404111942062051

كلية العلوم/جامعة بابل593.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيغدير تحسين مسلم خلف61405231942102047

كلية العلوم/جامعة بابل592.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيرباب زهير مهدي كاظم61406231942123033

كلية العلوم/جامعة بابل592.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيفاطمة مرتضى فاضل عباس61407231942126088

كلية العلوم/جامعة بابل591.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد ناصر حسين61408231942096105

كلية العلوم/جامعة بابل590.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزينب رائد جواد كاظم61409231942123051

كلية العلوم/جامعة بابل590.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الحسين مهدي عبد الرضا61410271942093034

كلية العلوم/جامعة بابل588.7ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيسكينه حيدر عبد زيد حبيب61411231942096083

كلية العلوم/جامعة بابل588.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور الهدى اياد شاكر طالب61412231942090264

كلية العلوم/جامعة بابل588.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي رحيم كزار حربي61413231941033088

كلية العلوم/جامعة بابل588.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيروان رياض رياح جلعوط61414231942086069

كلية العلوم/جامعة بابل587.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب عبداالمير حسين علي61415231942142140

كلية العلوم/جامعة بابل587.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيتبارك فارس صالح عبود61416231942107027
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كلية العلوم/جامعة بابل587.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائياسراء جبار علي بريهي61417271942147003

كلية العلوم/جامعة بابل587.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيعال مهدي عبيد جاسم61418231942080086

كلية العلوم/جامعة بابل586.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيحوراء خالد عبد الرزاق هداوي61419231942147014

كلية العلوم/جامعة بابل585.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيفاطمه ناصر جواد حسن61420231942124091

كلية العلوم/جامعة بابل584.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيهدى ثامر سعيد عليوي61421231942124115

كلية العلوم/جامعة بابل584.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائياحمد عبد الحكيم مهدي عبد الرضا61422231941021005

كلية العلوم/جامعة بابل584.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيكرار حيدر حمزه موسى61423231941012128

كلية العلوم/جامعة بابل584.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم حمود عبود61424231941041032

كلية العلوم/جامعة بابل583.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائينور قاسم علي رضا61425231942132069

كلية العلوم/جامعة بابل583.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيذكرى علي عبد بندر61426231942098066

كلية العلوم/جامعة بابل582.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور سعيد شاكر محمد61427231942087332

كلية العلوم/جامعة بابل582.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيفاطمه وضاح عبد حمود61428231942147061

كلية العلوم/جامعة بابل582.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزهراء مشرق كاظم خضير61429231942092092

كلية العلوم/جامعة بابل581.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائينور الهدى صباح مجيد جواد61430231942092208

كلية العلوم/جامعة بابل581.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيرسل مهدي عباس منون61431231942120069

كلية العلوم/جامعة بابل581.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيرقيه علي حسين حمزه61432231942092075

كلية العلوم/جامعة بابل581.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيعلي عمار عبد الحسين جاسم61433271941015041

كلية العلوم/جامعة بابل581.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيمرتضى اسعد كاظم رخيص61434231941003083

كلية العلوم/جامعة بابل581.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيحوراء صفاء حسوني شاكر61435231942100016

كلية العلوم/جامعة بابل581.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائينور جاسم عليوي سلمان61436231942098181

كلية العلوم/جامعة بابل581.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيايات رسول عبد الحسين نصيف61437231942092019

كلية العلوم/جامعة بابل580.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياسراء مشتاق كاظم عبد االمير61438271942060023

كلية العلوم/جامعة بابل580.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيظفر حسين رشيد عبد الشهيد61439231942089113

كلية العلوم/جامعة بابل580.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزهراء ماجد سلمان درويش61440231942147030

كلية العلوم/جامعة بابل579.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي وليد خليل ناصر61441231941002190

كلية العلوم/جامعة بابل579.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور سعد حسن كزار61442231942088447

كلية العلوم/جامعة بابل579.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزينب زيد هيجل شنشول61443231942113045

كلية العلوم/جامعة بابل579.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيفاطمه كريم حمزه عباده61444231942112027

كلية العلوم/جامعة بابل578.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيتبارك يحيى جاسم محمد سعيد61445231942139015

كلية العلوم/جامعة بابل578.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيبنين ناظم مجيد بريسم61446231942098038

كلية العلوم/جامعة بابل578.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينرجس علي حسين علي61447231942087317

كلية العلوم/جامعة بابل578.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعباس عالء الزم حسين61448231941024026

كلية العلوم/جامعة بابل578.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحيدر رحيم حسون كاظم61449231941007043

كلية العلوم/جامعة بابل578.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيغفران عباس عبودي كاطع61450231942100048

كلية العلوم/جامعة بابل578.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب مقدام نعمة عبد61451231942087191

كلية العلوم/جامعة بابل577.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيانور احمد جواد صالح61452231941019016
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كلية العلوم/جامعة بابل577.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيمصطفى رعد عبد الكاظم عليوي61453231941052077

كلية العلوم/جامعة بابل576.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمد رضا جواد راشد61454231941008178

كلية العلوم/جامعة بابل575.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفهد ميثاق ارحيم جواد61455111941024036

كلية العلوم/جامعة بابل575.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيايات عدنان غريب علي61456231942086021

كلية العلوم/جامعة بابل575.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيآيات عماد كاظم نايل61457231942111002

كلية العلوم/جامعة بابل575.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائياشرف فؤاد شاكر علي61458131941252011

كلية العلوم/جامعة بابل575.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيصبا غسان ناظم خضير61459231942108044

كلية العلوم/جامعة بابل574.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيدعاء علي عبدالكاظم عبد61460231942143008

كلية العلوم/جامعة بابل574.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائينبأ قاسم محمد عبد الرضا61461231942113081

كلية العلوم/جامعة بابل573.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء وهاب محي عطية61462121942092005

كلية العلوم/جامعة بابل573.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزينب محمد ناجي حمزه61463231942105041

كلية العلوم/جامعة بابل573.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر عبد الخالق علي61464231942087149

كلية العلوم/جامعة بابل573.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيهبه كريم عباس عوده61465231942098192

كلية العلوم/جامعة بابل573.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيبتول مهدي صالح عطيه61466231942089017

كلية العلوم/جامعة بابل573.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزينب جاسم عبد عيدان61467231942105033

كلية العلوم/جامعة بابل573.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيمروه حسين طالب موسى61468231942144077

كلية العلوم/جامعة بابل572.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية وليد ابراهيم حسن61469111942064011

كلية العلوم/جامعة بابل572.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآماني محمد عيسى مصطفى61470151942054001

كلية العلوم/جامعة بابل572.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه رعد عبد هللا عليوي61471231942092166

كلية العلوم/جامعة بابل572.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب وليد فاضل سلمان61472231942087196

كلية العلوم/جامعة بابل572.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيروى صالح حلبوص خضير61473231942103036

كلية العلوم/جامعة بابل572.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيايمان ماجد احمد كريم61474231942090034

كلية العلوم/جامعة بابل571.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسين بسام كامل حسين61475141941021024

كلية العلوم/جامعة بابل571.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيتبارك ناظم سلمان داود61476211942145030

كلية العلوم/جامعة بابل570.1ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد مراد ابراهيم محمد علي61477231941021143

كلية العلوم/جامعة بابل570.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه طه فهد فاهم61478111942135007

كلية العلوم/جامعة بابل570.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيزمن ناهض عبد الحمزه صكب61479231941033047

كلية العلوم/جامعة بابل570.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائيوضاح عمار عبد هللا خميس61480231941063026

كلية العلوم/جامعة بابل570.0ثانوية العراق االهلية للبنينبابلاحيائيزيد حسن مرزه علكم61481231941062005

كلية العلوم/جامعة بابل570.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميس قيس حسون حمادي61482141942100125

كلية العلوم/جامعة بابل570.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيوئام احمد بدر منوخ61483231942103096

كلية العلوم/جامعة بابل569.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيصفاء قاسم فاهم عاجل61484231942271282

كلية العلوم/جامعة بابل569.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيفاطمه حميد ابراهيم عبدهللا61485231942144072

كلية العلوم/جامعة بابل569.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيدعاء عباس مسلم عبد61486231942088107

كلية العلوم/جامعة بابل569.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمقتدى شاكر وكاع موسى61487271941154119

كلية العلوم/جامعة بابل568.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيغفران ثامر عبد مسلم عبيد61488231942130041
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كلية العلوم/جامعة بابل568.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيأحالم علي خضير كاظم61489231942107001

كلية العلوم/جامعة بابل567.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيهدى سعدي عبد المهدي حسون61490231942091089

كلية العلوم/جامعة بابل567.0ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيأحمد مؤيد حمود عباس61491231941065003

كلية العلوم/جامعة بابل567.0الخارجيونالكرخ الثانيةاحيائيخلدون مالك شدود مبارك61492111941400011

كلية العلوم/جامعة بابل566.5ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه علي مجيد محمود61493231942132050

كلية العلوم/جامعة بابل566.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا ليث حمدي مدنف61494251941018002

كلية العلوم/جامعة بابل566.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائينرجس اكرم عبد الصاحب علي61495231942098173

كلية العلوم/جامعة بابل566.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد عماد محمد جبار61496221941310156

كلية العلوم/جامعة بابل566.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائياسماء جبار حسين سلطان61497231942087020

كلية العلوم/جامعة بابل566.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيميسون محمد جاسم محمد61498231942092194

كلية العلوم/جامعة بابل566.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزهراء عباس فاضل محمد61499231942127024

كلية العلوم/جامعة بابل565.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء حسن يوسف حسن61500231942090120

كلية العلوم/جامعة بابل565.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن بركان عبد الجبار منصور61501231941020185

كلية العلوم/جامعة بابل565.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيرفل هيثم عبيس حمزه61502231942142089

كلية العلوم/جامعة بابل565.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى حامد وسمي علي61503141942066022

كلية العلوم/جامعة بابل565.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيحوراء محمد عبيد حسون61504231942141015

كلية العلوم/جامعة بابل565.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيايات ميثم علي عبيد61505231942098018

كلية العلوم/جامعة بابل564.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد محمد عبد اللطيف ابراهيم61506111942071073

كلية العلوم/جامعة بابل564.0الخارجيونبابلاحيائيكرار محمد عبيد فاضل61507231941400065

كلية العلوم/جامعة بابل564.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمة علي عبيد حسن61508231942120145

كلية العلوم/جامعة بابل564.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيرقيه صبحي عبد هللا عزيز61509271942147022

كلية العلوم/جامعة بابل563.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيقاسم حيدر عبد االئمه حسن61510271941036084

كلية العلوم/جامعة بابل563.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيحسين حيدر وناس عبد61511231841067024

كلية العلوم/جامعة بابل562.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك احمد حسين نايف61512111942140004

كلية العلوم/جامعة بابل562.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيموسى طالب عبيد عبد هللا61513231941251357

كلية العلوم/جامعة بابل562.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيفاطمه علي نايف حميد61514231942096117

كلية العلوم/جامعة بابل562.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيرسل مشتاق تركي عبدالساده61515231942144032

كلية العلوم/جامعة بابل562.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيامال محسن علي حمزه61516231942147006

كلية العلوم/جامعة بابل562.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين ميثم علي عمران61517231941020109

كلية العلوم/جامعة بابل561.0ثانوية المفيد االهلية للبنينالمثنىاحيائيضايف ثجيل سعود مسير61518291941022008

كلية العلوم/جامعة بابل561.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي طارق مهدي عبد الحسين61519231941002175

كلية العلوم/جامعة بابل561.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب احمد عدنان رشيد61520101942119044

كلية العلوم/جامعة بابل561.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيحوراء كريم هادي خشان61521231942271114

كلية العلوم/جامعة بابل561.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيبشائر فالح عبدالحسن محمد61522231942205007

كلية العلوم/جامعة بابل561.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيسجاد وسام عبد الحسن محمد61523231941014050

كلية العلوم/جامعة بابل561.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيبنين عباس حمزه عبد هللا61524231942123019
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كلية العلوم/جامعة بابل561.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين علي سعيد عباس61525231941020099

كلية العلوم/جامعة بابل561.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمؤمل محمد شهيد محمود61526231941047053

كلية العلوم/جامعة بابل561.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى خالد حسن عبد61527241941001296

كلية العلوم/جامعة بابل560.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيتبارك رباح عبيد حاجم61528231942126023

كلية العلوم/جامعة بابل560.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين علي حفظي عبد االمير61529231941020097

كلية العلوم/جامعة بابل560.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصدق علي حمزه حمد61530231941020378

كلية العلوم/جامعة بابل559.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيضيف مبدر شاكر علي61531111941029019

كلية العلوم/جامعة بابل559.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيأيام محمد حاتم سعدون61532231942121005

كلية العلوم/جامعة بابل559.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيابراهيم خليل كاظم هاتف61533231941182001

كلية العلوم/جامعة بابل559.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي محمد عبد الرضا اسماعيل61534231941020260

كلية العلوم/جامعة بابل559.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمحمد جالوي علوي صغير61535231941055041

كلية العلوم/جامعة بابل559.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمهدي صالح مهدي علي61536231941008216

كلية العلوم/جامعة بابل558.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحنين غانم سالم حسان61537241942220111

كلية العلوم/جامعة بابل558.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب احمد حمزه حركان61538231942090143

كلية العلوم/جامعة بابل558.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيمرتضى رعد هاشم البو سوده61539231941205024

كلية العلوم/جامعة بابل558.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسن ظاهر حسن عباس61540231941006021

كلية العلوم/جامعة بابل558.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينبأ رزاق كاظم ناجي61541231942088425

كلية العلوم/جامعة بابل558.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيزياد خلف ناهي عباس61542291941105012

كلية العلوم/جامعة بابل557.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبلقيس جمعه هليل جبر61543151942051016

كلية العلوم/جامعة بابل557.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيحنان عمار محمد موسى61544131942117062

كلية العلوم/جامعة بابل557.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزينب ثامر مرزه سلطان61545231942107052

كلية العلوم/جامعة بابل557.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيهاله باسم عبد فيضي61546231942100063

كلية العلوم/جامعة بابل557.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيمريم احمد هادي ساهي61547231942115142

كلية العلوم/جامعة بابل557.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيسجاد محمد حسن خريم61548231941013033

كلية العلوم/جامعة بابل557.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيبنين عباس شاطي زابي61549231942091015

كلية العلوم/جامعة بابل557.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيفالح حسن كاظم عبد الحمزه61550231941250028

كلية العلوم/جامعة بابل557.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيغدير مهدي هادي عبد61551231942205022

كلية العلوم/جامعة بابل557.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيصفا فالح نجم عبيد61552231942087235

كلية العلوم/جامعة بابل556.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيايات علي ظاهر حبيب61553231942096010

كلية العلوم/جامعة بابل556.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيصدام احمد محمد ضبع61554111941160017

كلية العلوم/جامعة بابل556.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيرواء كريم ياسر ناطور61555251942070064

كلية العلوم/جامعة بابل556.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيصادق ناصر عبيد منذور61556271941153044

كلية العلوم/جامعة بابل556.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيختام نعمة عبد الواحد كطل61557231942088100

كلية العلوم/جامعة بابل556.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيمريم حاكم عبيد نهابه61558231942141048

كلية العلوم/جامعة بابل556.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر علي عطيوي61559231942093060

كلية العلوم/جامعة بابل556.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحوراء حيدر عدنان عبد61560231942088089
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كلية العلوم/جامعة بابل556.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيبنين صالح جاسم محمد61561231942114024

كلية العلوم/جامعة بابل555.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد عادي يتيم61562231942090223

كلية العلوم/جامعة بابل555.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات علي حيدر حسن61563111942080013

كلية العلوم/جامعة بابل555.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء حاكم صالح شنباره61564231942109081

كلية العلوم/جامعة بابل555.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيطيبه مكصد عبود جبر61565231942143022

كلية العلوم/جامعة بابل555.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيهاجر اسكندر كاظم عبد الحسين61566231942087344

كلية العلوم/جامعة بابل555.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيايناس عماد عبد اللطيف شهاب61567231942094007

كلية العلوم/جامعة بابل555.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيضرغام فليح حسن كاظم61568231941032041

كلية العلوم/جامعة بابل555.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيبنين حيدر نعمه رشيد61569231942077029

كلية العلوم/جامعة بابل554.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد شاوردي حمزه محسن61570271941153111

كلية العلوم/جامعة بابل554.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلاحيائينرجس حسين هاشم حسين61571231942208006

كلية العلوم/جامعة بابل554.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحنين اياد عدنان ابراهيم61572231942088086

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي احسان عبد االمير عوده61573271941010093

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيشهالء احمد عبيس شهيد61574231942124069

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيغزالن ماجد خلف مطر61575231942115110

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيقاسم يوسف حسن كاظم61576231941006133

كلية العلوم/جامعة بابل553.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيبتول حسن منصور سماوي61577231942134006

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيزينب محمود شاكر وسمي61578231942091049

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسجى عدي حسن علي61579231942142168

كلية العلوم/جامعة بابل553.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيحسين جباره سلطان سعيد61580181941067017

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيحسن سعدون جلعيد زيدان61581181941278002

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيدرباش باسم درباش مهدي61582231941017063

كلية العلوم/جامعة بابل552.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتبارك كريم صاحب مهدي61583231942087087

كلية العلوم/جامعة بابل552.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيبتول اسماعيل عباس عبيد61584231942112005

كلية العلوم/جامعة بابل552.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيشهد حميد جليل محمد61585231942100042

كلية العلوم/جامعة بابل552.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسين عبد الرزاق ناجي عبد هللا61586111941022026

كلية العلوم/جامعة بابل551.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيغدير ستار جبار محمد61587231942271313

كلية العلوم/جامعة بابل551.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسجاد جمعه جالب عليوي61588261941001070

كلية العلوم/جامعة بابل551.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانية محمد هادي جاسم61589111942110037

كلية العلوم/جامعة بابل551.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه وعد عباس كاظم61590231942080105

كلية العلوم/جامعة بابل551.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيباقر عمار فالح عذيب61591261941002015

كلية العلوم/جامعة بابل550.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيزهور رحيم حظي محمد61592231942103047

كلية العلوم/جامعة بابل550.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائينرجس صاحب هاشم محمد61593231942086158

كلية العلوم/جامعة بابل550.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزينب سليم نعمه حسن61594231942076050

كلية العلوم/جامعة بابل550.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيايمان زيد عباس حسن61595231942140008

كلية العلوم/جامعة بابل550.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى مازن نصار فرحان61596141941016130
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كلية العلوم/جامعة بابل549.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيمريم مشتاق عبد جاسم61597231942123098

كلية العلوم/جامعة بابل549.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائياساور سعيد كباش معن61598261942119002

كلية العلوم/جامعة بابل549.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيتقى شاكر جبر باصي61599231942093032

كلية العلوم/جامعة بابل549.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيعباس حسين علي موسى61600231941250022

كلية العلوم/جامعة بابل549.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزهراء علي عكال شمخي61601231942081028

كلية العلوم/جامعة بابل549.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء محمد هادي مطشر61602231942087168

كلية العلوم/جامعة بابل548.8ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيلقاء فالح كاظم علي61603231942096123

كلية العلوم/جامعة بابل548.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيتبارك علي عباس جاسم61604231942090071

كلية العلوم/جامعة بابل548.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفرح حسن محمد عبد هللا61605231942087279

كلية العلوم/جامعة بابل548.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيليلى قاسم صبيح عبد الزهره61606231942091073

كلية العلوم/جامعة بابل547.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد علي زاهر عبد الرضا كعيم61607231941021139

كلية العلوم/جامعة بابل547.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيأستبرق عامر حمزه حسن61608231942099001

كلية العلوم/جامعة بابل547.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيايات احسان هادي جبار61609231942088034

كلية العلوم/جامعة بابل547.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيمريم علوان عبد الرضا هديو61610261942132139

كلية العلوم/جامعة بابل547.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمهدي عادل فاضل علوان61611211941002149

كلية العلوم/جامعة بابل546.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائييمام سمير جاسم محمد61612231942123112

كلية العلوم/جامعة بابل546.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيغيث مؤيد كاظم حمادي61613231941020281

كلية العلوم/جامعة بابل546.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزينب ناظم عبيس حسوني61614231942102032

كلية العلوم/جامعة بابل546.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيكرار عباس مال هللا محسن61615231941006144

كلية العلوم/جامعة بابل546.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيهديل ستار جبار حميد61616231942153173

كلية العلوم/جامعة بابل546.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور سعد كاظم عبد61617141942076111

كلية العلوم/جامعة بابل545.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيقبس احمد فاهم عبد الرزاق61618231942136026

كلية العلوم/جامعة بابل545.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينبيا حامد عباس عبيد61619231942088243

كلية العلوم/جامعة بابل545.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزهراء فاضل حمدي راجي61620231942086089

كلية العلوم/جامعة بابل544.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا عماد نوري داود61621251941009231

كلية العلوم/جامعة بابل544.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء عامر محمد علي احمد61622231942088180

كلية العلوم/جامعة بابل544.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد فادي صباح خدكي61623101941015004

كلية العلوم/جامعة بابل544.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائينور واثق كاظم جاسم61624231942109212

كلية العلوم/جامعة بابل543.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعلي عبد العزيز عبد الرزاق عبد العزيز61625321941010062

كلية العلوم/جامعة بابل543.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيامين زاير عبد شميل61626261941163003

كلية العلوم/جامعة بابل543.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيالمجتبى صادق راضي حنتوش61627281941002009

كلية العلوم/جامعة بابل543.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيفاطمه سعد مكي سماوي61628271942093056

كلية العلوم/جامعة بابل543.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيبنين عماد طالب كحط61629231942165003

كلية العلوم/جامعة بابل543.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزينب حسين حسون عبيس61630231942078056

كلية العلوم/جامعة بابل543.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيشهد محسن محمد محسن61631231942117103

كلية العلوم/جامعة بابل543.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيمحمد فليح علي رجا61632231941011084
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كلية العلوم/جامعة بابل543.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائينرجس حميد ابراهيم عبدهللا61633231942144082

كلية العلوم/جامعة بابل542.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيايات حيدر جويد عبد الكاظم61634251942108024

كلية العلوم/جامعة بابل542.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي حاكم عبد هللا مزعل61635251941151084

كلية العلوم/جامعة بابل542.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيسجى جاسم عباس فرهود61636231942092124

كلية العلوم/جامعة بابل542.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيتبارك علي عبيد حسن61637231942120035

كلية العلوم/جامعة بابل542.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتبابلاحيائيبراء حمزه سالم عبد السادة61638231942156001

كلية العلوم/جامعة بابل542.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي قاسم فارس عربيد61639231941251235

كلية العلوم/جامعة بابل542.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن مهدي عبد هللا61640231942271337

كلية العلوم/جامعة بابل541.5ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسن عامر محمد هاشم61641231941021026

كلية العلوم/جامعة بابل541.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيبنان عامر محمد عبود61642231942115030

كلية العلوم/جامعة بابل541.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيضحى فالح حسن محمد61643231942115102

كلية العلوم/جامعة بابل541.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيحسين عباس صبر عبد هللا61644231941033030

كلية العلوم/جامعة بابل541.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيتيجان قائد كامل بوهان61645231942164014

كلية العلوم/جامعة بابل541.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيياسر رشيد مجيد مومن61646131941031088

كلية العلوم/جامعة بابل540.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائينبا محمد منهل عباس61647271942071071

كلية العلوم/جامعة بابل540.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيسرى عمر حسن عبد السيد61648191942160044

كلية العلوم/جامعة بابل540.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيافنان عزيز هاشم فرمان61649231942125006

كلية العلوم/جامعة بابل540.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيدانيه حيدر عبد المحسن حمزه61650231942108022

كلية العلوم/جامعة بابل539.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيزينب اياد محمد حنون61651231942136014

كلية العلوم/جامعة بابل539.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعبد هللا عدي حاتم ناجي61652271941010089

كلية العلوم/جامعة بابل539.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيضفاف عبد الستار صالح حمادي61653101942123046

كلية العلوم/جامعة بابل539.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيايناس قاسم مسلم رضا61654231942098024

كلية العلوم/جامعة بابل539.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائيزهراء اياد عبد الرحيم عبد الكريم61655161942264007

كلية العلوم/جامعة بابل539.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيايه احمد ماجد نعيم61656231942090038

كلية العلوم/جامعة بابل539.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيساره وصفي خليل جاسم61657231942271236

كلية العلوم/جامعة بابل539.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيطيبه مكي ساجت جالب61658231942145085

كلية العلوم/جامعة بابل539.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبنين احمد عباس عبد61659271942058039

كلية العلوم/جامعة بابل538.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيتبارك محمد حسين مهدي61660231942142066

كلية العلوم/جامعة بابل538.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائيصالح طاهر عايد فرهود61661231941171012

كلية العلوم/جامعة بابل538.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيزهراء عايد رزيق كاظم61662231942149015

كلية العلوم/جامعة بابل538.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب علي علوان روضان61663231942087188

كلية العلوم/جامعة بابل538.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيهاشم محمد حسين سعد61664231941024074

كلية العلوم/جامعة بابل538.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائياسماء راضي كاظم حنيش61665231942120007

كلية العلوم/جامعة بابل538.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيهاجر حيدر عبد الهادي محمود61666231942124113

كلية العلوم/جامعة بابل538.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب رائد غازي عبد الحسين61667271942060184

كلية العلوم/جامعة بابل537.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيمحمد عدنان علي اكبر عبد القادر61668171941121042
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كلية العلوم/جامعة بابل536.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره رعد حميد عبد61669231942088245

كلية العلوم/جامعة بابل536.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيمصطفى عباس جويد حسن61670281841014024

كلية العلوم/جامعة بابل536.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيديار مشعان كاظم سالم61671231942088109

كلية العلوم/جامعة بابل535.0ثانوية الريان المسائية االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن هادي عطية ثعيل61672161941374001

كلية العلوم/جامعة بابل535.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيفاطمة محمود عبدالكاظم مزعل61673231942148040

كلية العلوم/جامعة بابل535.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيزينب علوان كاظم حمادي61674231942205016

كلية العلوم/جامعة بابل535.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيعباس فارس عبيد رسن61675231941069015

كلية العلوم/جامعة بابل535.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيحوراء حسين عليوي عبدالحسن61676231942144024

كلية العلوم/جامعة بابل535.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيضنون نجم عبيد كريم61677231942100044

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيضحى قاسم عبد علي ابراهيم61678231942088299

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعبدالوهاب عماد يونس حمد61679211941017024

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعلي نزار احمد رمضان61680171941018134

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيعذراء عواد مظلوم جبر61681221942116032

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمحمد اسعد مجيد اوداعه61682221941001083

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيزيد حليم عبد زيد حسين61683231941060061

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعلي شالل عبد الكاظم ناجي61684231941042090

كلية العلوم/جامعة بابل535.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيهند علي كاظم شعالن61685231942078115

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيسجاد فيصل غازي عبيد61686271941005096

كلية العلوم/جامعة بابل534.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيميسم كريم كاظم عبود61687231942081061

كلية العلوم/جامعة بابل534.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيأوراس سالم عيسى عبد61688251942087001

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيحوارء هيثم فاضل علي61689181942205023

كلية العلوم/جامعة بابل534.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيزهراء عبدهللا عباس عبدهللا61690231942144041

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيليث حسين خضير عباس61691251941020029

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيصادق رضا صافي عوده61692231941012073

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائينور علي محمود محيسن61693231942123104

كلية العلوم/جامعة بابل534.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا رزاق غزاي خريبط61694251941209015

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى عالء كريم حمود61695231941020386

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيايات عباس خليبص كاظم61696231942111010

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمقتدى مجبل رشك زغير61697281941001125

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى عمار احمد ونان61698131942093076

كلية العلوم/جامعة بابل534.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي صباح عبد علي غثوان61699111941026078

كلية العلوم/جامعة بابل533.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمهدي عبد االمير عبد دلي61700251941008237

كلية العلوم/جامعة بابل533.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيابراهيم اركان علي خليل61701211941017001

كلية العلوم/جامعة بابل533.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمنتظر رائد هادي اسماعيل61702231941012180

كلية العلوم/جامعة بابل533.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتمارة نبيل جميل فاضل61703271942060087

كلية العلوم/جامعة بابل533.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيطيبه عبد االله عمران هادي61704231942098128
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كلية العلوم/جامعة بابل533.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد منذر محمد خلف61705101941026259

كلية العلوم/جامعة بابل533.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزهراء اكرم هادي اسماعيل61706231942098079

كلية العلوم/جامعة بابل533.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبدالواحد علي راضي61707241941034033

كلية العلوم/جامعة بابل533.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حرجان حمود محمد61708251941205179

كلية العلوم/جامعة بابل533.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صباح محمود عبد61709251941031685

كلية العلوم/جامعة بابل532.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيطيبه قاسم هادي حسن61710231942089111

كلية العلوم/جامعة بابل532.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيمالك حسن عبد محسن61711231942113079

كلية العلوم/جامعة بابل532.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حسن علي حسين61712131942092022

كلية العلوم/جامعة بابل532.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمقداد صالح علي صالح61713211941010107

كلية العلوم/جامعة بابل532.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائيفاطمه كاظم محسن ياسين61714231942159020

كلية العلوم/جامعة بابل532.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيايمان ليث محمود حسن61715231942100007

كلية العلوم/جامعة بابل532.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائياسماعيل موفق احمد اسماعيل61716181941067008

كلية العلوم/جامعة بابل532.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن محمد علوان حسين61717101941020052

كلية العلوم/جامعة بابل532.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين ضياء صيوان شمخي61718251941031198

كلية العلوم/جامعة بابل532.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه كريم عبد الحمزة كاظم61719231942090222

كلية العلوم/جامعة بابل532.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيامير فرحان عاجل عبد61720231941167004

كلية العلوم/جامعة بابل531.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائياالء حيدر جعاز عليخ61721251942096025

كلية العلوم/جامعة بابل531.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي رياض سعدون كاظم61722231941008131

كلية العلوم/جامعة بابل531.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمرتضى قاسم كاظم عبيس61723231941005174

كلية العلوم/جامعة بابل531.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزينب عبد هللا وناس حسين61724231942086095

كلية العلوم/جامعة بابل531.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيرافده عبد الرضا كاظم حسن61725231942120064

كلية العلوم/جامعة بابل531.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب حيدر جليل نصيف61726251942108176

كلية العلوم/جامعة بابل531.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين عباس حسين خلف61727231941002058

كلية العلوم/جامعة بابل530.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد رائد يونس عمر61728171941022135

كلية العلوم/جامعة بابل530.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيعباس ايهاب رزاق كاظم61729231941177009

كلية العلوم/جامعة بابل530.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيباقر محمد عمران لطيف61730231941020061

كلية العلوم/جامعة بابل530.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن خالد حسن فرحان61731141941048015

كلية العلوم/جامعة بابل530.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيدعاء حسين عبد الكريم سعد61732161942228043

كلية العلوم/جامعة بابل530.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيدعاء ماجد حامد جبر61733281942061010

كلية العلوم/جامعة بابل530.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيبراءه ستار علي مجبل61734101942091014

كلية العلوم/جامعة بابل530.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيرقيه لطيف جاسم زغير61735261942083033

كلية العلوم/جامعة بابل530.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيبيداء لقاء شاكر صاحب61736231942117031

كلية العلوم/جامعة بابل530.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعبدهللا مناف عبدالرحمن محمود61737211941014082

كلية العلوم/جامعة بابل530.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيزينب علي نافع جبر61738231942137033

كلية العلوم/جامعة بابل604.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيامير خضير حسن حميد61739231951018004

كلية العلوم/جامعة بابل558.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين عدنان جهيد عبيد61740291951025026
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كلية العلوم/جامعة بابل548.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيمحمد هادي فيدي شالش61741231951033064

كلية العلوم/جامعة بابل540.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيزهراء عبد الجليل عبود جالب61742231952098022

كلية العلوم/جامعة بابل538.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيزهراء رياض ناصر مجيد61743161952170010

كلية العلوم/جامعة بابل528.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيزهراء ميثم كريم سلمان61744231952087021

كلية العلوم/جامعة بابل524.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيايمان مكي كريم صموت61745231952205002

كلية العلوم/جامعة بابل522.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقياطياف زهير مهدي يونس61746231952081002

كلية العلوم/جامعة بابل521.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلتطبيقيميالد عماد مطر نفس61747231952146015

كلية العلوم/جامعة بابل519.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيحازم رايد سامي صعب61748231951033007

كلية العلوم/جامعة بابل518.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيتبارك حسين علي كاظم61749231952081009

كلية العلوم/جامعة بابل516.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيزينب حمزه علي غالي61750231952127010

كلية العلوم/جامعة بابل512.0ثانوية االعالم للبنينبابلتطبيقيفاضل عباس اسماعيل ناصر61751231951066011

كلية العلوم/جامعة بابل508.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيحيدر عبد الكريم منسي خلف61752281951022038

كلية العلوم/جامعة بابل508.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمنتظر ميثم كاظم محمد علي61753231951020081

كلية العلوم/جامعة بابل506.9ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيزينه مكي عبد االمير جابر61754231952096010

كلية العلوم/جامعة بابل503.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقييوسف ابراهيم محمد شهد61755231951038045

كلية العلوم/جامعة بابل501.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيحسين عادل سامي صعب61756231951033014

كلية العلوم/جامعة بابل500.0ثانوية الوركاء للبناتبابلتطبيقيرسل عبد النبي عبد الجليل نعاس61757231952079004

كلية العلوم/جامعة بابل496.0ثانوية االفاق للبناتبابلتطبيقيرسل وثيق عبار كديمي61758231952144007

كلية العلوم/جامعة بابل496.0ثانوية الوركاء للبناتبابلتطبيقيحنين علي مهدي كاظم61759231952079003

كلية العلوم/جامعة بابل495.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقييوسف قاسم رشك زورة61760281951022123

كلية العلوم/جامعة بابل492.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيحنين عبد االمير جاسم مارد61761231952086012

كلية العلوم/جامعة بابل491.0ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيطيبه عباس سليم حسن61762231952096015

كلية العلوم/جامعة بابل491.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيحسين غانم كعيم عبد61763231951050007

كلية العلوم/جامعة بابل491.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيشهد احسان علوان هادي61764231952080025

كلية العلوم/جامعة بابل489.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيمرتضى حسين عبد صالح61765251951046030

كلية العلوم/جامعة بابل488.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيفاطمة ميثم حسين منصور61766231952205012

كلية العلوم/جامعة بابل487.0ثانوية الفضائل للبناتبابلتطبيقيرقيه علي طالب هاشم61767231952112005

كلية العلوم/جامعة بابل487.0ثانوية الجاحظ للبنينالبصرةتطبيقيعباس وحيد علي حسين61768161951303012

كلية العلوم/جامعة بابل487.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيزيد ثامر هاشم عبود61769231951014022

كلية العلوم/جامعة بابل487.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيزهراء جهاد بروان ساهي61770271952071022

كلية العلوم/جامعة بابل486.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقيمصطفى صالح جاسم حمود61771231951061028

كلية العلوم/جامعة بابل485.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيجاسم محمد جويد كاطع61772221951314015

كلية العلوم/جامعة بابل482.0ثانوية الكرار المختلطةبابلتطبيقيعباس صالح خليل ابراهيم61773231951175010

كلية العلوم/جامعة بابل482.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقينبأ مهدي جابر صالح61774231952142041

كلية العلوم/جامعة بابل482.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقياركان عبداالمير عبيس زغير61775231951183006

كلية العلوم/جامعة بابل481.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقياحمد كاظم ابو خشة غبن61776231951061002
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كلية العلوم/جامعة بابل479.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقيبتول نوري عبيد دواي61777231952093003

كلية العلوم/جامعة بابل479.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقيمجتبى احمد شاكر هويش61778271951006026

كلية العلوم/جامعة بابل477.0ثانوية الزاكيات للبناتبابلتطبيقيبنين جميل حميد جاسم61779231952135003

كلية العلوم/جامعة بابل477.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيأسماء خالد عبد حمزة61780231952115002

كلية العلوم/جامعة بابل477.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيرواء ناظم داخل شخير61781231952098019

كلية العلوم/جامعة بابل475.0الخارجيونالبصرةتطبيقيمرتضى عصام عبد الوهاب عبد الحسن61782161951400142

كلية العلوم/جامعة بابل475.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيعلي عقيل كاظم عبد الحسين61783231951043027

كلية العلوم/جامعة بابل475.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيتبارك سعد حمزه جواد61784231952117013

كلية العلوم/جامعة بابل473.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيطيف صالح عبد الكاظم حسن61785231952103021

كلية العلوم/جامعة بابل473.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيحسين حاكم حسن موسى61786231951183016

كلية العلوم/جامعة بابل472.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيرقيه طالب مطيران عبيس61787231952087018

كلية العلوم/جامعة بابل471.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيحسنين علي جواد كاظم61788231951251065

كلية العلوم/جامعة بابل471.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيزيد عبد الحسين محسن عبود61789271951010039

كلية العلوم/جامعة بابل470.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر علي صلبوخ61790231951018025

كلية العلوم/جامعة بابل470.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيعلي محمد يوسف نجد61791271951014048

كلية العلوم/جامعة بابل470.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمنتظر محسن جبر جدوع61792231951005054

كلية العلوم/جامعة بابل470.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيليث اعالم جاسم نصيف61793231951050016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل643.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيأنسام ماجد عبد الحسين ياسين61794271942094001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل637.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيهاجر حسن عبد حراب61795231942140076

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل616.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيزينب علي حسين كاظم61796231942136016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل608.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيدعاء حليم حسين حمزه61797231942146007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل603.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء موسى كاظم حمد61798261942132078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل602.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسوزان عادل عبد الرحمن علي61799141942070073

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل594.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء نصير حسين هاشم61800271942089056

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل583.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيثريا كاظم ماجد حميدي61801231942130011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل582.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيزهراء رسول مجيد موسى61802271942093029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل580.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائيساره كاظم منذور حسين61803231942201002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل578.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء وائل عبد االمير عبد الجاسم61804231942109098

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل576.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيتبارك مهدي كاطع خلف61805231942112010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل573.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيطيبة رزاق محمد علوان61806231942126078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل572.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيغدير عبد االمير جمعه خضير61807201942141048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل571.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغدير حاكم هادي صالح61808231942109149

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0ثانوية العمادية المختلطةبابلاحيائيفاطمة حامد عبد الحسين عباس61809231942230006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل569.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزينب حسين فاضل محمد رضا61810231942107055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيآمنه علي حرفش عيدان61811231942081001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائياديان علي نعمان كاظم61812231942142003
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل564.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيزهراء صالح الدين نعمه عبد61813231942095038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيريمان صالح حمدان خلف61814261942083037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء بشير زايد خلف61815141942136022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيعذراء كاظم صبر سروان61816231942271303

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيصفا حسن ناجي ناصر61817231942092135

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتصالح الديناحيائيمريم طه عبد العزيز صالح61818181942375029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيشهالء خضير عبد العباس جبار61819271942093044

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف احمد عبد علي61820111942083006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيزينب محيد طالب محمد61821231942148024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفرح ابراهيم باقر سعيد61822231942088376

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيبان عباس نجم عبد61823231942129005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيهبه جابر عباس عبدهللا61824231942164062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حميد باقر عباس61825131942116017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل543.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيهدى بدر ناصر يونس61826221942183088

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسرى نوري فاضل محمد61827231942271256

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل539.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيأيه سعد يوسف عبيس61828231942089015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل538.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزهراء عامر عبيد عزال61829271942071036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل537.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيترتيل غانم فالح مهدي61830231942178010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل536.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبنين محمد حمود عبد61831231942092039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل534.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيحوراء محمد كوم برنج61832231942107034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل533.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيتبارك محي صالل عبد هللا61833231942091021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل533.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيبان ميثم عبد الحسين رخيص61834231942147009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل531.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيدالل عامر طعمه محمد61835231942100019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل531.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيزينب حيدر محمد كريم61836271942093032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل530.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب أياد صاحب ياسر61837271942055124

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل530.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائينورالهدى ثامر سعد عباس61838181942275081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل530.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه صادق عبد الحسين علي61839251942170324

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل530.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيتبارك عجمي محمد عبيدكاظم61840231942142062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل529.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيزهراء هادي وناس كاظم61841271942147034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل529.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيزينه علي عبد الواحد عباس61842131942132019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل529.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه رحيم حنون حسون61843231942080094

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل528.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيايناس محسن وحيد حسين61844231942147008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل528.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه مشتاق عوده عبيد61845271942160165

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيمريم حسن كاظم ثامر61846231942123095

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائياسراء علي مراد عوده61847231942120006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيمريم علي شاكر علي61848161942381131
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائينور قاسم حسن جبر61849231942123105

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيضي عبد الكاظم غثيث ابراهيم61850271942052100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك فاضل عباس اجعاز61851101942093003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم عبد الحسين عبد هللا61852231942150008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيايات كاظم عباس عطيه61853271942160030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائياسيل قيس عبد زيد عبد الرضا61854231942121009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيشهد جبار مطلك ضيدان61855231942148032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيدعاء ابراهيم احمد علي61856231942094019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائينور الهدى ناجي مجيد بشير61857231942128063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينور الزهراء حمزه محسن جياد61858271942063179

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيمها حسنين عقيل هاني61859231942124100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيبراء عباس هادي عبيس61860231942120020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عدنان فاضل احمد61861131942100091

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيرسل محمد لفتة صوين61862231942139020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيزهراء عبد هللا موسى كاظم61863231942140031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيتقى ابراهيم خليل اسماعيل61864171942289029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه احسان هادي حسن61865251942084315

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيريام جبار نبهان حرجان61866231942076031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيفرح مظفر حسين علي61867171942235129

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزهراء جعفر محمد عبد61868231942113029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائياسراء حمد مهدي سالم61869231942079005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمة حمد كشاش شمران61870231942271328

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيأمنه مكي خضير مهدي61871231942100001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل525.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيوسن ناصر كاظم خضر61872271942094074

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسجى جبار عوده حسين61873231942088258

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد علي محيسن61874231942115115

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيزينب محمد علي حسون61875231942134031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيزينب عوده زغير ماغي61876271942052082

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك هادي سوادي باهض61877111942114026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائياسراء بديع هادي عبد علي61878271942147002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيهدى كريم صاحب عيسى61879281942096033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل524.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين جبار عبد الحسين61880271942071034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء سعد عوده علوان61881251942192014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0ثانوية الرفل للبناتكربالءاحيائيحنين محمد عبد الواحد داغر61882271942085002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيشهد محمد عباس عناد61883231942088283

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه بهاء حسين عبدان61884231942088334
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيتبارك حامد رحيم ديكان61885231942092042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزينب حسن اسماعيل حمزه61886231942102025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيموج ناجي فرحان سليم61887231942271390

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره مهدي محمد باقر محمد مهدي61888271942056218

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل523.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفرقان عامر عبد الحسن عمران61889231942088379

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء جعفر هزيز كشكول61890271942058111

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيأم البنين محمود عبد زيدان61891281942063005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائينبأ رحيم ياس علي61892231942105072

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيضحى حليم جاسم محمد علي61893231942123068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء صباح صالح وحيد61894231942088179

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيندى حمزه زيد كاظم61895231942119241

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيزينب صالح حسن جواد61896231942129015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيزهراء هادي عباده خليف61897231942139028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميساناحيائيساره محمد هاشم محمد61898281942087006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيبنت الهدى فراس كاظم طارش61899231942086033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيختام علي عبد الحسين كحيني61900221942116010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائينور الهدى محمد عبد عبيس61901231942093139

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياديان عالء عبد الجبار عبد الستار61902111942215001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى سامي عبود محمد61903111942062058

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيريام عبد هللا حسن كتاب61904231942092078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيضحى زياد فاضل جواد61905261942083067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائييقين بالل فرج بداي61906271942144048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرقيه زهير جعفر محمد61907271942056133

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيتكتم سالم كاظم حمادي61908231942271094

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب كريم جاسم باقر61909231942092114

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطاحيائينور كامل حسين خرنوب61910261942100028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.6ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائياسماء حسين حمزه حسن61911231942096004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزهراء عمار هاتف دعيم61912231942127027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيزهره حسن نصار مصحب61913231942183022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيزينب نشأت محمد علي عباس61914271942083061

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائينور  عبد الباري محمد موسى61915231942159025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيشهد علي كزار ناصر61916231942164039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزهراء حيدر حسن حسين61917271942087064

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيتبارك حازم خضير علوش61918291942056034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيمريم عدنان عبيد حسن61919241942095108

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى ماجد صادق عبد االمير61920121942094183
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيآيه وليد عبد الهادي شخير61921231942108003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيزهراء جميل كعيد عبود61922231942161002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل518.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيوجدان قحطان خضير عباس61923271942088243

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيايات جابر كاظم عبدالحسن61924291942056017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفاء علي حسين علي61925111942079055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل تحسين عالوي حسون61926111942062103

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه علي احمد محمود61927131942117072

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميسم حسن علي عجيل61928111942073099

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور عالء غازي فيصل61929241942120289

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرسل عامر كاظم مطلوب61930231942088126

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيرضاء قاسم عطية عباس61931231942086062

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيدعاء حميد عبيد عبد هللا61932231942117051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل517.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيسكينه حسن عبد الوهاب ذياب61933231942101055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل516.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيايالف صالح هادي راهي61934231942098020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل516.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيهبه عماد طاهر مسلم61935291942085163

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل516.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحنين محمد هاشم نايف61936271942055061

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل516.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيايه جاسم عبيد جاعد61937231942093014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل516.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيزينب ابراهيم عبود مرهج61938231942118023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل516.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيامنه صفاء عباس عبيد61939231942087029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائينور علي فالح حسن61940241942108162

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمفاز احمد نجم عبود61941131942125006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد صباح جدي خضير61942111942080100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزهراء هيثم محمد حسين61943231942096059

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزينب حسن مجيد علوان61944231942126061

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطاحيائياخالص كسار كاظم عود61945261942100001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيهديان سامي خضير حسين61946231942112033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم جاسم كريم حسين61947111942071095

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينرجس قاسم يوسف كزار61948251942192098

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزهراء حسين عبد حسن61949221942183038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيميس يعرب خضر عبيس61950231942147071

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيسجا صالح هويدي جاسم61951231942146012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل514.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيهديل سعيد حميد كاظم61952221942204167

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائياسراء كمال عزيز صالح61953201942139011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيتبارك احمد عبد محمد61954271942088051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب طه فهد فاهم61955111942135021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيفاطمه هادي عباس كشكول61956231942143029
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيفاطمة حاتم محمد شهاب61957181942093017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الرزاق ناجي فيصل61958231942131057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيغصون كاظم حبيب عناد61959231942098140

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل513.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيبنين محمد عوفي هاني61960231942142055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل512.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائياالء عبد الواحد حسين عالوي61961271942091008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل512.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيساره علي نعمه ختيل61962271942088130

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل512.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيساره طارق حاتم هاتف61963231942087202

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل512.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيبنين كاظم علي عبود61964231942145020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل512.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيتبارك محمد عبد الحسين كاطع61965261942108037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل511.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيساره يوسف مهدي أحمد61966211942141051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور ياسر عايد فليح61967251942062841

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل511.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائياسراء فالح عبدالحسن عبدعلي61968231942144003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل511.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيشفاء حميد مزعل حسين61969231942090183

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل511.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيعذراء ابراهيم حريجه حنظل61970221942156122

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل511.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيابرار حسن علي عمران61971231942105001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل510.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيليالي رعد سعيد هاشم61972271942057172

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل510.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيحنان خالد عذاب شمخي61973231942098051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل510.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيبنت الهدى ظاهر جبر صعيب61974231942133005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل510.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حميد عبيد هدابي61975221942393058

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل510.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرقان صالح كفش عبيد61976111942083054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلاحيائيغفران موفق ياسر عبد61977231942138028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيجنان عبدالكاظم طاهر محمود61978241942085019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيسميه رحيم خضير خليف61979231942081045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سعيد محمد كريم61980241942108077

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيفاطمه ناصر فليح حنون61981271942107049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيسمر سعد علي احمد61982231942147039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيازهار اسماعيل ولي قمبر61983211942137006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسارة اسعد علي مخيلف61984141942099040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيتقى كريم علي كاظم61985261942250058

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0الخارجياتبابلاحيائيرتاج وليد عبد الخالق عبد الحسين61986231942401016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل509.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزهراء نهاد سالم عمران61987231942127032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيتبارك صادج كاظم وحيد61988271942058057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيسماهر هشام عايد صفوك61989271942088144

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيايناس حسن هادي حامد61990251942076005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزينب احمد جاسم محمد61991231942081030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه مرزه مهدي عطيه61992231942080103
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيهجران جهاد شهيد عبيس61993231942187025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيايالف امان حسن محمد سعيد61994251942053009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيرسل احمد راضي منكود61995241942095037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيحوراء عبد هللا عبد الزهره جياد61996271942071021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيشيماء حيدر عبد االمير رضا61997271942057130

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيهبه عباس حسن عبيد61998231942098190

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيتبارك حيدر حسين راشد61999231942177012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيغدير حبيب فيصل حسن62000231942130036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيفاطمة محمد عبد الكاظم بستان62001231942128049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيبراء جبار جودي محمد62002231942177008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيرسل حيدر عزيز عبد علي62003271942071026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيمروة مظفر حسين علي62004171942235137

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرحاب باسم عبد الحكيم حسين62005231942271136

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسميه باسم علي عواد62006111942083037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيندى راضي جعفر كاظم62007271942059122

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0ثانوية سيناء المختلطةبابلاحيائيشهالء مهدي حديد عبيد62008231942206002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائينرجس فالح جابر عبد62009231942123100

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينورة اثير جابر عزيز62010241942220522

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيرقيه قاسم حسون باقر62011231942142092

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل504.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيايالف حسين فاضل محسن62012271942067016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل504.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيدنيا جعفر موسى جبر62013281942063025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل504.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيايالف اسامه علي عبد الحسين62014221942323034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل504.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيراقيه سعد غالب كريم62015231942092068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل504.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيسجى عالء فليح حسن62016251942096231

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.7ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيهدى مثنى غالب فليح62017231942096148

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزهراء رسول عبد االمير شريده62018271942062049

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب ياسر جاهل جبر62019251942059365

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيحوراء حيدر علي كيطان62020231942127014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور الهدى احمد عور عبد62021231942120174

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين عبد علي عبد الرضا62022251942053037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينسرين عادل نعمه سدخان62023111942109143

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياالء رياض منصور عبود62024231942271033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيساره عبد الحسين جاسم منصور62025181942236079

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياستبرق عباس عبد الواحد عبد هللا62026211942091018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيبلقيس كاظم كريم عريبي62027231942095015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل502.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزهراء صالح مهدي عبيد62028251942066025
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل502.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيعلياء حسون عبادي حسان62029241942142033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل502.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيبلسم احمد عوده صباح62030231942125023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل502.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائينرجس جاسم محمد محسن62031231942159024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل502.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيتبارك ماجد علي سلطان62032231942187006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء يعرب قحطان رديف62033271942060178

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0ثانوية اليقظة للبناتكربالءاحيائيهديل ماجد طعين عبد العباس62034271942103037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه سعد كامل تومان62035271942160160

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيغدير زيدان جاري عمران62036231942146018

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزينب تحسين عبيد محسن62037231942124048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى منعم حكيم خلف62038141942078080

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيشهد صالح حسن عبد الرزاق62039221942158055

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل501.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيشفاء عبد الهادي جبار محيميد62040241942220341

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيتبارك اسماعيل حمودي كاطع62041291942055024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد جابر سبتي62042271942161020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد رضا عبد الحسين62043271942079090

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيسجى محمد ياس دحام62044231942124064

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور صالح مهدي غافل62045251942192122

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيتبارك سعد صبحي حسين62046241942108030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيهيفاء محمد عبد حميد62047231942095092

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيبراء علي حسن سالم62048251942056017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل500.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيغدير عالء عبد الرضا عبيد62049231942129021

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جابر عبد سلطان62050241942096063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيرقيه حازم هاشم عباس62051231942079019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائينورس حمزه زيد كاظم62052231942119254

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزهراء عباس كاظم دحام62053231942113033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيبنين احمد كاظم مطر62054241942119024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيساره ميثم عبد الرضا عبد الحسين62055221942185074

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيطيب شهيد عبد اركان62056271942070041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل499.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيبنين طالب شياع راضي62057231942124014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيفاطمه جميل كعيد عبود62058231942161005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيسجى تحسين عبيد محسن62059231942124063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين نعمان يوسف نادوس62060271942060068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيامنه مهند جاسم محمد62061231942101011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيتبارك صادق تومان عليوي62062231942101026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبتول سعد جواد كاظم62063251942062114

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيكوثر علي حسين سلمان62064221942323270
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيفاطمة احمد عبيد حسين62065231942133011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيسجى ثائر محيسن عبدالرضا62066231942211015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيهبه علي جالب عسكر62067231942144088

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائينبأ علي تركي عبد الحسن62068231942092198

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزينب ابراهيم ارزوقي كاظم62069291942055061

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيبنين علي عوده عجالن62070231942122010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيتبارك أحسان صاحب حسن62071241942106033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيفرقد سالم ياسين شياع62072231942095073

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيبلسم ماجد عطيه رسن62073271942087023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزهراء جواد كاظم جسوم62074231942145048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيزينب حسين عبد زيد مراد62075231942101050

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائينور الهدى مالك سعيد عليوي62076231942124106

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات رعد عبد هللا زغير62077151942056007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيهدى سالم مظلوم محسر62078231942100065

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل496.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزهراء فالح حسن جياد62079231942080059

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل495.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرقيه علي ثجيل حربي62080231942088136

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل495.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتبارك امجد حمزه حسن62081231942087077

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل495.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبراء عبد الكريم حسن جاسم62082271942058035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل495.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيايمان عبد هللا جبار عبد الزهره62083251942170046

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيفاطمه حسين نهر عويد62084231942099039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزينب سعد عبيس عبيد62085231942081032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيتبارك عباس رياح عليوي62086231942098045

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيمنال كامل دشر حسين62087261942082034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيجنان خضير عبيس علي62088241942082016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.5ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيرؤى عامر هادي عبود62089231942096038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيشهد حسين خلف صالح62090231942116031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيفاطمه علي حسين عبود62091271942052115

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم حسن هادي نعمة62092271942056324

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيايات انور داود مهدي62093231942096008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيصفا حسن كاظم حسين62094231942125067

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيبنين خيرهللا حسين نوفل62095291942069008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيجواهر ميثم مشكر عبيد62096231942081014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيزهراء عدنان هاشم هليل62097261942163013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزينب حامد كيطان حسين62098231942098098

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزينب شريف جاسم غالي62099221942183047

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه علي رزاق عبدالحسن62100121942114019
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائياسراء سجاد قادر كاظم62101271942071003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيمريم عطيوي راهي حافظ62102261942086135

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء حسوني عبد جخم62103231942080090

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيحوراء مالك حربي فرمان62104231942089038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ راضي باقر راضي62105251942108325

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيفاطمه عباس محسن معيوف62106271942089086

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيطيبه رشيد حميد مجيد62107231942093095

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيزينب جعفر وناس راشد62108231942128034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيمريم محمد فهد عكال62109211942104032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبنين كطران وسمي عطيه62110231942092037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيراضين عباس سعيد حسين62111241942124047

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائينبأ ماجد كريم عبيد62112261942089112

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات هاني نعمه عويد62113121942122005

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلاحيائيهدى كامل خضير حسين62114231942208007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائينادين احمد مجباس حمود62115231942094063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيتبارك لؤي عباس عبد الحسين62116231942091019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيبنين حيدر صاحب عبد62117271942064024

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل491.0ثانوية البدور للبناتبابلاحيائيزينب علي حمزه خضير62118231942085011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء ثابت عباس كريم62119271942089042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيسجى محمد كاظم عبدهللا62120211942293028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيهدى جاسم محمد خلوف62121261942142042

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائينور الهدى عادل حمزه علي62122231942115163

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الرحمن عجمي عبيد62123271942076022

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل537.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيحوراء حيدر محسن معيوف62124231952105004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيلقاء صادق جعفر حسن62125231952086051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيبتول جابر موسى جابر62126231952087007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل490.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه محمد علي ياسر محمد62127271952094029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيغدير حسين زاجي نجم62128231952086044

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل477.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيسوسن عبد الجبار ناصر حسين62129231952271068

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل476.2ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيضمائر سليم حاجم سلطان62130231952096013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيرقيه هادي جاسم محمد62131271952058034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيمريم يحيى هاشم محسن62132241952102031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيسجى حسنين هشام حميد62133231952124032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيهدى رياض جهيد عباس62134291952053033

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيزهراء حميد قاسم كويت62135281952190034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقينرجس علي هادي محمد62136231952142042
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزهراء مقداد مهدي جواد62137271952057038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقينجالء حسين عويد هادي62138231952109032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيهدى فالح حسن حمزه62139231952120025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0ثانوية الفضائل للبناتبابلتطبيقينور الهدى محسن حبيب مهدي62140231952112017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيامل عقيل عبد الرسول جاسم62141271952057007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيفاطمه علي نايف جمعه62142231952087038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءتطبيقينور حسن جساب شياع62143271952054010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيطيبه اياد صالح محمد62144271952088036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل461.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيشفاء مؤيد فاضل جابر62145231952121010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل460.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيرقيه فاضل خليف حمزه62146231952080012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيبتول حسب جاسب صكر62147271952068006

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيزهراء أحمد حبيب رمضان62148271952067020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل458.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيزينب احمد رياض عبد الحمزه62149271952063046

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيزهراء سليم عبدهللا حسين62150231952142019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل457.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيآيات صالح عبيد منصور62151231952081001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل455.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقياثمار علي عبد محمد62152231952180001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل644.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسين نضال كنيش مطلوب62153231941021042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل635.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمحمد االمين صالح حسن هاشم62154231941002215

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل635.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيرقيه مهدي صاحب محمد62155271942068054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل629.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيسكينه احسان رسول ياسين62156231942136020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل628.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين محمود شاكر كريم62157231942090061

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل625.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء سعد جهاد شاكر62158231942087156

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل625.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيزينب فؤاد راضي حسين62159271942066020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل623.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء عبد الحسين مزهر عريبي62160231942088184

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل621.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائياحمد قاسم محل عزيز62161231941016005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل620.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعبد العلي شاكر محمد ناجي62162231941024031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل614.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين مهدي فخري مهدي62163231941020108

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل612.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيبنين سعد عبيد عبد62164231942130007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل608.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيمحمد باقر رعد سعدون جواد62165231941040047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل607.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الكريم عبد علي عبد62166231942102054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل607.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزهراء حسن صالح حمزه62167231942102017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل606.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيصفا خالد علي صالح62168231942086116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل605.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه مطر جواد كاظم62169231942090227

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل603.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيكرار حيدر عبد االمير جاسم62170231941017126

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل603.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيزهراء لؤي جبار عبد الواحد62171231942082033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل600.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيتبارك حامد جبار سلطان62172271942089021
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل599.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيمحمد وسام عبد علي عبد الحسين62173271941018030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل599.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحيدر عباس علي احمد62174271941011039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل598.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيامنيه حيدر عبد طاهر62175231942092017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل596.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيرياض عبد الحسن كاظم جاسم62176231941022018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل592.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي حيدر محمد نصير62177291941007224

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل592.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائينور الهدى احمد حسن عيسى62178231942092205

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل591.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمصطفى احمد صفاء الدين عباس62179231941007132

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل590.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيساره علي حافظ كاظم62180231942132032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل590.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيصادق مالك ابراهيم سفاح62181231941282041

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل589.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي جمال عبد حامد62182231941020217

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل589.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيايالف فراس جبار عبد هللا62183231942088038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل588.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائينور طالب عبيس حسن62184231942102064

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل587.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل عالء حسين عبد االمير62185251941044279

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل587.0الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين بابلاحيائيمرتضى حيدر عدنان جبر62186231941036013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل586.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي سليم علوان حمزه62187231941251217

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل585.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينبأ غني عزيز جابر62188271942058271

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل585.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيوسام فراس حسن كاظم62189231941007146

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل584.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيانفال ناجي منسي غايب62190231942090021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل584.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيسيف علي عباس محمد62191231941043030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل584.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعلي طالب خليف خضير62192231941009080

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل583.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد حسن حسون62193271942055070

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل583.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرسل حسن صاحب ناصر62194231942088122

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل582.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيسكينه محمد علي حسن محمد علي62195231942091054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل582.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيعباس حسين علي حسن62196131941236007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل582.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيوجدان قاسم راضي كاظم62197231942115183

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل582.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيأمير نعمه جلود كزار62198221941002003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل582.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعبد هللا فاضل عباس جوده62199271941014117

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل581.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي فاضل حسين جواد62200231941019100

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل581.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيرقيه حيدر عبد الرزاق عباس62201231942090103

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل580.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيابتسام كامل شاوي حسوني62202231942080001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل580.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء محمد مكي عبود62203231942142120

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل580.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيانفال جواد كاظم عبود62204231942090019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل580.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيغدير شاكر أرحيم عطيه62205231942092151

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل579.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد جاسم علوان62206231941019164

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل579.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلاحيائيرقيه محمد حسين علي نعمه62207231942138013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل579.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيضحى قيس فاضل حسن62208231942108046
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل579.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيمناف حيدر حسين عبوسي62209131941236017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل579.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيليلى احمد مسافر عبد62210291942065071

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل578.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائياالء عالء جاسم محمد62211231942148005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل577.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد تحسين علي حسين62212231941021127

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل577.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي عمار مهدي شبيب62213231941017109

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل577.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسرى صالح هادي علوان62214231942271250

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل576.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيفاطمه مهدي عبيد جبر62215231942082053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل576.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيسجاد رحمان لطيف هميم62216231941169017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل576.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر نوح محمد معروف62217131941006031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل575.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمصطفى كمال شناوي نجم62218231941021153

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل575.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيسجى سالم شاكر جاسم62219251942059381

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل575.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيغدير عباس محمد عبد الساده62220231942123076

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.1ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد امين محمد كتاب62221231941021124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعبد هللا محمد حسن مكطوف62222231941012089

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيسجاد صالح جاسم محمد62223231941018018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمنار توفيق حسن عرط62224231942142244

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيقاسم مؤيد حسين علوان62225231941024052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيضحى سالم شاكر جاسم62226251942059425

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيشهد عبد االمير حسين عبود62227231942109127

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل573.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيروان احمد عبدالمهدي صاحب62228231942142096

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل572.3ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيغدير علي ياسين خضير62229231942096103

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل572.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمهند فالح نعمه لطيف62230231941257185

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل572.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء حيدر عباس سليم62231251942084386

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل572.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيفاطمه رائد فاضل محمد62232231942091067

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل571.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزهراء عالء عبد الحسين سعيد62233231942098085

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل571.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا احمد شهاب احمد62234171941008182

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل571.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائينبأ رعد مراد ماضي62235271942057186

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل570.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحسين احمد عبد الحسن عنون62236231941021032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل570.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى يحيى كاظم ذهب62237251941048008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل570.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمنار احمد قاسم جعفر62238271942060311

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل570.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيتبارك سالم جواد كاظم62239271942089022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيامير علي سالم كاظم62240231941005023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائياحمد عبد االمير جبر راضي62241231941032003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيسجاد صباح حسين عبد62242231941067055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيايه حيدر يوسف طاهر62243241942121044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيشذروان حيدر كاظم راضي62244231942080080
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيكوثر نصر جواد محمد62245231942088386

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيعلياء عامر حسين عبد الخضر62246231942103066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين عالء جاسم حميد62247231941017037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيكرار فراس ظاهر عودة62248271941011101

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمقتدى ماجد حمادي عبد علي62249231941002267

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحيدر ماجد عبيد حمود62250231941008074

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيسجاد علي كاظم كعاع62251231941034033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمرتضى لقمان غني عبد الكريم62252231941020376

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل566.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيرسل ناظم صفوك هادي62253231942126042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل566.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيرياض عدنان عبد الحميد عليوي62254271941002075

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل566.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسجى قاسم عبيد عبد هللا62255231942271243

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل565.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد حيدر منصور داخل62256231941020019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل565.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيزينب رأفت ياسين عالوي62257231942108035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل564.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيغيد محمد هادي علي62258231942086135

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل564.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيورود نجم عبد علي حسين62259231942127072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل563.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيرحيق احمد هادي علي62260231942086058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل563.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيياسر سليم علوان حمزه62261231941012188

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل563.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيمنار ناجح فاهم عبدالواحد62262231942164054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل563.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيازل محمد خلف عبد علوان62263231942105003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل563.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عبد الحسن علي محمد62264241941012043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل562.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين عباس جواد عبد االمير62265271941010047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل562.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحوراء عباس شالل حمزه62266231942088092

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل562.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي هادي حمزه حسون62267251941205222

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل562.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيحيدر ازهر رزاق مصطفى62268271941150036

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل562.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين عبد اللطيف عباس كاظم62269231941002060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيمحمد علي اصغر نجف مرتضى62270171941121044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيوسام نور كاظم اسد62271251941031876

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيهدى حسن علي جاسم62272231942123109

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيازل جليل مهدي جاسم62273221942190003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي ماجد محمد عبد الحسن62274271941002124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيأمنية عبد المنعم عواد جاسم62275231942088033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيسجاد زهير عبد الجليل عبد االمير62276271941014095

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيهدى خضير هاني كاظم62277231942140079

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيايه ايسر حامد صاحب62278231942120016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه عدي حاتم عبدالشهيد62279231942142225

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعباس ستار مغامس ضيول62280271941005113
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيعلي االكبر خليل محمد كاظم62281221941004033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسن علي غازي شهاب62282231941005043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب حيدر ديكان درويش62283231942142133

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيايمان احمد مجيد حبيب62284231942103007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل559.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيميامين عباس علي جاسم62285271942056350

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.4ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمنتظر وهبي حسن حسين62286231941047082

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيعبير جليل احمد كاظم62287231942083042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيسماح احمد مهدي بريسم62288231942144063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمحمد حكمت فرج ثابت62289191941001090

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين عدنان تكليف بعيوي62290271941014060

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات عبد الكريم كامل عطيه62291121942091002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عباس حسين علي62292251941150191

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيطه جميل صادق باقر62293271941005112

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزيد كمال عبد الرزاق عبود62294231941020142

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0ثانوية التراث للبنينبابلاحيائياسماعيل علي خضير جبر62295231941068004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبنين سعد كاظم عبد62296231942109021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيعهد سعد محمد مهدي62297231942091061

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيلبيب حسين جواد كاظم62298271941010126

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينورهان ليث حسين عباس62299271942063198

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيابراهيم حامد فاضل عباس62300231941031001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعباس محمد اكريم جعفر62301231941251178

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى معمر محمد رؤوف سعيد62302261942088118

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد صالح هاشم عبد62303101941041008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائياستبرق محمد اسماعيل حسين62304231942129003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل556.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي هشام ابراهيم كاظم62305231941020270

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيتقى علي جاسم محمد62306231942114031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائيقاسم صادق حسن طاهر62307231941050033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيليث ثابت عبد الرسول كاظم62308271941014174

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعالء عباس اسعيد خضر62309231941017092

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل554.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائياشواق ناظم جواد كاظم62310211942139019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل554.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيفاطمه محمود هادي عبد62311231942119215

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل554.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين قاسم حسين كاظم62312231941173049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل554.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيبنين ناظم سرحان ناصر62313231942078024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيفرح عباس نعمه كريم62314231942121083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حيدر هادي صياح62315241942081029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد62316231942092174
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل553.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيشهد حسين محسن جابر62317231942087224

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي ياسين خضير حسين62318231941017116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيطيبه باسم محمد عوده62319271942089079

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد هللا سعدون ورد حنتوش62320231941020191

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل552.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيقسور علي فهد عجرم62321101941018035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتبارك حسن علي حمزه62322231942088069

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيحسين عامر كريم زويد62323231941043016

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل551.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ ميثم حسين يوسف62324141942125040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب عالء غانم مزاحم62325231942092107

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمحمد علي فؤاد فاضل عباس62326231941067102

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسن فرحان حسن جاسم62327231941019024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل550.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائييوسف حسن طه حمد62328231941017178

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى كاظم عالوي خضر62329271941150122

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549.0ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلاحيائيفاطمة جاسم سميسم عبيد62330231942210010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل549.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمصطفى ستار جابر عبد الساده62331271941036124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل548.0ثانوية االخوة المختلطةبابلاحيائياكرم حيدر محمد عباس62332231941212001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل548.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء علي حسين هاني62333271942058130

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل548.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيساره صالح حسن خليف62334231942204004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.6ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيياسر عبد الكريم محمود ويس62335231941021167

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء ناصر حسين محمد62336231942090232

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس غسان نوري سعد62337251941031372

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل546.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيمريم حامد عبد الصاحب حسن62338271942059116

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد طالب ذياب منشد62339221941036246

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل545.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائياحسان فالح مهدي جراح62340231941063002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيصالح ابراهيم حسن مهدي62341271941005105

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحمد هندي جريان عبيس62342231941251032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد عبد االمير حسن ماضي62343231941020339

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيمصطفى ماجد ناصر علي62344161941034054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيزينب عليوي حمزه عبد62345231942091045

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد الحسين احمد عزيز62346271941036109

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل544.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيصفا اثير رحيم علوان62347231942271278

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعلي احمد نواف محمد62348271941034056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيحيدر هاشم عنين حسين62349221941013053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء ثائر مهدي جاسم62350231942087146

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي غسان مسلم حسن62351141941007069

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسعاد صفاء صالح داود62352111942080096

3590 من 1732صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل542.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيوجدان جبار عباس عبد الساده62353231942080138

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.6ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمريم حيدر كريم مهدي62354231942096129

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيضياء طالب حاجم سلطان62355231941183027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب كريم موشي كاظم62356231942096074

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى هادي فزع كركز62357101942118119

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد عباس خليل اسماعيل62358231941017143

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيمرتضى احمد علي حسين62359231941043056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيصابرين ستير جبوري مجحم62360191942175043

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحاتم حسين حاتم حسين62361151941071039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيرسول قاسم جواد كاظم62362231941060058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيحوراء حيدر محمد امين جابر62363231942102009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير رحيم حايف كاظم62364231941020048

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعزيز اسماعيل خليل غضيب62365231941011056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين شنيور غافل62366221942155046

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيمصطفى مشتاق طالب شنان62367231941049056

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحمد ابراهيم حسين علي62368231941016050

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيامير محمد حسن عبد62369271941014029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل539.0ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعيبابلاحيائيمنصور احمد منصور فليفل62370231941037018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى باسم واجد ابو اللول62371251942062859

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيمريم عمار محمد خضير62372231942103078

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد علي حمد خضير62373271941133023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه موسى حسن موسى62374231942153144

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيمصطفى حبيب جاسم محمد62375271941003031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل538.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين علي انور حمزه62376231941002063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0ثانوية اليقظة للبناتكربالءاحيائيزينب سعيد علي سلمان62377271942103018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيايالف ميثم ساهي خادم62378231942130004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزهراء شاكر عبد عبيس62379231942115064

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد ناظم هادي كاظم62380231941005094

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيطيبه مهدي حمد جمعه62381231942145086

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيحسن علي حسين عبيد62382231941060030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيهاجر حسن محمد حسن62383261942096152

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيرغده فتحي مشعل داود62384171942295031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائينور ابراهيم مطشر شنان62385231942153163

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0الخارجيونبابلاحيائيعبد هللا راضي جبر جاسم62386231941400042

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل567.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيزهراء عدي حمزه جاسم62387231952100018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل561.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيحوراء حامد عبيد مهدي62388231952100008
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل555.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيتبارك احمد عبد المهدي صاحب62389231952087013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيفاطمه نزار موحان رشيد62390231952103025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل541.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقياحمد عيسى حسين علوان62391231951033003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيسجاد محمود محمد كاظم62392231951005025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيليث ماجد احمد خضير62393271951001102

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل529.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلتطبيقيوفاء باسم حمزه عبد62394231952136010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل528.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقياساور عادل محسن عبد الحسين62395231952087001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل522.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيحسن حسين خضير عباس62396271951014012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل522.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيهدى حسين علي عبد62397231952100045

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل520.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيعباس جاسم محمد هادي62398231951183040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل517.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيفاطمه ثائر ساجت فارس62399231952103023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل514.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيبدور خضير شمير خضير62400231952087008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل513.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيمحمد رضا عبدالحسين وارش62401231951205020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل513.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقيهدى محمد فيصل عبدهللا62402231952148023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل513.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيزينب عدي سلمان ذياب62403231952113025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل512.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد حيدر عبد الحسين عبد طوفان62404271951001122

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل511.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقياحمد علي هادي مكي62405231951020004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل509.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيمرتضى حسين غايب يونس62406271951037040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل509.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيعبد هللا معن جابر جاسم62407231951069019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل509.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيانور كريم حسن عبد62408231951183008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل509.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيمروه محمد عبد الحمزه نجم62409251952084119

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل508.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيكوثر هاني عياش جاسم62410231952121013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل503.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيتبارك احمد صالح عبد االمير62411231952087012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل503.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيسجاد مشتاق عبد المطلب عبيد62412231951020032

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل500.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيمهيمن حسن رحيم خلف62413231951003079

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل498.6ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقياحمد فالح حسن عزيز62414231951021001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل498.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيضحى عدي لفته كريم62415231952142029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل498.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيكرار احمد كاظم عباس62416231951183053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل496.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيعلي عبيد حسين غافل62417231951003047

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل493.0االهلية للبنين (ع)ثانوية العقيلة زينب بابلتطبيقيجعفر وسام شاكر محيسن62418231951070002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل492.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيعلي قاسم حران مربط62419231951006040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل492.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيفاطمه نعمه عليوي عمران62420231952113037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل489.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقينبأ عمار جبار جاسم62421271952060018

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل488.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقيالبتول حسين خضير سرسيح62422231952148002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل487.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيمنار محمدعلي صادق حسن62423231952142037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل487.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيمحمد فالح مهدي عبيد62424231951017074
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل486.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيمحمد فاضل عبيد عبد الكريم62425271951020040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل486.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي محمد عبد الرضا حلبوص62426271951001091

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل485.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد علي حسين هداد62427221951307092

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل484.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيزينب فاضل عباس صالح62428271952071026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل484.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيحسين علي عبد الزهره هادي62429231951002015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل484.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيمنتظر بخيت عجيل طارش62430231951014053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل484.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيعلي قاسم عبد االمير جاسم62431231951002038

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيأيثار سلمان حسين علي62432231952124001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلتطبيقيرجاء خالد تحسين جاسم62433231952108004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل483.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمهدي فاضل غايب شاكر62434231951005055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل481.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيزينب محمد عباس حسين62435231952078019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل481.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيرقيه قاسم عليوي سلمان62436231952103011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل481.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيزهراء علي عبد الحسين كاظم62437231952103012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل481.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلتطبيقيبتول عالء دريب عبيد62438231952204001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل481.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيرضا كامل نجم حسين62439231951005021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل481.0ثانوية المثنى للبنينذي قارتطبيقيابراهيم عبد محمد حسن احمد62440221951032001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيمشارق جاسم محمد زغير62441231952121015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيمنتظر ستار جبر فاضل62442231951007072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا عباس طالب موسى62443231951257069

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل480.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيلقاء لطيف جواد طراد62444231952110024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل479.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمسلم علي صبيح كاظم62445221951035093

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل479.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيأنفال احمد طارف عبد االمير62446231952103003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل479.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيامير سليم رحيم سلمان62447231951002009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل478.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي حامد عبد الحسين هاشم62448231951251175

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل478.0ثانوية االعالم للبنينبابلتطبيقيحسين علي عبد الحسن برهي62449231951066007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل478.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيمحمد علي رياض سعيد حميد62450231951003063

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل476.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيعباس محمد جاسم محمد62451271951008051

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل476.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيزينب علي كاظم جواد62452231952087025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيفارس احمد هادي عبيد62453231951029023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل475.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيعلي منذر شامل فاضل62454161951028037

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.0ثانوية القوارير للبناتكربالءتطبيقيميقات كريم شكر سلمان62455271952081014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل474.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيدانيه ثامر محمود خضر62456271952071012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل473.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيمالذ اسعد صاحب ناصر62457231952120024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل472.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيمنار رياض معز عبد المهدي62458231952086055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل472.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيمنار عبد االمير مجيد جريو62459251952059185

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلتطبيقيفاطمه اياد عبد المحسن شعالن62460231952134013
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عالء عباس خضير62461251951200030

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيمحمد علي محسن موسى62462231951014045

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيميسم محمد مسلم عبدالحسين62463231952142040

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0ثانوية حلب للبنينبابلتطبيقيمصطفى عصام حمادي عباس62464231951056015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل470.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيهدى علي كريم حميدي62465161952381113

كلية القانون/جامعة بابل614.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيكرار محمد حمزة حمود62466231921003063

كلية القانون/جامعة بابل603.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيعلي مسلم متعب مدب62467231921033060

كلية القانون/جامعة بابل601.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيعال رعد خضير حمزه62468231922124061

كلية القانون/جامعة بابل599.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيبتول عماد مهدي هادي62469231922122010

كلية القانون/جامعة بابل598.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبينداء زيدان خليف كاظم62470231922140020

كلية القانون/جامعة بابل597.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيرقيه بدري هادي حبيب62471231922136016

كلية القانون/جامعة بابل595.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيتبارك عادل محمد ماجد62472231922124020

كلية القانون/جامعة بابل588.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبينور الزهراء حيدر مهدي عبود62473231922088039

كلية القانون/جامعة بابل585.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيهيفاء عماد وحيد علي62474231922120038

كلية القانون/جامعة بابل584.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيسهول نبراس طالب كمر62475231922111036

كلية القانون/جامعة بابل584.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيزهراء خضير عباس هادي62476231922105018

كلية القانون/جامعة بابل578.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيبسمه يوسف رضا هاشم62477231922114005

كلية القانون/جامعة بابل577.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيطيبة كاظم عبد علي ابراهيم62478231922112017

كلية القانون/جامعة بابل576.4ثانوية التحرير للبناتبابلادبيبنين حيدر كاظم حمزه62479231922096001

كلية القانون/جامعة بابل575.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيرائد مهدي داود سلمان62480231921253047

كلية القانون/جامعة بابل574.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزينب علي محمد عبد62481231922124047

كلية القانون/جامعة بابل574.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيزهراء مهند محمد عبد الكاظم62482231922117055

كلية القانون/جامعة بابل572.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيمقدس غالي جاسم حسين62483231922183017

كلية القانون/جامعة بابل568.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيبنين غضبان عبود حطاب62484231922271020

كلية القانون/جامعة بابل561.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيعمار عباس عيثه عبد62485231921178037

كلية القانون/جامعة بابل560.0ثانوية الكرار المختلطةبابلادبيحنين اسعد عبد علي جريان62486231922175004

كلية القانون/جامعة بابل558.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيعبد هللا قاسم كاظم فرهود62487231921005025

كلية القانون/جامعة بابل557.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيمنتظر حيدر حسن عطيه62488231921029037

كلية القانون/جامعة بابل556.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيبنين عدنان مزاحم محمد62489231922195001

كلية القانون/جامعة بابل555.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيفاطمه اكرم حيدر جاسم62490231922099040

كلية القانون/جامعة بابل553.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيمريم احمد فاخر رحيمه62491231922191005

كلية القانون/جامعة بابل552.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيحيدر محسن فضل عبود62492231921197005

كلية القانون/جامعة بابل550.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيعلي عباس علي خضير62493231921003047

كلية القانون/جامعة بابل549.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبياماني مهند زكي عبد62494231922127006

كلية القانون/جامعة بابل548.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيبراء باسم جليل ابراهيم62495231922092006

كلية القانون/جامعة بابل547.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيعبد هللا مهدي عبد الحسين عباس62496231921055038
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كلية القانون/جامعة بابل545.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيقاسم حامد حسن علي62497231921006045

كلية القانون/جامعة بابل545.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيرقيه ضياء ناجي حتحوت62498231922124025

كلية القانون/جامعة بابل545.0اعدادية االمام للبنينبابلادبياحمد نعمه علي ناصر62499231921013003

كلية القانون/جامعة بابل544.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيفاطمه علي مهدي صاحب62500231922105027

كلية القانون/جامعة بابل544.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيهجران قاسم محمد ناصر62501231922114050

كلية القانون/جامعة بابل543.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيصادق جعفر حاوي مطر62502231921055032

كلية القانون/جامعة بابل543.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبياسماء هادي ردام حمد62503231922205002

كلية القانون/جامعة بابل540.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيرونق قاسم علي حسن62504231922127021

كلية القانون/جامعة بابل540.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيعلي قيس عبد الكريم عبد الخضر62505231921160012

كلية القانون/جامعة بابل539.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيأحمد حسين عكاب براون62506231921055002

كلية القانون/جامعة بابل539.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيالرا محمد وحيد خليل62507231922208017

كلية القانون/جامعة بابل535.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيكاظم سعيد حسن عناد62508231821046040

كلية القانون/جامعة بابل533.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيوسام عامر كامل عبد الكاظم62509231921016089

كلية القانون/جامعة بابل533.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبينور الهدى علي عبد الحسين حمزه62510231922116037

كلية القانون/جامعة بابل533.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيرقيه حسن عبد الواحد عزيز62511231922105014

كلية القانون/جامعة بابل533.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيحسن كريم كاظم عبود62512231921006010

كلية القانون/جامعة بابل532.0ثانوية التحرير للبناتبابلادبيزينب ماجد مظلوم هادي62513231922096011

كلية القانون/جامعة بابل531.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيرشيد عماد كاظم رشيد62514231921049016

كلية القانون/جامعة بابل531.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيمنار جابر جواد كاظم62515231922110044

كلية القانون/جامعة بابل530.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيزين العابدين شامل محمد عميره62516231921001024

كلية القانون/جامعة بابل529.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيسجى علي عدنان محمد62517231922078019

كلية القانون/جامعة بابل529.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيمؤمل ناظم عبد هللا طونان62518231921187011

كلية القانون/جامعة بابل528.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيفرح اشرف عمران مغير62519231922081034

كلية القانون/جامعة بابل528.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيجمان علي حمزه عبد62520231922195003

كلية القانون/جامعة بابل527.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيجمانه فاضل عباس جاسم62521231922140004

كلية القانون/جامعة بابل527.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيحسين بادي خالوي صفر62522231921023009

كلية القانون/جامعة بابل526.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيوعد علي هالل زيدان62523231922130039

كلية القانون/جامعة بابل525.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيكرار كاظم هادي فضل62524231921034065

كلية القانون/جامعة بابل524.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيعلي كريم حميد عسكر62525231921004066

كلية القانون/جامعة بابل523.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيسجاد هاشم كاظم حسن62526231921007021

كلية القانون/جامعة بابل523.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيمرح ثامر شهيد حسن62527231922121038

كلية القانون/جامعة بابل522.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيعباس فاضل جوده ذرب62528231921005022

كلية القانون/جامعة بابل521.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيهبه جاسم محمد جالب62529231922093065

كلية القانون/جامعة بابل520.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيآيه هادي عوده جبر62530231922117007

كلية القانون/جامعة بابل519.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيطيف فارس عبد االمير حسين62531231922086031

كلية القانون/جامعة بابل519.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيبراق كاظم شاكر امين62532231922140003
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كلية القانون/جامعة بابل518.0ثانوية التحرير للبناتبابلادبيفرات حيدر عبيس عبيد62533231922096018

كلية القانون/جامعة بابل517.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيرانيه فالح رشيد مهدي62534231922121013

كلية القانون/جامعة بابل517.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيامجد مثنى احمد عوده62535231921001005

كلية القانون/جامعة بابل516.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيمحمد عبد هللا خالص صاحب62536231921002038

كلية القانون/جامعة بابل516.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيآمنه حيدر خضير عباس62537231922093001

كلية القانون/جامعة بابل516.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيفاطمه احمد محمد علي62538231922110037

كلية القانون/جامعة بابل515.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيفاروق جاسم محمد علي62539231921020056

كلية القانون/جامعة بابل515.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيرقيه محسن عبد العباس عبد الحسن62540231922103009

كلية القانون/جامعة بابل514.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيعلي حيدر هادي مال هللا62541231921251155

كلية القانون/جامعة بابل514.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيحسين كاظم رهيف غافل62542231921034021

كلية القانون/جامعة بابل514.0الخارجيونبابلادبياحمد  ماجد سعدي عبود62543231921400006

كلية القانون/جامعة بابل514.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيداخل عبود راشد خليل62544231921205006

كلية القانون/جامعة بابل514.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيغيث فؤاد حبيب عداي62545231921160013

كلية القانون/جامعة بابل514.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيليث اياد كاظم طراد62546231921002027

كلية القانون/جامعة بابل512.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيوسام محسن حسين مزعل62547231921002048

كلية القانون/جامعة بابل512.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيحسين ظاهر محسن نصيف62548231921007010

كلية القانون/جامعة بابل511.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيمرتضى سالم حمزه محمد62549231921205025

كلية القانون/جامعة بابل510.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيحسن عليوي عبيس جابر62550231921005007

كلية القانون/جامعة بابل510.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيحسنين حيدر حسون كاظم62551231921005010

كلية القانون/جامعة بابل510.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيعلي المرتضى حسين منصور كاظم62552231921040016

كلية القانون/جامعة بابل509.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيرسل علي هادي عبيس62553231922086015

كلية القانون/جامعة بابل509.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيدعاء سعدون مهاوش حسن62554231922095014

كلية القانون/جامعة بابل508.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيريام هاتف جبر عمران62555231922124028

كلية القانون/جامعة بابل508.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيعلي حسن كاظم عوده62556231921031054

كلية القانون/جامعة بابل507.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيرضا عبد االمير علي دفار62557231921170007

كلية القانون/جامعة بابل507.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيبنين انور عبد عون حسون62558231922117018

كلية القانون/جامعة بابل507.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيحسين فيصل جاسم حسن62559231921040010

كلية القانون/جامعة بابل506.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيتمارا حسين فاضل جابر62560231922108007

كلية القانون/جامعة بابل505.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيسجاد صابر حبيب ظاهر62561231921170010

كلية القانون/جامعة بابل505.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعلي فاضل جواد كاظم62562231921051037

كلية القانون/جامعة بابل505.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبياحمد غاوي حامد حالوي62563231921179001

كلية القانون/جامعة بابل504.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيتبارك عبد المحسن عمران حسين62564231922124021

كلية القانون/جامعة بابل504.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبيحوراء عدنان كاظم حسين62565231922199006

كلية القانون/جامعة بابل504.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيبروج مجاهد عايد كصب62566231922125008

كلية القانون/جامعة بابل501.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيعلي احمد حميد حبيب62567231921015018

كلية القانون/جامعة بابل501.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيتبارك ماجد محسن جواد62568231922124022
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كلية القانون/جامعة بابل501.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحسن مؤيد صالح خضير62569231921008030

كلية القانون/جامعة بابل499.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيضحى حيدر عبد الحسن كاظم62570231922121033

كلية القانون/جامعة بابل499.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبياسعد حيدر موسى عباس62571231921043004

كلية القانون/جامعة بابل498.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيعلي حسين علي عيسى62572231921063038

كلية القانون/جامعة بابل498.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيضحى أحمد مهدي حسين62573231922114029

كلية القانون/جامعة بابل498.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيمحمد سمير نجم رخيت62574231921002037

كلية القانون/جامعة بابل497.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيزينه جواد كاظم جواد62575231922125022

كلية القانون/جامعة بابل497.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيفاضل هيثم جاسم احمد62576231921003058

كلية القانون/جامعة بابل497.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيبنين مؤيد مهدي صاحب62577231922100009

كلية القانون/جامعة بابل496.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعلي احمد مهاوش حسن62578231921001038

كلية القانون/جامعة بابل496.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيايالف ميثم جواد عباس62579231922108003

كلية القانون/جامعة بابل496.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيتبارك كامل عباس كاظم62580231922113012

كلية القانون/جامعة بابل496.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبياحمد مجيد رشيد عايز62581231921027005

كلية القانون/جامعة بابل495.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيحسن هادي عبيد عرد62582231921003013

كلية القانون/جامعة بابل495.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيمصطفى صدام جابر علي62583231921010095

كلية القانون/جامعة بابل495.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيزيد علي حسين علوان62584231921003023

كلية القانون/جامعة بابل494.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيحسين عماد ناجي عبد علي62585231921009039

كلية القانون/جامعة بابل494.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيلبد علي محمد حسن62586231922078025

كلية القانون/جامعة بابل494.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيتبارك حاكم فاضل عباس62587231922123005

كلية القانون/جامعة بابل494.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبياحمد قاسم محمد عبد الحسين62588231921012004

كلية القانون/جامعة بابل494.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيليث محمد هادي اسماعيل62589231921052077

كلية القانون/جامعة بابل494.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيعباس مرتضى علي عبد الحسين62590231921055036

كلية القانون/جامعة بابل493.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيحسين حسن علي عبد الحمزه62591231921014016

كلية القانون/جامعة بابل493.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيزيد حسن عبد االمير يوسف62592231921251265

كلية القانون/جامعة بابل493.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيحسين باسم عبد الكاظم هالل62593231921160005

كلية القانون/جامعة بابل493.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيغدير نجم سهيل ممتاز62594231922126049

كلية القانون/جامعة بابل493.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيامير عبد علي جابر عناد62595231921020013

كلية القانون/جامعة بابل493.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيهديل حيدر كاظم عوده62596231922125045

كلية القانون/جامعة بابل492.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيمصطفى قاسم محمد مراد62597231921031077

كلية القانون/جامعة بابل492.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيمصطفى حيدر حسين نعمه62598231921012050

كلية القانون/جامعة بابل492.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيرقيه علي حسين عبود62599231922172005

كلية القانون/جامعة بابل492.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيسجاد جواد كاظم خضير62600231821052035

كلية القانون/جامعة بابل492.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيالزهراء باسل حبيب عريبي62601231922117010

كلية القانون/جامعة بابل492.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيعال اياد جعفر عبد62602231922103017

كلية القانون/جامعة بابل491.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبياسماء شريده عوده ماضي62603231922121001

كلية القانون/جامعة بابل491.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزهراء عباس علي حسين62604231922124033
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كلية القانون/جامعة بابل491.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيوئام محمد طالب احمد62605231921007051

كلية القانون/جامعة بابل490.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيحسين جواد كاظم فرحان62606231921003015

كلية القانون/جامعة بابل490.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيشهالء حسين حمد عبيد62607231922124053

كلية القانون/جامعة بابل490.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمهدي صالح ابراهيم سلمان62608231921020084

كلية القانون/جامعة بابل489.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيسجاد عماد محمد حمزه62609231921195013

كلية القانون/جامعة بابل488.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيطفوف حيدر عبيس سلطان62610231922088027

كلية القانون/جامعة بابل487.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيحسين اسعد حليم هادي62611231921007009

كلية القانون/جامعة بابل487.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيفاطمه هاشم كاظم جاسم62612231922101021

كلية القانون/جامعة بابل487.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيحسين نزال رجاب نكري62613231921042027

كلية القانون/جامعة بابل487.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيروز ضياء يوسف عبيد62614231922115020

كلية القانون/جامعة بابل486.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعقيل اسماعيل ابراهيم احمد62615231921008093

كلية القانون/جامعة بابل486.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبييعقوب خضير عبيس علي62616231921170035

كلية القانون/جامعة بابل485.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبياحمد حسام هاتف عبد االمير62617231921065001

كلية القانون/جامعة بابل485.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيمنتظر شوقي عبد الكريم عبد العباس62618231921049036

كلية القانون/جامعة بابل485.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيبنين فاضل مهدي رحمن62619231922109012

كلية القانون/جامعة بابل485.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيجعفر حسين عبيد طراد62620231921004013

كلية القانون/جامعة بابل485.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيزينب رعد مهدي وحودي62621231922108020

كلية القانون/جامعة بابل484.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيتبارك عبد الزهره جبر عبد62622231922088009

كلية القانون/جامعة بابل484.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيعبد هللا عليوي يوسف محسن62623231921186021

كلية القانون/جامعة بابل484.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيرغد وليد درع كاظم62624231922115018

كلية القانون/جامعة بابل484.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيعباس قصي ياس خضير62625231921014035

كلية القانون/جامعة بابل483.0ثانوية حلب للبنينبابلادبيعبد هللا عباس فاضل فهد62626231921056010

كلية القانون/جامعة بابل482.0الخارجياتبابلادبيسجى امين محمد جواد62627231922401033

كلية القانون/جامعة بابل481.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيفاطمه حسين خليف عبد الكريم62628231922087030

كلية القانون/جامعة بابل481.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيهدى صادق خضير دندن62629231922094021

كلية القانون/جامعة بابل481.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيحيدر سعدي حسين مال هللا62630231921029014

كلية القانون/جامعة بابل481.0اعدادية المدحتية للبنينبابلادبيحسين عامر صاحب عبد السادة62631231921017003

كلية القانون/جامعة بابل481.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيمحمد ماجد حسن علي62632231921014070

كلية القانون/جامعة بابل481.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيهبه تحسين عبيس شالل62633231922128078

كلية القانون/جامعة بابل481.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيفاطمه رعد عبد االمير جاسم62634231922087031

كلية القانون/جامعة بابل481.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيلباب فرحان حمزه كزار62635231922092046

كلية القانون/جامعة بابل480.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيفاطمه ياس عبد الخضر محسن62636231922107036

كلية القانون/جامعة بابل479.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيفاطمه خالد خضير عباس62637231922110038

كلية القانون/جامعة بابل479.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيرانيا حمزه جاسم محمد62638231922114013

كلية القانون/جامعة بابل479.0ثانوية حلب للبنينبابلادبيمصطفى رائد كامل مبدر62639231921056023

كلية القانون/جامعة بابل478.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزينب عادل عباس جاسم62640231922121025
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كلية القانون/جامعة بابل478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيآيات حسين علوان عبيد62641231922127001

كلية القانون/جامعة بابل478.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيمريم عماد رحيم حميد62642231922101024

كلية القانون/جامعة بابل477.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيحسين علي عبد بندر62643231921014019

كلية القانون/جامعة بابل637.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمصعب مازن فاضل خضير62644231941047077

كلية القانون/جامعة بابل576.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه محمود هادي عبود62645231942090226

كلية القانون/جامعة بابل570.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمصدق هالل كاظم جبر62646231941016062

كلية القانون/جامعة بابل568.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيمحمد باسم صبار عبد هللا62647231941041028

كلية القانون/جامعة بابل562.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيصبا احمد عبد الحسن علوان62648231942271275

كلية القانون/جامعة بابل560.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيرسل ريحان هندو بشير62649231942122016

كلية القانون/جامعة بابل552.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي عماد كامل عبد الحسين62650231941251228

كلية القانون/جامعة بابل551.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي محمود محي عباس62651231941251240

كلية القانون/جامعة بابل547.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيساره عباس عبدالمهدي يوسف62652231942142164

كلية القانون/جامعة بابل543.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيكرار جفات كامل هظيم62653231941060130

كلية القانون/جامعة بابل541.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفرح عماد فاضل شاكر62654231942087281

كلية القانون/جامعة بابل540.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعباس نايف هجول جعوال62655231941020184

كلية القانون/جامعة بابل540.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمصطفى حامد مهدي نوماس62656231941007134

كلية القانون/جامعة بابل540.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيحوراء علي جاسم محمد62657231942086054

كلية القانون/جامعة بابل540.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيامير احمد سلمان مجدي62658231941012017

كلية القانون/جامعة بابل539.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمياده محمد عبدالواحد محمد62659231942142248

كلية القانون/جامعة بابل538.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيياسمين حيدر حسن كاظم62660231942090292

كلية القانون/جامعة بابل537.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيمسرة عبد الودود عبد الجبار خضير62661231942082055

كلية القانون/جامعة بابل536.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيعلي هادي حسين علي62662231941041024

كلية القانون/جامعة بابل535.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحمد سليم يحيى راقب62663231941251017

كلية القانون/جامعة بابل535.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيكرار عماد مدهده عبادي62664231941252127

كلية القانون/جامعة بابل533.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره سليم عبد الرضا اسماعيل62665231942088247

كلية القانون/جامعة بابل532.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيسما محمد شحاذة رشيد62666231942121062

كلية القانون/جامعة بابل532.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيآيات مراح محمد عبد هللا62667231942124004

كلية القانون/جامعة بابل530.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيميس محمد حليم صالح62668231942142249

كلية القانون/جامعة بابل530.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسما عماد جبار كاظم62669231942142175

كلية القانون/جامعة بابل528.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيرنا حازم محمد علوان62670231942090107

كلية القانون/جامعة بابل528.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الحسين منصور عبد ايوب62671231942092168

كلية القانون/جامعة بابل528.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيهمام حميد حسين علوان62672231941040056

كلية القانون/جامعة بابل528.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيعباس غسان كريم هجول62673231941164028

كلية القانون/جامعة بابل527.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب خضير عبد الزهرة وناس62674231942271207

كلية القانون/جامعة بابل527.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيزهراء فاضل ناجي محمد62675231942101044

كلية القانون/جامعة بابل527.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيزهراء عبد الكاظم سلطان حمزة62676231942079021
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كلية القانون/جامعة بابل527.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيفاطمة عبد فزع جنجر62677231942140055

كلية القانون/جامعة بابل527.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء اسماعيل فاضل عباس62678231942117064

كلية القانون/جامعة بابل534.0ثانوية العامل للبنينبابلتطبيقيمحمد وصفي يوسف حاتم62679231951026027

كلية القانون/جامعة بابل520.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقييوسف ثامر عريبي شعالن62680231951201031

كلية القانون/جامعة بابل508.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيعلي محسن جواد كاظم62681231951013023

كلية القانون/جامعة بابل504.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقيحسنين هادي حسين جاسم62682231951061009

كلية القانون/جامعة بابل501.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيبتول عامر احمد محسن62683231952271017

كلية القانون/جامعة بابل494.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيفيد خالد محسن عبيد62684231951003055

كلية القانون/جامعة بابل482.0ثانوية الفضائل للبناتبابلتطبيقيزهراء حاكم خضير عبيد62685231952112007

كلية القانون/جامعة بابل478.0ثانوية حلب للبنينبابلتطبيقيمحمد حسن كاظم عبيس62686231951056011

كلية التمريض/جامعة بابل675.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيالقاسم حسين هاشم حسين62687231941007017

كلية التمريض/جامعة بابل675.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب ماجد كموش كاظم62688231942120112

كلية التمريض/جامعة بابل673.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين مشتاق محمد عبد هللا62689271941014073

كلية التمريض/جامعة بابل671.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيمريم عباس حميد صالح62690231942105067

كلية التمريض/جامعة بابل671.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي اياد صاحب سنيد62691231941251198

كلية التمريض/جامعة بابل671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد علي حسين رسول محمد62692231941020341

كلية التمريض/جامعة بابل670.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيرتاج كاظم مطلب شخير62693231942109068

كلية التمريض/جامعة بابل670.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد كاظم مراد62694231942115126

كلية التمريض/جامعة بابل670.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيعلي عايد مهدي عبدعون62695231941172023

كلية التمريض/جامعة بابل670.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزهراء اعالن كاظم شنباره62696231942172015

كلية التمريض/جامعة بابل670.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيزينب حيدر طالب كاظم62697231942149017

كلية التمريض/جامعة بابل669.7ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد امير مهدي غزوان62698231941021123

كلية التمريض/جامعة بابل669.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيعلي سالم راوي سبع62699231941167028

كلية التمريض/جامعة بابل669.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء محمد مهدي عبد الصاحب62700231942087167

كلية التمريض/جامعة بابل669.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيمريم عبد هللا موسى كاظم62701231942125093

كلية التمريض/جامعة بابل669.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمحمد جاسم محمد عطشان62702231941055040

كلية التمريض/جامعة بابل669.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائينور عباس كطوف حسين62703231942121094

كلية التمريض/جامعة بابل668.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعلي كاظم شاكر طالب62704231941282065

كلية التمريض/جامعة بابل668.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزينب عبد المحسن فارس عبد المحسن62705231942089082

كلية التمريض/جامعة بابل668.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب اشرف محمد حمزة62706231942142124

كلية التمريض/جامعة بابل668.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد زيد عباس محمد62707271941014210

كلية التمريض/جامعة بابل668.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد ساجد هادي فاضل62708121941007174

كلية التمريض/جامعة بابل668.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيفرح والء محمد علي حمد62709271942093063

كلية التمريض/جامعة بابل667.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعلي عبد الزهرة عباس فهد62710231941042093

كلية التمريض/جامعة بابل667.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد عبد نور محمد كاظم62711231941020340

كلية التمريض/جامعة بابل667.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيكوثر مقداد فخري هادي62712231942106063
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كلية التمريض/جامعة بابل667.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيذو الفقار علي رضا محمد62713231941005070

كلية التمريض/جامعة بابل667.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةبابلاحيائيزينب مهدي تايه طالب62714231942214005

كلية التمريض/جامعة بابل666.8ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيزيد محمد جواد جاسم كاظم62715231941021055

كلية التمريض/جامعة بابل666.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيهديل رضوان خلف منصور62716231942117160

كلية التمريض/جامعة بابل666.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيبنين موسى علي محمد62717231942080024

كلية التمريض/جامعة بابل666.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعبد هللا جابر عبد علي عبيس62718231941034043

كلية التمريض/جامعة بابل666.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائيادريس حسين حبيب عزبه62719231941201002

كلية التمريض/جامعة بابل666.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيحسين نعمة هادي حسين62720211941248008

كلية التمريض/جامعة بابل666.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيحسين جاسم محمد جاسم62721211941274009

كلية التمريض/جامعة بابل665.9ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي حسين كامل عباس62722231941021093

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيايمان علي حسين علي62723231942086026

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيليث ناظم تالي داهي62724231941012130

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد ماجد راقب شمران62725231941020357

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم اكرم ابراهيم محمد62726111941025003

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيغفران حسن رداد كاظم62727231942107079

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيساره عالء حسن محسن62728231942124061

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي احمد جواد حسين62729231941002159

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى عباس فاضل محمد رضا62730231941020384

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحمزه خالد عباس جدوع62731231941006046

كلية التمريض/جامعة بابل665.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيزيد بهاء حمدي حكيم62732231941021049

كلية التمريض/جامعة بابل665.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعمار موسى علي عبود62733231941020276

كلية التمريض/جامعة بابل665.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه صالح مهدي عبد الكاظم62734231942132047

كلية التمريض/جامعة بابل665.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى محمد حسن حسين عبيد62735241941001304

كلية التمريض/جامعة بابل664.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيرنا محمد هاتف ابراهيم62736231942098075

كلية التمريض/جامعة بابل664.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيحوراء احمد ناظم فرهود62737231942137014

كلية التمريض/جامعة بابل664.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيزهراء عباس كاظم ابراهيم62738231942205013

كلية التمريض/جامعة بابل664.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيعلي حبيب صالح شاني62739231941069019

كلية التمريض/جامعة بابل664.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياستبراك يوسف مبدر احميد62740231942271016

كلية التمريض/جامعة بابل663.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسجى اسعد خليل خميس62741231942088257

كلية التمريض/جامعة بابل663.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزهراء فالح سلمان عبد العباس62742231942089065

كلية التمريض/جامعة بابل663.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائيدعاء حيدر فرهود كاظم62743231942159008

كلية التمريض/جامعة بابل662.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمريم رسول عناد عبد62744231942142238

كلية التمريض/جامعة بابل662.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرباب أحمد عباس عبد62745271942058081

كلية التمريض/جامعة بابل661.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء غالب شاكر سعد62746231942077067

كلية التمريض/جامعة بابل661.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيزهراء عامر هاشم دخيل62747231942137026

كلية التمريض/جامعة بابل661.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن جاسم مرهج62748221942141098
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كلية التمريض/جامعة بابل661.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيهاجر عبد الحسين علوان عبادي62749231942271432

كلية التمريض/جامعة بابل661.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزينب حسن نور عبد الحسين62750231942107054

كلية التمريض/جامعة بابل660.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيزهراء جواد جاسم عباس62751231942137024

كلية التمريض/جامعة بابل660.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيآيات عبد الزهره رشيد حسين62752231942177003

كلية التمريض/جامعة بابل660.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرتاج حسن كاظم عبد معين62753231942271131

كلية التمريض/جامعة بابل659.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائياديان حسين حميد صالح62754231942086012

كلية التمريض/جامعة بابل659.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيرانية سالم صاحب جوده62755231942078036

كلية التمريض/جامعة بابل659.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء قصي عبد سلمان62756231942271184

كلية التمريض/جامعة بابل659.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيحور العين مهدي عباس ثعبان62757231942154011

كلية التمريض/جامعة بابل659.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب خالد عبد اللطيف حبيب62758231942088214

كلية التمريض/جامعة بابل657.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيدعاء علي فخري كاظم62759231942098062

كلية التمريض/جامعة بابل657.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور رياض محمد حسين62760231942142267

كلية التمريض/جامعة بابل657.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيشيماء حسن كاظم محمد62761231942122031

كلية التمريض/جامعة بابل656.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيحوراء اسماعيل نايف جلوب62762231942103025

كلية التمريض/جامعة بابل656.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيحوراء رضوان نور حسين62763231942106020

كلية التمريض/جامعة بابل656.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم فاضل ابراهيم عباس62764231942088410

كلية التمريض/جامعة بابل655.5ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيغفران حسن طالب يعقوب62765231942096104

كلية التمريض/جامعة بابل655.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزينب محمد حسين حسن62766231942078065

كلية التمريض/جامعة بابل655.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيكفاء حمزة كاظم وناس62767241942220443

كلية التمريض/جامعة بابل655.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيسجا عدنان سلمان مكي62768231942118032

كلية التمريض/جامعة بابل655.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيرسل خالد كامل حمود62769241942119050

كلية التمريض/جامعة بابل654.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيصفا عماد كاظم عبيد62770231942130032

كلية التمريض/جامعة بابل654.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزهراء علي حسن جبر62771231942124043

كلية التمريض/جامعة بابل654.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيوفاء حسن سعدون علي62772241942082089

كلية التمريض/جامعة بابل654.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبراء صفاء عبد فرج62773231942090047

كلية التمريض/جامعة بابل654.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيبنين مهدي فاهم حربي62774231942211005

كلية التمريض/جامعة بابل654.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيحوراء علي حاكم حسن62775231942191007

كلية التمريض/جامعة بابل654.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيتبارك سالم داخل شباده62776231942076015

كلية التمريض/جامعة بابل654.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيزهراء حسين عبد زيد عبد الساده62777231942108027

كلية التمريض/جامعة بابل653.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينسرين عثمان راهي عبد الحسين62778231942271400

كلية التمريض/جامعة بابل653.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيكوثر عماد عاشور كاظم62779231942169020

كلية التمريض/جامعة بابل653.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائينبأ زهير مجيد حسون62780231942154047

كلية التمريض/جامعة بابل652.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيبراء كريم منصور علوي62781231942119040

كلية التمريض/جامعة بابل652.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيحنين كريم عباس محيسن62782231942091023

كلية التمريض/جامعة بابل652.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء مهند راضي عبيد62783231942153087

كلية التمريض/جامعة بابل652.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبنين حامد جواد مهدي62784231942153022
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كلية التمريض/جامعة بابل652.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيحوراء فالح مهدي رسن62785231942168010

كلية التمريض/جامعة بابل652.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزهراء رعد زغير محمود62786231942078046

كلية التمريض/جامعة بابل651.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيفاطمه سعدي محسن عبد الرزاق62787231942111082

كلية التمريض/جامعة بابل651.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيأيه جعفر باقر لعيبي62788241942120023

كلية التمريض/جامعة بابل651.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينوران أحمد فليح حسن62789231942087342

كلية التمريض/جامعة بابل651.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايات جواد شبيب جعفر62790231942080007

كلية التمريض/جامعة بابل651.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيبان عادل كاظم دنان62791231942183002

كلية التمريض/جامعة بابل651.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيعذراء موسى شعيل عطية62792231942217014

كلية التمريض/جامعة بابل651.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيبنين عقيل كاظم ساجت62793231942167007

كلية التمريض/جامعة بابل650.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيمنار حسن هلول لحيدي62794231942109193

كلية التمريض/جامعة بابل650.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيايه خالد هادي حسين62795231942098026

كلية التمريض/جامعة بابل650.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيفاطمه ناصر حسين علي62796231942086148

كلية التمريض/جامعة بابل649.2ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائينور الهدى منتصر صادق عبد الحسن62797231942096144

كلية التمريض/جامعة بابل649.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيهاجر محمد كمر عبد الكاظم62798231942121098

كلية التمريض/جامعة بابل649.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي عواد راشد62799241942220225

كلية التمريض/جامعة بابل649.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيديانا احمد حسين علوان62800231942105021

كلية التمريض/جامعة بابل649.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيسماء محمد ناجي شنيار62801271942058179

كلية التمريض/جامعة بابل649.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيضحى احسان عبد الجليل حمزه62802231942114087

كلية التمريض/جامعة بابل648.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيمكارم عبدالمهدي موسى عبدالسادة62803231942155040

كلية التمريض/جامعة بابل648.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب ماجد جبار كاظم62804231942271219

كلية التمريض/جامعة بابل647.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيعلياء محمد مرزه حمزه62805231942105054

كلية التمريض/جامعة بابل647.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيايات عباس محمد علي جواد62806251942059052

كلية التمريض/جامعة بابل647.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيسماح قاصد ناصر حسين62807231942186005

كلية التمريض/جامعة بابل647.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزهراء جاسم عبيس حسين62808231942105025

كلية التمريض/جامعة بابل647.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيايات علي غازي شطنان62809231942100005

كلية التمريض/جامعة بابل647.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب علي عباس عبدالحسين62810231942142143

كلية التمريض/جامعة بابل647.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور الهدى جاسم كاظم عبيد62811231942090265

كلية التمريض/جامعة بابل646.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيبنين ثائر عبد الحمزه عجه62812241942118015

كلية التمريض/جامعة بابل646.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيآيات عباس راشد جاسم62813231942101003

كلية التمريض/جامعة بابل646.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيورود باسم عيدان مطلك62814231942148050

كلية التمريض/جامعة بابل646.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتبارك عبد الكريم حسين علي62815231942088071

كلية التمريض/جامعة بابل646.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور حيدر باقر عباس62816231942090275

كلية التمريض/جامعة بابل646.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرسل حسين علي جواد62817271942058085

كلية التمريض/جامعة بابل646.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينرمين علي طعمه شنيع62818251942170396

كلية التمريض/جامعة بابل646.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيحوراء سمير سوادي حمود62819231942153047

كلية التمريض/جامعة بابل645.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيحوراء رحيم خشف سهيل62820231942226004

3590 من 1745صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة بابل645.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائياثير عبد الكاظم حسين عبد هللا62821231942153003

كلية التمريض/جامعة بابل645.0ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلاحيائيشهد كامل حسن ناصر62822231942210007

كلية التمريض/جامعة بابل645.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائياسماء قدوري هاشم مذود62823261942083008

كلية التمريض/جامعة بابل645.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيفاطمه حيدر هاشم دخيل62824231942137047

كلية التمريض/جامعة بابل645.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتبارك حبيب علي هاشم62825231942087079

كلية التمريض/جامعة بابل645.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب حيدر طالب حمزه62826231942088212

كلية التمريض/جامعة بابل645.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي عبد الكريم عبد62827241942122068

كلية التمريض/جامعة بابل645.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيزهراء رسول غني جابر62828231942130020

كلية التمريض/جامعة بابل645.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزهراء اسعد عبد الكاظم حسين62829231942147022

كلية التمريض/جامعة بابل644.3ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيرغد زيد محمد سلمان62830231942096040

كلية التمريض/جامعة بابل644.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائينبأ عدنان هاشم رحيم62831211942138150

كلية التمريض/جامعة بابل644.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينوره صباح عبد الحمزه عبد العباس62832251942097136

كلية التمريض/جامعة بابل644.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب محمد جواد كاظم62833271942058163

كلية التمريض/جامعة بابل644.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيسفانة حاتم حسن علي62834231942106043

كلية التمريض/جامعة بابل644.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيسجى مهدي طاهر مهدي62835231942119146

كلية التمريض/جامعة بابل644.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزهراء سعيد شالل مهدي62836241942084015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل532.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيمجتبى كامل شكير عبيس62837231921004083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل523.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيالرى وهران كاظم سردي62838231922108042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل523.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيساره جابر صلب حسون62839231922089027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل517.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيتهاني علي حسين راضي62840231922109018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل515.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيزينه عبد الحسن اكبيحان علوان62841231922130019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل514.4ثانوية التحرير للبناتبابلادبيبنين محمد رحيم حميدي62842231922096003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل513.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عقيل منصور فدعم62843141921026086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل503.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيبراء سعد شاكر فراس62844231922099009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيحسين عالوي كاظم محمد62845251921013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمحمد زياد خلف عناد62846261921013153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيكوثر حميد صبار مزعل62847231922140019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيسجاد مجيد جاسب مجيد62848231921001028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبينور عباس حمزه هادي62849231922126064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيفاطمه حمزه محسن دويج62850261922083050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيانس مالك عباس عبد علي62851291921014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيمحمد قاسم ارحيم محمد62852231921005032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبيعباس سالم عبد عون عبد هللا62853231921199009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبياالء محسن وحيد كاظم62854261922072006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيمينا سمير جاسم حمودي62855231922108051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيهدى عباس محسن عرجاوي62856231922139026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيمرتضى رحيم محمد حسن62857231921007042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيسكينة حيدر أحمد رحيم62858231922103014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيمحمد كاطع شنان سلمان62859291921011033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعباس صادق عبد هللا رحيم62860111921180087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيمحمد جميل هادي مايح62861251921013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيهيثم فوزي مريح صويح62862241921040047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبيوائل كامل طعمه مهدي62863231921035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيسرى سعد علي كاظم62864231922115034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيامير فراس كاظم حسين62865231921007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيعلياء حسين علي عكروك62866231922100028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيحسين شاكر جبر عبد62867231921020022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيمرتضى حسن عليوي خليل62868231921007041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبينور جواد كاظم زغير62869231922101026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيعباس احمد حسين خميس62870211921001033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبينبأ حكمت خلف وارد62871231922092053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيعباس فاضل سبتي كحار62872231921012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبينبأ سعد هادي عبيد62873231922102032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيبتول طالب حمزه خلف62874231922197001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعباس محمد منهل عيدان62875271921044071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيحارث جاسم محمد علي62876231921197003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيزينب محمد حسن عبد الشهيد62877231922118023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيحسن موسى محمود عبد هللا62878211921005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعلي احمد هادي كريم62879231921001039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيمؤيد صالح مهدي جاسم62880231921200047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيحسين محمد حسين احمد62881231921027021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلادبيساره قاسم ماضي محمد62882231922134006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيسجى صالح حسن حسين62883231922111034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيمنار عادل فرهود كاظم62884231922088035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيليث ماجد عزيز لفته62885151921001115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيمرتضى علي شدهان هميم62886241921208034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبينسرين علي كاظم حجر62887241922115060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيباقر سعد جواد محسن62888231921195003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيمنى كاظم عبود جاسم62889231922119065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيمنتظر صلبي مكلف حسن62890231921004111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيحيدر حسين صبري سربوت62891231921003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزينب اياد جليل سعدون62892271922071029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبينور الدين حسين فاضل علوان62893231921004115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0ثانوية سنجار المختلطةبابلادبيحسين باسم عباس كاظم62894231921189008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيمصطفى رامي عبيد محيسن62895231921005034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيعلي المرتضى حسن حمزه جواد62896231921020039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيطالب غالب حسين عبيد62897261921200072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيزينب عامر عباس كاظم62898231922078016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيعلي حيدر محمد حسين عبد االمير62899231921007030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيسجاد محمد رحيم عبيد62900231921014028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيمصطفى محسن محمد علوان62901231921008148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيامير مكي محمد هاشم62902271921038019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيعلي هادي راضي عباس62903231921009092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيمهدي صالح علي ياسين62904231921011115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل462.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيزينب حاكم كاظم ابراهيم62905231922099028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبياحمد علي رحيم عبد62906231921020008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0ثانوية حلب للبنينبابلادبيعلي أحمد نعيم كنين62907231921056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيخطاب غسان علي حسن62908211921005022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسين صفوه علي عبد الكريم62909271921031048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيهبه هللا صالح احمد حسين62910231922139025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيتبارك رائد صيهود عطشان62911231922107007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيهدى محمد حمزه جاسم62912231922103027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيشهد عبد الرزاق خيزران ابراهيم62913231922124052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيسفيان عادل جاسم جواد62914231921160009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيمها زاهر جعفر باقر62915231922091036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيمريم كاظم جاسم شكبان62916231922098103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيعائشه فتح هللا جاسم حسن62917231922271080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيمحمد عقيل مهدي عبيس62918231921046047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيزينب حسن عبيس حسين62919271922078025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيامير عبد الحسن عبيس شراد62920231921014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيرباب كريم حسين عبود62921231922137009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيحسين عبد الجليل هادي حسن62922231921020023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيعبير محي حمزه حبيب62923231922095030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبياحمد محمد حسن عبود62924251921025005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمصطفى علي ناصر سميط62925261921045061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبياروى كاظم لطيف خزعل62926261922126001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيحسين عماد هاتف عبد الرضا62927231921212008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيابتهال شاكر حامد غضيب62928231922111002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيمرتضى علي هادي عبود62929231921029032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيحسين حيدر علي حسين62930231921251053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيكرار عيدان هاشم خلف62931271921038101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيمحمد نعمه طعمه كاظم62932231921007040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبينور حيدر حسين مهدي62933231922112022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيفاطمه عبد الحسين عبد علي ابراهيم62934231922123026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيأماني ظاهر عبد المحسن كله62935231922082001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيفاطمه عبد الزهره حسن مزبان62936231922114035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيزهراء عباس محمد عبد الحمزه62937231922127023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيمصطفى فالح عبد الحسن عبد علي62938231921183084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيغيث مازن حسن عريبي62939231921065030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيابتهال غضبان شرموط ثيل62940231922131003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيفاطمه سعيد فاضل عيجه62941231922136041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيفاطمة جاسم حسن جاسم62942231922078024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيمصطفى سالم حسن محمد62943231921005035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيعلي ثامر شنشول ركبان62944231921040017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيغدير رياض عباس حميد62945231922098083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينبابلادبيذو الفقار اسامه عزت مالك62946231921258015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيمريم عباس علي منسي62947231922088034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيعباس هادي انصيف جاسم62948231921191010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيعلي فاضل نعمه حسون62949231921012034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيصادق كريم علي حسن62950231921008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيضحى علي غانم جرد62951231922107029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيفهد جمال الدين حيدر علي62952271921003077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيتبارك ناهل الزم جمعه62953231922098032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيغفران حمزه عليوي شمران62954231922114032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمؤمل سعدي عناد خرموش62955261921013145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيباقر حازم ظاهر ناصر62956231921027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيساره خليل ابراهيم كبيان62957231922122032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزهراء محمد غالي كاظم62958231922098053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيامير محمد جمعه كاظم62959261921024003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبينيزك فاضل جمعه عطيه62960271922160095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيموسى هادي عبد زيد نعيمه62961231921200046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيسيف الدين احمد علي حميد62962231921012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.4ثانوية التحرير للبناتبابلادبيعبير اياد حكيم نايف62963231922096013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبييوسف عباس محمد عباس62964231921027071
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيياسر عامر ناصر حسين62965231921009142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيحسين حسن عبد السادة هامل62966231921055016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيسجاد علي حسين هندي62967231921043021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيحسين محمد عبد زيد عباس62968231921007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيبنين جواد كاظم سلطان62969231922148007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل444.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيمهدي هادي ناصر حسون62970231921009135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيعبد الوهاب عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الكاظم62971231921032051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيزهراء موسى عبد الحسين موسى62972231922088020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيحسين أسكندر حميد علوان62973231921005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيام البنين سعود فارس شالكه62974231922107004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيدينا هادي حامد حسين62975231922088013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيبهاء الدين جاسم عزال كاظم62976261921013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيرفاه ياسر محمد كمبوص62977231922114015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمرتضى طاهر ثامر فرحان62978261921013174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيضحى جاسم محمد عبيس62979231922112015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيعلي حسين عبد زيد علي62980241921008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيزيد نصيف جاسم دانه62981231921027030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيمحمد مسلم رزاق عكيلي62982231921063055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيرحمن هاشم محمد راشد62983221821028023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيوسق حيدر شعالن عبيد62984231922087039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل442.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيانتظار صادق كاظم حسن62985231922172001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمؤمل احمد ناصر كاظم62986231921052078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبينهله علي حميد حسوني62987231922087036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيحسين احسان رحيم حمد62988231921009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيهدى حاتم عبيد عبيس62989231922098111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيحسين عمران كريم علي62990231921032021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيضحى كريم يوسف علوان62991231922148034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0اعدادية المؤمل للبنينبابلادبيعلي حسين نعمه جواد62992231821060024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0الخارجياتواسطادبيلقاء كريم فرحان فهيدي62993261922401022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل590.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعمار سلمان كاظم حاتم62994271941014155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل525.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيذو الفقار محمد حسين جاسم62995231941019046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل518.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور محمد كاظم خليل62996231942271423

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل513.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيافراح درويش حسين عبد62997231942078010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائياحمد رزاق جعفر ماجد62998231941030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل506.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيضحى محمد تايه كريدي62999231942134035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي عبد هللا ابراهيم شهيد63000231941007094
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيفاطمه علي حسن جبوري63001271942089088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل503.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيامير عمار جبار ناصر63002231941169008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيامير غني جواد كاظم63003231941009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي مصدق راجي عبد63004231941002187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمنتظر حسين علي حسين63005271941009157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمرتضى احمد ترتيب كريم63006231941071091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمصطفى حسين ياسين جبار63007261941027134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد علي هادي صالح63008231941020347

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد عباس عبد المجيد محمد جعفر63009231941047062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائياحمد محمد كامل غيدان63010231941029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي فاضل شبيب حمزه63011231941033093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيضحى صالح مهدي حبيب63012231942142188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.9ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيكرار حيدر عبيد نجم63013231941021112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيفاطمه حسام غازي حسين63014231942147053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزهراء ادريس مبارك دفار63015231942081020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم كاظم عباس63016231942098089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائيعبدهللا سالم مكطوف فضل63017231941201015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسجاد عبد العظيم عبد علي محيسن63018231941020157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمحمد ياسين علي حسين63019271941009139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل493.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرقيه عبد الهادي عيسى محمود63020231942271144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيعباس فرحان جديع راشد63021231941173083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزبيده عباس شاكر عباس63022231942142104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيحوراء اسماعيل نعمت بساط63023231942098055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيشهزنان اكرم عبد الساده جاسم63024231942089103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0نيو دلهي- المدرسة العراقية في الهند الرصافة االولىاحيائياحمد علي عبيد جواد63025131941200001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائيأمير عامر محمد عمران63026231941030004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه جعفر عبد الكاظم عبد الحسن63027231942271335

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى علي عبيد محمد63028111942064048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.7ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعبد هللا توفيق هادي علي63029231941021073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعلي احمد صكب كاظم63030271941035053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيرشا صفاء الدين عبد االمير حسين63031231942130016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيصادق جعفر جبار جواد63032231941005096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيامير علي محمد عبود63033271941001043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيمنتظر جواد كاظم عبيد63034231941066047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيمحمد حسام فاهم محمد63035231941029034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيحوراء غانم خضير كزار63036231942124023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيايات علي جاسم علي63037231942130003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيهاجر محمد مهدي علوان63038271942070070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزهراء محمد رضا عباس63039231942100029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيمحمد علي جواد كريم63040231941033124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسن سعد هادي حمزة63041231941005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبيادر محمود حسين علي63042231942090063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيانفال جليل جاسم محمد63043221942175017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيمحمد ابراهيم عبد االمير حميد63044231941066036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيراحيل سعد كاظم حوان63045231942089040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائييوسف عظيم حسين علوان63046231941251379

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيتبارك عامر كريم عبد هللا63047231942101028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل484.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد عامر كاظم حداوي63048231941005164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسين مردان عبيد63049271941005150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمسلم عقيل عيسى حمادي63050231941046050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيرتاج حسين عبيد عبد هللا63051231942153055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب علي صكبان محمد63052231942087187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد هللا ظاهر عبد الساده كاظم63053231941020193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيياسمين حسن مجبل حسون63054231942096150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيايمان سالم عبيس فاضل63055231942119031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمحمد سالم حسن عبد63056231941060142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيعلي حيدر حامد جاسم63057231941016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمحمد مصطفى عادل جاسم ابو الشون63058231941002234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائينبأ محمد جواد كاظم63059231942103086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيطيبه محمد سعيد صالح63060231942098130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد سامي محمود عبد الحمزه63061231941020332

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتبارك عداي سيب حميد63062231942117032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيوسن هادي خليف حسن63063271942057216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.5ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيورود احمد عبد الحكيم طالك63064231942096149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعبد الحسين حيدر عبد الحسين سلمان63065231941007067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء حيدر غالب عبد الحمزه63066231942083043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احمد شاكر جالب63067251941045074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائينهرين سعد حواري شذر63068231942093135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيبنين هاني علي شمخي63069231942111020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد قاسم ياسين63070271942089089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0اعدادية بابل االهلية للبنينبابلاحيائيحسنين ضياء عبد هللا حسين63071231941039002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيامين هاشم نعمه هاشم63072271941014028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين بابلاحيائيجعفر محمد وحيد محمد63073231941036001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي زيد علي مخيف63074231941007091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياميمه امير جاسم محمد63075231942088032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيمصطفى عبد الوهاب عبد الرزاق مهدي63076231941018043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيفاطمه علي عدنان باقر63077231942108055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيساره عادل محمد ابراهيم63078231942087203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل478.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر حسون دعيم63079231942091036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسميه نافع جاسم محمد63080231942142179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائينور الهدى محمد سالم خلف63081231942134047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيحيدر طالب عبيس عبيد63082231941033040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيزهراء علي حسن عبد63083231942121043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي فيصل سوادي علوان63084231941251233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيعلي سامي كاظم رحيل63085231941069021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب ناصر فاضل عبد63086231942088241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيرباب محمد علوان عبيس63087231942124030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيسفانه حسن حمزه شاكر63088231942121061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائياسراء سعد عبد هللا بردان63089231942091007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزينب رحمن عباس عطوان63090231942102028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل476.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزينب عصام حمود نعمه63091231942100033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيزيد حميد عبد زيد حميد63092231941067048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيايات مهند جواد كاظم63093231942127003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمؤمل علي عبيس حسين63094271941014176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائياستبرق حيدر حنظل طارش63095231942087015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيفارس محمد عبد علي سهيل63096231941005140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزهراء عبد السالم جواد عباس63097231942096052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيمنار زهير حميد رحيم63098231942114120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائينور عصام سليم كريم63099231942092215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيمرتضى فوزي فضل ابو دود63100271941021061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيروز نديم قاسم حنون63101231942087137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيزينب سليم كاظم محمد63102231942211013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيبنين محمد علي حسين63103231942142054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينبأ عقيل ياسر شعالن63104231942088426

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيايه اياد علي امير63105231942113001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائياسراء عامر هاشم راجي63106231942123007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيحنان محمد حمزه جاسم63107231942271101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيأحمد حسين عبد السالم عبد الوهاب63108111941048002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيعلياء حسين بعيوي كطيمي63109231942271308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيمصطفى جبار محمد ليلو63110231941004062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيحميده عباس حاتم شعالن63111231942092054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيتقى انور عبداالمير هادي63112231942142067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0ثانوية المزايا االهلية للبناتبابلاحيائينهى عباس عبد حمزه63113231942151008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيماهر صالح مهدي مظلوم63114231941008170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزهراء صالح عليوي كاظم63115231942080053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيامير حامد أحميد مغير63116271941035012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيحيدر عماد عبيس كريم63117231941014042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيزياد حميزه سكب دميج63118231941033048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيساره صالح هادي سالم63119231942088248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائياالمين عادل حسين حميد63120231941030003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيماجد قحطان جندي علوان63121271941014177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين حيدر حسن شميط63122231942090052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائياخالص ابراهيم صالل انصيف63123231942128001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيحوراء هادي حسن خليف63124231942098060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيعبد العزيز حميد زنكاح كيطان63125231941041015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلاحيائيشكران خليف كاظم عبدعون63126231942209006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيوالء شعبان علي جاسم63127231942127073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيهاجر مدحت حسن جواد63128231942108069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين حيدر كاظم حمزه63129231941020089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيكرار حيدر حمزه خضير63130231941020285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيحسين صبري كريم حمزه63131271941035026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايات حمزه زيدان محمد63132231942080008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيرفل حسن مهدي حمزه63133231942096043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيرقيه فالح حسن علوان63134231942096044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيغدير حسين علي عباس63135231942125079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعباس حسين كوسر والي63136231941033065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين عدنان محمد جايان63137221941002075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيميسم علي هادي علي63138231842142181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيبان رحيم حسين حمزه63139231942098028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين محمود شاكر حمد63140161941363013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيمصطفى سعد صالح محمد63141231941018042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0ثانوية االصول المختلطةبابلاحيائياريج كاظم خميس كتاب63142231942180002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيبنين عواد ناصر حسون63143231942122011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد عدنان محمد عبيد63144231941013078

3590 من 1754صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيبتول عالء حسن سماوي63145261942142007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيبنين نصر كاظم عباس63146231942096022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيورد علي محمد عباس63147231941021163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيمصطفى احمد عبدعلي جاسم63148231941164057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيغسق جبار عبيد مرزه63149231942115111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتبابلاحيائيحوراء احمد هاشم ابراهيم63150231942150005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيآيات سالم جواد عبد العباس63151231942154001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائياصيل صدام حسين عبد63152231942107009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب صالح حمزه صالح63153231942271209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيساره حيدر محمد جواد عبد الكريم63154231942087200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيأميمة فاضل عباس محمد63155231942122003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائينور الهدى مهدي محمد كاظم63156231942157025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيصفاء عادل صافي موسى63157231941067057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيأسماء فالح عبيس عليوي63158231942271003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيشيماء صهيب عاصم عباس63159231942116033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيزهراء ماجد عبود سعيد63160231942110029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر ربيع فاضل كشاش63161231941251122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمنتظر رياح شاكر عبد الشاه63162271941010180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيهند رضا هاشم محمد63163231942111109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيفاطمة عدنان عبد الحسن عبيد63164231942140056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم طراد جوده63165231942111051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائياالء احمد عبيد خليف63166231942098010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيبحر العلوم مشرق عماد حكيم63167231941005029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيسلوان حمزة جاري علي63168231941169020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينبابلاحيائيحسين علي خيزران ابراهيم63169231941260004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين كريم عباس حمزه63170271941010054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمرتضى كاظم حمادي علوان63171231941007131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيساجده نعمه حسون شهيل63172231942092118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب محمد عباس حسون63173231942271221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائينهله عبد العباس كاظم حسون63174231942121091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء مهدي ناجي محمد63175261942251014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيرند محسن حمزه محمد63176231942090109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمصطفى يونس اسماعيل ابراهيم63177231941002265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمحمد المصطفى جعفر جاسم محمد63178231941007118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد المهدي باسم محمد وداعه63179111941032070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد صباح لفته عباس63180141941001005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياصيل محمد كاظم مشجل63181231942271030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيمنال حسين احمد صكبان63182271942095094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيغفران جالل طاهر سلمان63183231942271319

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيبنين عباس فاضل كاظم63184231952086006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيسيف احمد علي محمد63185221951002022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيسعاد عبد الرزاق مظلوم عزيز63186231952092033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيعباس محمد كاظم عبيد63187231951183042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيشهد رزاق وهاب معارج63188231952086041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيمروه فراس حسن كاظم63189231952086053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحسين فارس هالل هادوش63190231951014015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيمصطفى منصور حسين سلمان63191231951003075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيشهد حيدر هادي مسلم63192231952120015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيكرار سالم عبد هللا مريهج63193281951002053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيايه احمد ياسين ليلو63194231952142003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيعلي احمد ظاهر شهيد63195231951002034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقياحمد ثامر حسين خطار63196271951112001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيايناس والي عبيد علي63197231952078007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0ثانوية الرشيد للبنينبابلتطبيقيامير علي عبد الكاظم عبد63198231951065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن حاكم ملوح جابر63199251951052008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0ثانوية المدائن المختلطةبابلتطبيقيمرتضى كامل عبد الواحد كاظم63200231851184027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.4ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيهاني عالء عبد الحسين عبد عون63201231951021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيعال علوان عبد االمير عبيد63202231952105012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيعلي وهاب رزوقي جابر63203231951003054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيماهر عامر جاسم محي63204231951251242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيمحمد علوان تركي حسون63205231951008060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيحمزه سعد كاظم ناجي63206231951007023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيعباس حسين صعيو عبد الساده63207231951044017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيرضا محمد بده مزعل63208231951002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيمنتظر عواد كريم عالوي63209231951182016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل457.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيازهار صالح مهدي شهيد63210231952098002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.6ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيجمانه خليل حسين جاسم63211231952096007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيعادل حيدر جبر هاشم63212231951173017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيعلي هاني عبد المحسن راضي63213231951069022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل456.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحسين علي جواد كاظم63214271951010025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل455.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيحسن كامل حسين محمد63215231951038009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي سامر صباح ناصر63216101951019084
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيمحمد فاضل ناصر حسين63217231951173038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل454.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيحسين حازم زهوري عبد الحسن63218231951032009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيسجى كاظم ناجي كاظم63219231952124033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيفاطمه وهاب محمد علوان63220231952271088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيمحمد خالد حسن ثامر63221211951039017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقياسيل عالء محمد حسون63222231952098004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيساره غانم هادي خضير63223231952098033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقينبأ حمزة حسون عباس63224231952148022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمصطفى سالم عبد الواحد عباس63225231951067073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0اعدادية حيفا للبناتبابلتطبيقيفاطمه عماد عبيد حسين63226231952122016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيزينب لؤي أسماعيل حسين63227231952100024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد علي عبد الجليل صبيح63228161951064016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطتطبيقيمشتاق بدر ازغير خضير63229261951023028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيعلي حيدر حبيب عراك63230231951033044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيمنتظر سعد هاشم عبيس63231231951033075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.5ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيعباس منير عبد الزهرة حسن63232231951021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيحسن هادي سفاح خليل63233231951033011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيزينب سالم جواد كاظم63234231952124026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيرقيه سعدون حسن طوير63235241952104014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيفاطمه محمد عبد الرضا محيسن63236231952115020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيحسين سعد حمزه عمش63237231951069013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيعال عماد عبد الواحد حسون63238231952124040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي منصور حمود علي63239161951060138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيسماح عباس فاضل جاسم63240221952103029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقيتبارك قاسم فليح مهدي63241231952077007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيعلي مازن صادق محمد رضا63242231851032052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0اعدادية المدى للبنينكربالءتطبيقيامير سالم خليف سلمان63243271951026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيهبه صباح جاسم عبود63244231952119067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل450.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلتطبيقيساره خضير عباس فاضل63245231952202005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية بابل االهلية للبنينبابلتطبيقيعلي قاسم عباس جخم63246231951039009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيعلي ثامر جواد كاظم63247231951002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقيآيه حيدر كامل حسن63248231952093001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيطيبه مهند سامي لطيف63249231852105029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيازهر عماد سعيد جابر63250241851006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيمروه صالح مهدي زيدان63251231952087042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلتطبيقيحنين طه ياسين حنش63252231952202002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل449.0ثانوية الوركاء للبناتبابلتطبيقيسهير عماد هادي عبود63253231952079010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل651.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيشهد سالم عباس فاضل63254231942089101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل647.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيكوثر حاتم علوان عبود63255231942090239

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل638.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيايه احمد سلمان خليفه63256231942178005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل632.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيفاطمه كامل صالح اسماعيل63257231942083047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل626.0ثانوية الضحى المختلطةبابلاحيائيزهراء حيدر نعمه حسن63258231942218008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل622.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب علي كاظم محيسن63259231942096068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل620.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعبد هللا جعفر طعمه احمد63260231941071047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل620.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين عمران فاهم عبيد63261231941020105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل619.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيهبه راضي جبر ناصر63262231942119261

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل616.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائياحمد عامر عبدالجاسم علي63263231941169003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل613.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيسينين صالح مهدي بريسم63264231942103059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل608.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيفاطمه مازن عبد الكريم عبود63265231942113071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل604.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيكرار زهير عبد محسن63266221941091128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل603.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيعلي رائد سعدون عبيس63267231941211027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل602.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيجعفر كاظم مجهول محمد63268251941122021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل599.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائياخالص خالد رسن محمد63269231942120005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه مالك حمود جعفر63270251942100314

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل597.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيباقر جعفر ساجت كعيد63271231941181008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل596.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيعيسى عبدالكاظم صخي هميم63272231941173116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل593.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيفاطمه حمزة عباس مصحب63273231942164045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائينبا علي عجيل شالل63274271942081088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائيمقتدى فالح حسن مهدي63275251941113025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل591.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيايات غانم خضير عباس63276231942111011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل591.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيسلمان عمران موسى حسين63277241941016049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل590.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيحيدر محمد طويش عباس63278231941059025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل590.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزهراء فائد مهدي عبيد63279231942081029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيبراء هاشم جاسم عالوي63280231942115028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيمسلم عالء عجيل طارش63281231941014112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيرنا احمد كاظم ديلي63282231942165012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيايناس اياد يحيى فيصل63283231942119033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل588.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد قحطان عبد الرضا محمد63284231941255086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل586.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائياسماعيل كريم جابر سندان63285231941255011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل584.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيمريم حيدر عباس حميد63286231942105066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل581.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمحمد جعفر محمد راشد63287231941173133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل581.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيرياض سمير جاسم محمد63288241941016041
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيذكرى محمد عبد محسن63289231942119078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيجعفر شعالن عبيد عسل63290231941008037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائينوران طالب نور شبيب63291231942077130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيلطيف فالح حسن ثنوان63292221941081054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيزهراء صالح سلطان كريم63293231942099022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيمالك رياض عبدهللا جاسم63294231942155041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعباس يوسف سالم عبود63295251941122068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نضال كامل محيسن63296251941044257

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيياسين رحيم اسماعيل ابراهيم63297231941002286

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل578.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيحوراء محمد راضي عباس63298231942102011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل577.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيمريم مسلم عبد حداوي63299231942119231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل577.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياالء محمود عبد زيد شطنان63300251942122015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل577.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيعلي مجيد حميد هاشم63301271941033028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر كريم عباس63302231942143014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيهدى قاسم دخيل شبيب63303231942076080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيزكريا مهدي ابراهيم حسون63304231941282033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيميقات حسن عليوي ياس63305231942087310

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائيجالل مهدي صاحب مهدي63306231941063004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل572.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيرمضان عواد عبد علي خطار63307231941061012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيبنين ماجد عباس عبد63308231942145021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيزينب عبد فاضل حسين63309231942118028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيسجاد صادق غراف سلمان63310221941091069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيبشير محمد عبد نعمه63311231941029007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيصفا زيد حمزه حسن63312231942092136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه نوري عبيس حمزه63313231942092176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل569.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائياحمد نجاح عبد طعمه63314231941034005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيحنين حسين سعدون رشيد63315231942104019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر حسين عباس حسين63316251941207013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيسجاد صباح جبار نعمة63317231941165013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيكرار نوري عبد االمير ربح63318231941002204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيمصطفى عالء هاشم علي63319231941069038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائيزهراء صادق جاسم محمد63320231942157012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل566.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيضحى حسين فرحان عبيس63321231942226013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيأميمه كاظم عبيد حمادي63322231942143004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه مسلم عبد حداوي63323231942271355

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيرنيم حيدر عباس حسين63324231942141023
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيضرغام مسلم حسين عطيه63325231941012075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر هادي ظاهر63326271941010120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيزينب عدنان خليف تومان63327231942177024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرسل علي حسن سعيد63328231942088127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى فالح حسن فرهود63329231941251340

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيفاطمه ثامر عباس جاسم63330231942086137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي مهدي حديد عبيد63331231941033097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيحيدر جالل ابراهيم ناصر63332231941024015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيكرار جواد فارس عبدالحسن63333231941191046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمصطفى احمد ناجي سند63334231941054117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيفاطمة جالل عبداالمير سلمان63335231942143024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل559.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمة عبدالرضا محمد حمزة63336231942142209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيصفا جليل سعيد حاجم63337231942147045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيفاطمه شاكر جاي هاتف63338231942098148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعباس زهير منفي حمزة63339231941071043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيعبير سليم كامل راشد63340231942142195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيرفل ابراهيم راهي رحمه هللا63341271942071029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيسماح حميد هداب علي63342221942321099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائياالء تكليف جفات عريان63343231942109003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيآيات عباس فاضل جاسم63344231942108001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيساره مهند جواد كاظم63345231942147038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس حمد عجيل63346231942090214

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيتيسير باسم حسن عبود63347231942106016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيرزان جبار فرحان حسن63348231942109070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيساره صالح هادي جاسم63349231942102035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحيدر عزيز غائب حريز63350231941054053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيتبارك كاظم حسين مسلم63351231942109043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل555.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي اكرم علي زباله63352231941002160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل554.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيفاطمه ستار جبار مغير63353231942177031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيكرار حساب شالكه كاظم63354241941036107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيزهراء عيدان هادي عبيد63355231942144045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيورود اسماعيل مردان عوده63356231942131076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيحنان ضياء عباس مهدي63357231942103024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل553.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيمحمد حسوني علي مرزه63358231941032074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل552.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيحوراء حسين علي خضير63359231942107033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل552.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزينب باسم شاكر كاظم63360231942102023
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل552.0اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائيمقتدى جالل جنام عباس63361221941034024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل552.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيامير خليف مكطوف عبادي63362231941005022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل551.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيعذراء يوسف ربيحي كاطع63363231942198010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيمسلم مطلك مهدي جيجان63364231941178043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائياسيل مزهر حسين جوير63365231942190001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيتبارك عماد محطي نده63366231942093027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيهبه حيدر هادي جاسم63367231942119260

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيارجوان مهند غازي تبنيه63368231942134001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل549.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيمصطفى عواد حسين طالب63369271941037040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل549.0ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلاحيائيرقيه كامل حسن ناصر63370231942210004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل548.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيفاطمه حامد حسين بهاء63371231942076065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل548.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيساره علي كزار جسوم63372231942144059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل548.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةاحيائيمنتظر خيري نعمة عبد63373241941153024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل548.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيبنين فالح عبد الحسن خسباك63374231942121019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل548.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيقمر أحمد عباس خليل63375231942092181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل548.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعباس كريم كاطع روضان63376221941091088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل547.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيرامي احمد علي مراد63377231941188012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل547.0ثانوية بالدي المختلطةبابلاحيائيعلي ناهي سرحان كريم63378231941207009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل547.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء نزار جبار مزعل63379231942093069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل547.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياحمد واثق ياسين عبد63380271941010017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل547.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد جابر راهي ساجت63381241941010071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل547.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتبارك ابراهيم باقر لطيف63382231942088068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل546.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائينور الهدى خالد حسين ناصر63383231942076075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل546.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعلي ابراهيم سلمان مهدي63384231941034046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل546.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياسراء ثامر لفته جاسم63385231942271018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل546.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيحوراء راضي مغيطي حمزه63386231942077046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل546.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيامينه محمود كريم عبيد63387241942080008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل545.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةبابلاحيائيزينب رحيم ناجي حسون63388231942219006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل545.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلاحيائيعالء غرام جاسم عبد هللا63389231941280008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل545.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيضرغام حيدر عباس تايه63390251941045055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى احمد دوهان حسن63391231941257167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلاحيائيياسر عامر حسين محسن63392231941163020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلاحيائياسراء حمزة مهدي ساجت63393231942209001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمة منير علي توفيق63394231942142213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيمصطفى طالب عطية حسن63395231941043063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن جميل جاسم63396231942088337
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيتيسير كريم عبد هللا خضير63397251942094013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيبيداء باسم ابراهيم مطلق63398241942085012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيحمديه اسعد اسماعيل علوان63399231942114034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء صباح جليل عبد الحسين63400251942059266

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيحسين حميد خليل عبد االمير63401231941061009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيحسن عقيل هادي نوماس63402231941182004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيكرار طعمه عبد عطية63403231941191047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء عدنان رزوقي كاظم63404231942117071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد االمير عبد الحسين كاظم63405251941207084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائيقاسم علي عبد احمد63406231941050034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيكرار عبد االمير عباس كاظم63407241941167024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيعلي عايد مردان ذيبان63408241941017056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن نعيم حمود عبد63409251941209010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين سامي عبد علي كريم63410251941044084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل542.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيزهراء تكليف عليوي ناهي63411231942144034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل542.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيمصطفى حذيفة رسول عزيز63412251941030034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل542.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا فاضل نعمه عبد الواحد63413241941009084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل542.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عالء حمزه زياد63414241941201007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل542.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيورود منصور محمد غريب63415271942071083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيسارة نعيم شدهان كاظم63416231942211014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيحسين عامر سلمان سهيل63417231941226007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيايه عباس محمد ويس63418231942142034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيهديل احمد خضير حبيب63419231942172043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي حسان مجلي63420241941203067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه عالء سكران خضير63421231942115119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيجوالن حسن حمزه حسين63422231942087097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيرقيه جاسم محمد وهاب63423241942080060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل541.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيايه فيصل غازي معارز63424231942081006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحسين عوده لهواك مطر63425231941054041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيرنا احمد ناصر حسين63426231942190004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائييوسف ليث حمزه جواد63427231941016068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد علي موسى كريم63428271941153115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيحسين عماد هاشم داود63429251941004024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيناديه احمد عبد عباس63430231942092196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه ناجح عوده رضيوي63431231942154045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي غالي حنون63432241941039020
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيرويده رائد ظاهر حبيب63433231942115059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل539.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيكوثر علي خشف سهيل63434231942226015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل539.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعبد العباس توفيق محسن كزار63435221941091093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل539.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمها هادي كاظم عبيس63436231942271389

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل539.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزينب خضير عباس عودة63437231942115073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل539.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيحنين علي حسين محيسن63438231942126030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل539.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيولي حسين عطيه عكيلي63439221941314046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيطاهر جابر عبد حسين63440231941054068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه صالح عزيز عبد63441231942153132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد هاشم نوار اسماعيل63442101941017012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيذو الفقار عبد الحسين رحيم علي63443251941014041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيوهب كريم هاشم نعمه63444251941003036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيحوراء كاظم طالب عبد الحسين63445231942077048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائينور ماجد شنيع كاظم63446241942102211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيهدى هويدي علي حسن63447231942077135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيظفر مؤيد حسن هاتف63448231942182010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزهراء احمد جاسم سوادي63449231942092080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعلي عبد المحسن عبيد كسار63450231941011063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائينور الهدى رعد عبيد رباط63451231942107096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيبنين كاظم محمد نجم63452231942078023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيعباس عزيز جبير علي هللا 63453241941005069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزينب عزيز رحم ناصر63454231942077079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيبنين جواد كاظم حمزه63455241942111018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي حيدر عبد الحسين ناجي63456251941007193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيفاطمه علي مطشر قادر63457231942117129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل536.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيفاطمه سالم اركين عواد63458231942077104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل536.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه رسمي حسين محسن63459231942153130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل536.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيغفران صالح حسين جبر63460241942121248

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل536.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين كاظم عبود عواد63461241941076019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل536.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيكاظم جواد كاظم حمزه63462241941015106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل536.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمرتضى كريم كاظم عبد63463231941251324

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل535.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر يحيى صالح شهيد63464241941010149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل535.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيفاطمه قاسم نعمه صبخه63465231942190010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل589.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقياحمد باسم نعمه جابر63466251951013002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل585.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيأيات حيدر كاظم هادي63467231952107004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل585.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيزيد والي عبد علي عبد63468251951013018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل568.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي رحيم كاظم عباس63469251951153083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمهدي صالح مهدي كاظم63470271951010097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل565.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار مناحي عباس الفي63471221951382026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقينبأ رعد كاظم لعويس63472231952092049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيعباس محسن دخل علي خضير63473221951254013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيعباس حامد جواد كاظم63474251951013020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل550.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيوداد حمود فيحان عبيد63475231952107045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل549.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين هاشم جخيور راشد63476221951382014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل546.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيسهاد علي نعمه علي63477231952086038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل545.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيزهراء حسين حميد عبدالمهدي63478231952205004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل545.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقياكرم خلف فهد خوين63479221951026010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلتطبيقيزهراء انيس رسول عبود63480231952143006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيامير حسن كامل ابراهيم63481231951069003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيسرى حسين علي حسين63482231952124035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل544.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقيفاطمة محمد محيسن مزعل63483231952148019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيعلي حمزه معيوف كريم63484231951016027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل543.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيحيدر صبيح داود سلمان63485231951005020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل542.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيحسين حيدر عبد االمير يوسف63486271951014015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقياحمد فاهم كوشان مشيد63487241951014002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيعبدهللا رياض ناصر حسين63488231951205016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيكرار رحيم عبد مطشر63489241951035025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل537.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عبود محمد جاسم63490251951209031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل533.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعلي رحمن فرحان سلمان63491231951051041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل531.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين عماد عوده عالوي63492251951044039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل530.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيضياء ثائر نعيم مظلوم63493251951207016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل530.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى ناصر جلو حسن63494251951207031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل528.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيضياء جميل حميد هاشم63495251951044061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل527.0ثانوية المروج للبناتذي قارتطبيقيدعاء كاظم جواد عجه63496221952137005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل527.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيحوراء علي محمد خضير63497231952110008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل527.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيامير علي هادي راضي63498231951008006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل526.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيصادق فائز صادق ظاهر63499251951209009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل525.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعباس شهيد عجيل فاضل63500221951035050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل524.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيايات كاظم طالب جاسم63501231952090001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل524.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمنتظر جليل عبد الحسن صالح63502221951070085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل523.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلتطبيقيأسماء رضا كاظم عبد الحسين63503231952202001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل523.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد زهير ناجي عبود63504251951207012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل523.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد شياع محمد63505221951096018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل522.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيمحمد رحيم عبد الرضا جاسم63506251951013033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل520.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحمزه راضي جابر صالح63507231951014016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل520.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيعباس جليل خليبص رومي63508231951006024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل519.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيمريم غسان نعمه عبود63509231952114015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل519.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين كاظم ساهي عطشان63510221951382011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل518.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارتطبيقيمصطفى رحيم مطشر خلف63511221951057020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل517.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيصابرين كريم شاكر عنك63512231952113031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل516.0اعدادية النهضة للبنينذي قارتطبيقيمصطفى عودة عبد الرضا نصار63513221951049031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل516.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمحمد نزار جويمل عبد63514221951046062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل516.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقينبأ عباس جبر بلي63515231952092050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل516.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي عباس صالح63516251951207010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل515.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيايثار رياض حسن اسماعيل63517231952081004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل515.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارتطبيقيسامي رزاق عبد الحسين عداي63518221951319009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل514.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمنتظر عباس عالوي باجي63519251951122067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل513.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيكوثر كامل عبيد سلمان63520231952091029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل513.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيحنين جواد مرزوك محمد63521231952110007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل512.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي محمد طاهر عباس63522251951205088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل512.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيعلي حيدر مالك عبد الساده63523231951005035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيحسين احمد عباس حمد63524271951014013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيكاظم حسن مرزه حمزه63525271951153108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقيمحمد حميد حمزه عبيد63526231951004050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل511.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمحمد قاسم منشد زغير63527221951070074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيهند حامد صالل عبدهللا63528231952164007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0ثانوية االعالم للبنينبابلتطبيقيهادي ابراهيم عبد االمير حميد63529231951066017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل510.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقياحمد فالح طالب سهر63530221951026006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل509.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد الرضا كريم زياره63531221951026084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل509.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيعبد االعلى علي خليل ابراهيم63532231951013016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيصباح طالل محمد عبيد63533251951044060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيهشام عواد عبيد نجم63534231951032040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل508.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمجتبى علي عباس دخيل63535251951044119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل507.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمحمد فاروق نعيم فرحان63536271951013118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل669.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيفاطمه فاضل حسين سلمان63537231922082030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل653.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيزمن شعالن محمود مجيد63538231922105016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل644.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيسجاد عماد حسن ذعار63539231921033037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل642.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيمريم عماد صباح بدر63540231922120030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل640.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيزاهده حيدر جاسم محمد63541231922088016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل634.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيفاطمه علي عبد الواحد خليف63542231922148041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل631.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيلقاء صدام محمد ابراهيم63543231922115047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل629.1ثانوية التحرير للبناتبابلادبيتبارك احمد جادر درويش63544231922096004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل628.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيهاجر عماد عبد الخضر ردام63545231922115056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل628.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيزينب عماد جبار كاظم63546231922090026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل627.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيحوراء جمعه محمد خلف63547231922178008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل624.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيبنين حمزه مطر علي63548231922090010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل621.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيكوثر منصور مدب بدر63549231922148043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل616.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيزينب علي جاسم محمد63550231922118020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل615.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزينب احمد مرزه عوده63551231922124040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل615.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيسجال عبد الجليل هادي علي63552231922105023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل611.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيحسن محمود شاكر محمد علي63553231921020019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيهدى رشاد شاكر جاسم63554231922120036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل609.0اعدادية المدحتية للبنينبابلادبيمحمد عبد زيد عكاب عطيه63555231921017023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل609.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيسعد عواد كاظم شياع63556231921032040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيسمر زيد جواد جابر63557231922087023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل606.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيمالك رياض عبد االمير ولي63558231922082033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل606.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيتبارك حامد عويد اسماعيل63559231922105007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيمحمد وحيد حسين كاظم63560231921030036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزهراء صالح كاظم حسن63561231922121018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيمصطفى طالب كاظم واوي63562231921186033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيعال كاظم حمزه مجول63563231922099035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل600.6ثانوية التحرير للبناتبابلادبيشهالء حيدر مالك احمد63564231922096012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيزينب ظاهر شهيد علي63565231922148029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل598.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيهبه عباس عليوي موسى63566231922088040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيابتهال ميثاق علي عكله63567241922113001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيفاطمه محمد عبد الحسين ناصر63568231922127037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيزينب مهدي راضي عاصي63569231922115029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيبتول عبد الكريم صالل عبد63570231922102006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيمريم قاسم حسين رشيد63571231922117096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيمريم حيدر سليم عبد الهادي63572231922130031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيزهراء صادق كاظم عباس63573231922136020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيبتول عصام حاجم سلطان63574231922271124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيطيبه علي لطيف كيطان63575271922078037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل593.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيزهراء راضي عبد الهادي كاظم63576231922115024
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل592.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيرنا عقيل جاسم منصور63577231922148022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيصفا ميثم ضايع محمد63578231922087027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل588.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبينرجس حسين علي عيسى63579231922136046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل587.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيصابرين عامر كامل كريم63580231922178017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل587.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيامنه سالم شمخي جعفر63581231922118005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل587.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيزينب نجم عبيد عيسى63582231922136030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيبتول حسين علي عطيه63583231922079006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيزينب محمد علي عبد المحسن منجي63584231922271058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل584.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيحوراء مهدي هادي محمد63585231922098038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل584.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيعلي امجد كاظم شمخي63586231921020040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل581.3ثانوية التحرير للبناتبابلادبيفاطمه حسن فليح عطيوي63587231922096015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل580.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيحنان علي ابراهيم عمران63588231922081012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل580.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيزينب منصور مدب بدر63589231922148032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل578.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيرقيه محمد شاكر حنتوش63590231922080010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل578.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيزهراء ناظم عبيد حسن63591231922101010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل578.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبياسيل ماجد عدنان خليف63592231922115003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيحسين طالب شاكر حمود63593231921032018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيزينب يونس حمزه عبيد63594231922160012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزهراء كفاح حسن علي63595231922124036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل575.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيزبيده أمير عبيد عبود63596231922102016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل575.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيآيات حيدر حمزه عصفور63597231922120004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيعبير امجد عبد حسون63598231922108032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل572.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزهراء حيدر محسن دهيم63599231922121016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل571.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيزهراء احمد جواد كاظم63600231922148024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل570.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيكوثر مازن فالح هادي63601231922130028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل569.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيبنين سعد حسين علوان63602231922081007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل569.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيعباس فاضل عبد حسن63603231921187006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل569.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيمروه ميثم ضايع محمد63604231922087034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل568.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيحوراء فاضل عباس كاظم63605231922113016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيحنين حيدر صالح مهدي63606231922087005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيبنين علي عبيد محيميد63607231922117020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل566.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيمريم حردان  نعيم جاسم63608231922079031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل565.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيشهد خالد نجم عبيد63609231922093045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل565.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبينورهان مناضل عبد الستار عبد الوهاب63610231922086047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل562.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيشهد ماجد حميد سعيد63611231922094011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل562.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيزهراء حاتم عبد االمير عيدان63612231922148025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل561.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيحوراء فالح حسن عبود63613231922113017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل561.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيرقيه مشتاق عمران حسين63614231922093024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيشيماء علي شمحوط عبود63615231922172012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيآيات هيثم حمزه كاظم63616231922107003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيمحمد كوكب حسين علي63617231921040029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيغدير باسم حسين حمزه63618231922099036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيميسم عماد علي عمران63619231922086040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيفاطمه جعفر صاحب عبود63620231922108036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل553.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيفاطمه علي حسن عبد هللا63621231922093054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيمرتضى محمد جواد كاظم63622231921008143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبياسيا عماد تحرير جابر63623231922118003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيإيناس فاضل عبد النبي جاسم63624231922183001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل549.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيبنين ابراهيم علي عبد63625231922100004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحسين احمد كاظم عباس63626231921008034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيبلقيس فالح مهدي موسى63627231922092007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل548.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعثمان قصي مشير عباس63628231921008091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل547.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيبنين جاسم عبيس حسوني63629231922105005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيامجد محمد حمزه محمد63630231921020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيحسين جواد كاظم حسين63631251921207004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل545.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيشذى سالم فليح كاظم63632231922196011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل544.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيضرغام حسين شاكر نعمه63633271921031090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيأطياف محمد نعمة حسن63634231922120001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيزهراء احمد كامل عبد الحسن63635231922080011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل541.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيزينب عدنان راهي عبد علي63636231922101013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل539.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيرغد صباح نوري كاظم63637231922078011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.1ثانوية التحرير للبناتبابلادبيبنين علي صبار مظلوم63638231922096002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزينب صالح مهدي عبود63639231922124045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل538.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيرسل علي جاسم عمران63640231922123008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيزهراء يونس عبيد غضيب63641231922079017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيزهراء محمد حسين علوان63642231922119032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبياسراء صالح هادي مطر63643231922179002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل536.0ثانوية التراث للبناتبابلادبياسراء حمزه عمران حسن63644231922148002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبياحمد محمد ثابت سعد63645231921061004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيحنين محمد عواد كرم63646231922100012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيهدى صباح بكيع طاهر63647231922136048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل535.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيرسل احمد كاظم حمزه63648231922139010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0ثانوية الضحى المختلطةبابلادبيكرار فالح هادي خضير63649231921218002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل534.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيتبارك محمد هادي محمد63650231922105009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيحمزه عدنان اسماعيل راضي63651231921200013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيزينب علي حاتم غزاى63652231922079018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل532.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيغفران حمزه بريسم عبيد63653231922098084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيزهراء جاسم داخل جوده63654231922114018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيابا الحسن علي عبد عون عبد هللا63655231921063001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل531.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيحنين عبد الكاظم دينار عطيه63656231922077006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبينور الهدى اسماعيل حسن عبيد63657231922122046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيداليا رياض عبيد علي63658231922079012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيعلي الدين محمد عباس عبد63659231921019017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيفاطمه علي حسين عبيس63660231922108039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيهاجر فاضل مجهول هادي63661271922078055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيامير عماد فاهم ياسر63662231921002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0ثانوية حليف القران للبنينبابلادبيزيد تغلب كامل عبد63663231921281009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيآمنه محمد فاضل علي63664231922271123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0ثانوية حلب للبنينبابلادبيحسن ميران حسين محيميد63665231921056005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل525.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزينب حيدر غانم كاظم63666231922087018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيعباس محمد عبد كاظم63667231921014036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيعبير عبد الخضر عبيد حسن63668231922079024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيابراهيم محمد حمزه علوان63669231921005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيفاطمه محمد عناد محمد63670231922115044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيزينب طارق طالب عبد السادة63671231922117058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبينور علي عبد عون عزيز63672231922120033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيتكتم حسن هاشم نصار63673231922093013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيديما علي محمود كاظم63674231922130009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبينور طاهر حمزة عبيس63675231822169018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيزهراء حسين هادي سلمان63676231922105017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيدعاء صالح عبد المهدي شعالن63677231922102010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيزينب سليم علي عمران63678231922120017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيمريم محمد احمد رشيد63679231922105030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل521.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيثريا عامر خلف عمران63680231922212003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيرقيه عمران احمد عرسان63681231922081017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل520.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيعلي سجاد كاظم مهدي63682241921026010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبينور كاظم عبد زيد محمد63683231922112023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيوصال مشتاق طالب هواء63684231922114051
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعبد هللا محمد عزيز عبد هللا63685251921122093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل517.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيمروه عادل عالوي خضير63686231922111057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل516.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيزهراء حسن نور حسن63687231922107017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبياحمد مؤيد نافع خضير63688231921005003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحيدر علي حنوت مهدي63689251921008084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل515.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيدعاء كاظم عليوي صدام63690231922102011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيحوراء كريم عبيد يوسف63691261922083016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيزينب صالح عبيد حسين63692231922122027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيزينب حمزه خضير عباس63693231922091021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513.0الخارجياتبابلادبيايات عبد زيد ناجي كاظم63694231922401006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبيأحمد فالح كناص جديع63695251921204001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل513.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيحيدر جواد فارس عبد الحسن63696231921250021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزينب جاسم محمد حبيب63697231922098057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيطيبه صفاء هادي محمد63698231922098082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزهراء فراس عبيس سلمان63699231922121021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيآيات ابراهيم نجم حسن63700231922124003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيأيه خلف مجيد كاظم63701231922111001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل511.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيفاطمه خضير شعبان مسلم63702231922148038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيحوراء حمزه خلخال محمد63703231922120009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل510.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيأمل حيدر صبحي ناصر63704231922099001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيعلي ثامر راهي عصيوي63705251921150048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبياساور وصفي جاسم محمد63706231922087002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيفاطمه محمد عباس هويدي63707231922091031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيمقدس سالم حسين عراك63708231922148046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيفاطمه صالح بريهي جاسم63709231922148039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيزينب كاظم كديمي حجار63710231922099033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيسرى حسين علي سويف63711231922093040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل508.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبينور الهدى محمد سالم محمد رضا63712231922087037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيعذراء فاضل عبد الحسين نهابه63713231922076018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمحمد حسين كاظم مجدي63714251921025083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيهاجر ميثم رفيق كاظم63715231922086048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيبراق ثامر يونس عبد االمير63716231922117016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيمالك عبد السالم بغداد صخيل63717231922083027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل506.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيامير كريم عوده حمود63718251921122019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزينب فاضل حاتم حظي63719231922121027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبينبأ كريم محيل عباس63720231922104030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبينمارق فتاح محمد علوان63721231922099051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيحوراء عبد الكريم كماش مخيف63722231922120011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيايات مكي مهدي عبود63723271922078005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيمحمد عباس كاظم حسن63724231921003070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيسدير هيثم مردان جغيل63725231922108026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيحنين ياسين علي خماط63726231922136009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيفرقان سليم حسين سدران63727231922090037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزينب فائز عبد زيد رحيم63728251922096042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيفاطمه غانم ظاهر حسن63729231922082029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيايات عالء حسين ديلي63730231922090004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيحسين هيثم كاظم حبيب63731231921032023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيمروه حيدر محيسن طاهر63732231922098098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمحمد عبد الهادي كاظم عبد الساده63733251921207019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيرسل حسيب جواد فليح63734251922056034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيمريم نعمه دخيل عبود63735231922107037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيزينب محمد ظالم عبيد63736231922120020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيعذراء نصير محسن هويش63737231922076019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي يوسف كريم كاظم63738121921009183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيرسول هادي مرزه مردان63739231921183035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيدعاء باسم طالب جابر63740231922091006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل500.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيسجى عباس محسن عرجاوي63741231922093038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيكرار ربيع دشر الزم63742261921015061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيمحمد جابر صدام ختالن63743231921250062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيفاطمه صفوه علي عبد الكريم63744271922078041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيفاطمه حسين صبيح جاسم63745231922212005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيمحمد عبيس شمباره حسن63746231921163026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيقرآن محمد رزاق كريم63747231922108041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.2ثانوية التحرير للبناتبابلادبيفاطمه عباس حمزه كدوم63748231922096016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيفاطمه عباس حسين علوان63749231922108038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيهبه سليم كاظم جواد63750231922089048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيمريم ظاهر عبس حسين63751231922101023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيام البنين منذر علي طاهر63752231922079005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل497.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيفاطمه علي اسماعيل شياع63753231922148040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيعالء مسلم كاظم عبيد63754231921173044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيعلي جبار قادر سعدون63755231921030019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيتبارك رسول عطيه حسين63756231922089009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيسجاد يونس ابراهيم حلو63757231921183043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيعال أحسان عباس سعيد63758231922124060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيزهراء فاهم كليب فرحان63759231922123014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيمريم خالد حسوني سلمان63760231922092048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيمحمد عطيوي كاظم دبعون63761231921003072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمسلم عادل فالح كربول63762271921049126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيزينب تركي حسين عبد هللا63763231922183011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيزمن عباس فاضل حسين63764231922092018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل494.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيسجاد كامل موحان نايف63765231921022028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيمحمد رحمن منصور حسين63766231921170026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبيسجاد نصير زريد محمد63767251921204012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيزهراء عزيز أرياح محمد63768231922077014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزينب سعيد اسماعيل عزيز63769231922124044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيام البنين اسماعيل عبد الصاحب محمد حسين63770231922092004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيفاطمه عبد محمد خلف63771231922178020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيبنين سعد خضير عبيس63772231922121005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيحوراء علي جاسم فرمان63773231922089012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيمحمد مصطفى جعفر حمد63774231921030034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبينور هيثم عبد الحسين شندل63775231922092057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمجتبى جواد نعمه محمد63776261921173041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيعبد هللا ناظم حمزة عبد63777231921063033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيهاجر مسلم عزيز كاظم63778231922208020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيوليد هادي جواد كاظم63779251921013039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيشمس الضحى ليث عزيز محمد63780231922120025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبياسالم نوري حمد ناجي63781231922088005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيسمر محمود جدوع عبود63782231922115035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيهناء حاكم نايف عبيد63783231922178031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبينور حمزه سهيل هادي63784231922082034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيمريم محي ناصر عبد الحسين63785241922124041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيليث موح هاشم جبر63786231921032067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيزين العابدين عباس محمد عبد63787231921065018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيفاطمه محمد عبد زيد مجيد63788231922124067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل489.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيصفا سالم طالب هاشم63789231922205012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيامير حسين عالوي حسين63790231921065004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيصفاء محمد حاتم ابراهيم63791231921183044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيزينب حسين حلواص حمد63792231922120016
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيهاجر جمعه عوده ماضي63793231922121041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبياسيل يوسف عافص منخي63794231922123001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبينور خالد كاظم حسين63795231922111063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبينور عبد الزهرة محمد جالب63796231922113049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيعلي اياد عبد الكاظم ناجي63797271921006036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلادبيحسين نوري هاني عيسى63798231921164014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0ثانوية حلب للبناتبابلادبيبنين محمد عبد االمير حمود63799231922129001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيآيه عبد االمير كاظم حسن63800231922127002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيايه عامر جبار حسين63801231922110010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيزينب سالم عبد حسين63802231922091022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيزينب عامر جواد عبيد63803231922086024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيحوراء علي حسن شطب63804231922103006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل484.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيغفران فاضل هادي محسن63805231922078022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل484.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبينور حسين سلمان حمزه63806231922107040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل660.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيأنفال حسين اسماعيل حسين63807231942124003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل659.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيشهد فائز هاشم كاظم63808231942092129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل656.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيهبه حمود هادي حمود63809271942093078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل637.4اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء وسام علي داخل63810231942271199

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل634.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه صفاء عبد الكاظم حمزه63811231942080095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل628.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيغفران عباس جاسم ياس63812231942081049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل624.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيحمزه صفاء حمزه هادي63813231941014035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل622.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمنتظر علي حسن كاظم63814231941008214

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل617.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيمرتضى طالب عطية حسن63815231941043059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل616.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيبان حيدر جاسم سلمان63816231942123013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل615.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه ناظم عبد الرضا حمزة63817231942090229

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل614.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيدينا محمد حسين مانع63818231942107039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل613.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيبراء حسين علي خليف63819231942115027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل612.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيريام مهدي خضير عبود63820231942142102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل609.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيجواهر ذياب دمنان صخي63821231942081013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل608.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمريم كاظم حسين مظلوم63822231942096133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل608.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيبتول اعطيه عبدالواحد مراد63823231942172005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل607.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيدعاء رياض عبد الحسين عبد هللا63824231942087118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيسرور حيدر محمد حميد63825231942123058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل605.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيحوراء حسن كاظم حسن63826231942172008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيغدير صالح هادي كرم63827231942271314

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيديار حيدر محمود حميد63828231942088108
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل602.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيساره عباس محمد حسن محيسن63829231942096079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب محمد عبد الحمزه حسن63830231942096077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل599.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزينب كريم فليح كاظم63831231942115081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل599.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمؤمل فاضل عباس رشيد63832231941173126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.9اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائياحمد زاهر جبر طاهر63833231941067005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائينبأ مسلم محسن عرجاوي63834231942139051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيآيات حسين هادي حسين63835231942088004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيغفران ماهر ذياب عبود63836231942142205

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائياحمد حسين مطشر حسن63837231941191003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيسكينه حميد عبد هللا عبيد63838231942111066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيازهر سنيد راشد محمد63839231941173010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيايات عباس فاضل حسن63840231942142024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمحمد فخري طليع عبيد63841231941173140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه علي عبيس عبد63842231942088358

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيهدى جاسم عباس فرهود63843231942092224

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيهند فاضل مظهور كاظم63844231942083063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل593.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيامنه حسين علي جاسم63845231942123010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل591.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحسين علي كاظم عبيس63846231941257044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل591.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيهدى فاضل جاسم متعب63847231942113091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل590.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيمحمد تركي حسين عبدهللا63848231941183055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل590.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعلي حسين علي فيروز63849231941024043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائينور عبد الرزاق كاظم خرباط63850231942124109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيبنين علي شمران مهدي63851231942120026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل589.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد مجهول ربيع63852241942121170

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيهبه علي صادق عبد الحسن63853231942271440

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب علي هاتف عبد الحمزه63854271942055142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمالك كريم هاشم عبود63855231942087298

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل583.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيمصطفى جاسم خليل ابراهيم63856231941183070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياالء ميثم هادي كاظم63857231942088025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسن ميثم عبد زيد حبيب63858231941020073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل582.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيغدير رحيم ظاهر ماضي63859231942191019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل604.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيمسلم عوض سعيد ضيدان63860251951052039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل587.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيحوراء ثائر خليل سعود63861231952081010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل581.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيحسين كامل كاظم عبيس63862231951013007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل579.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمحمد جبار داخل جواد63863271851010087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577.0ثانوية الفضائل للبناتبابلتطبيقيزينب محمد علي حسين63864231952112010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل571.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيغدير حاتم عبدالهادي خلف63865231952142031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل567.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيحسين طالب سعود غميس63866221951035022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل560.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيعلي محسن هامل فاران63867231951186021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل546.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزينب جواد كاظم حسن63868271952058045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيزينب عظيم محمد جاسم63869231952105006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل540.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلتطبيقيسجى علي عبد الكريم ناجي63870231952134007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيمرام جبار عباس عبود63871231952086052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلتطبيقيفاطمه فاضل عباس محمد63872231952136008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل514.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيمريم احمد جاسم شراد63873271952094031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقياسراء عادل هاشم خضير63874231952100004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيفاطمة ضياء جواد كاظم63875231952142033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيزهراء يوسف عبد الجواد عبيد63876271952065024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءتطبيقيعطور حيدر عبد العباس مشكوف63877271952054004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل499.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيمريم سالم هالل عبيد63878231952117033

كلية اآلداب/جامعة بابل502.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيزهراء عبد الجليل كريم عبيد63879231922108015

كلية اآلداب/جامعة بابل477.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيفاطمه حيدر عبد الحسين حسب63880231922092043

كلية اآلداب/جامعة بابل474.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيعادل احمد حسين علي63881231921019014

كلية اآلداب/جامعة بابل473.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبياركان عدنان داخل علوان63882271921049009

كلية اآلداب/جامعة بابل458.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمجتبى ميثم عبد الكريم محمد63883271921031159

كلية اآلداب/جامعة بابل458.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب جاسم حسين حمود63884141922108033

كلية اآلداب/جامعة بابل453.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزهراء علي عبد الحسين عبود63885231922121020

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0الخارجياتبابلادبياسراء رعد سعدي عبود63886231922401002

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيعلي حسين نعمه عبد االمير63887231921004059

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيصفا علي عبد الواحد حسون63888231922124057

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيمريم مجيد وحيد مجيد63889271922053055

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيجنان علي سلمان عبيد63890231922196006

كلية اآلداب/جامعة بابل444.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيأحمد منصور صيهود حسن63891231921018001

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0الخارجيونبابلادبيزيد علي غريب محمد63892231921400027

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيكرار سعد كاظم مهدي63893231921014059

كلية اآلداب/جامعة بابل440.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيرحاب جواد عبد هللا ماشي63894231922148018

كلية اآلداب/جامعة بابل440.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبيعماد الدين سعد عماد هادي63895231921035015

كلية اآلداب/جامعة بابل439.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءادبيبنين نعمه سرهيد سهر63896271822093005

كلية اآلداب/جامعة بابل438.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيزيد محمود محمد عبيد63897231921212012

كلية اآلداب/جامعة بابل438.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزهراء حيدر سعيد عبد الحسين63898231922087013

كلية اآلداب/جامعة بابل438.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيعلي عقيل فريح حسن63899231921055049

كلية اآلداب/جامعة بابل438.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي حسين عبد االمير حسين63900271921031114
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كلية اآلداب/جامعة بابل438.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيعلي سامي طعمه محمد63901231921015022

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيياسر حسين علي حسين63902231921004116

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0ثانوية الفالح للبنينذي قارادبيجاسم محمد سلمان حاذور63903221921256004

كلية اآلداب/جامعة بابل437.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيزهراء احمد حسين سرهيد63904231922099022

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيزينب محسن جبر عبد نور63905231922140013

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيياسر عباس نايف جلوب63906231921008156

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيليث علي محمد علي63907271921031154

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيعلي سعدون عبيد نجم63908231921212025

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيزهراء خلف شناوه محمد63909231922081021

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيبنين علي حسين راضي63910231922109011

كلية اآلداب/جامعة بابل435.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيامير جمال عبد الحسين مجباس63911231921014007

كلية اآلداب/جامعة بابل435.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيكوثر احمد خضير حبيب63912231922172018

كلية اآلداب/جامعة بابل435.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيمرتضى خليل حمد مهيدي63913231921003075

كلية اآلداب/جامعة بابل435.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحميد كنوش كاظم عبيد63914231921008052

كلية اآلداب/جامعة بابل435.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد راضي خيون علي63915141921054028

كلية اآلداب/جامعة بابل434.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبينور حمزه عبيد جاسم63916231922108055

كلية اآلداب/جامعة بابل434.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيمصطفى ياسر حسين سعد63917231921040032

كلية اآلداب/جامعة بابل434.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيحنين اكرم فضل حجل63918231922111013

كلية اآلداب/جامعة بابل434.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيامير عقيل عبد الزهره عطيه63919231921065005

كلية اآلداب/جامعة بابل433.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزينب قاسم هجيج جبار63920231922111030

كلية اآلداب/جامعة بابل433.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزينب اياد هاتف حمود63921231922087016

كلية اآلداب/جامعة بابل433.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيعبد هللا شهاب حمد عيدان63922271921021050

كلية اآلداب/جامعة بابل433.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيزهراء علي كطوف رحيمه63923231922130015

كلية اآلداب/جامعة بابل433.0اعدادية المؤمل للبنينبابلادبيحيدر فيصل عبد هللا رضا63924231921060009

كلية اآلداب/جامعة بابل433.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبييوسف عباس بخيت حمود63925231921046051

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيشهد عمران صالح حسين63926231922121032

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلادبيمصطفى محمد جبر صكبان63927231921058040

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيتقي قاسم دوهان مسير63928231921029006

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيعلياء طالب عذاب حسين63929231922130023

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزينب عبد االمير عبد الجليل نصيف63930231922121026

كلية اآلداب/جامعة بابل432.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيسمر ياسين عبد شعالن63931231922092033

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيريام محسن هاشم حسين63932241922220023

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيياسر معمر جواد عراك63933251921025113

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيرغده سعد يوسف ناجي63934231922088014

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيجنان سالم عبد الكاظم عليوي63935231922148012

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيفاطمه حمد شالل علي63936231922196013
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كلية اآلداب/جامعة بابل431.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيغدير حازم خليل جاسم63937231922108034

كلية اآلداب/جامعة بابل431.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيرنا حيدر عبد الحسين عبد 63938271922141024

كلية اآلداب/جامعة بابل430.9ثانوية التحرير للبناتبابلادبيزينب توفيق شاكر صاحب63939231922096008

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيامير رغد جودي جبر63940271921021008

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبياحمد صادق عيدان ابراهيم63941271921038006

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسين علي عجيل هدروس63942271921016046

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيايات مصطفى محمد علي عبيس63943231922099007

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيشهد عبد الجاسم عبد الحمزه كاظم63944231922089029

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيايات عقيل ابراهيم حسن63945231922148005

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيبتول قاسم نعمه كاظم63946231922117015

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيزينب حسين حبيب عبد63947231922102020

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيدنيا ذوالفقار اسماعيل راضي63948231922087008

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيدنيا ناجح حتروش عباس63949231922119023

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيخديجه كامل شالل شياع63950231922081014

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0ثانوية البشائر للبنينبابلادبيمحمد هادي نجرس سالم63951231921028020

كلية اآلداب/جامعة بابل430.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعلي اياد فاضل حسين63952231921001040

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيايالف سالم حسن عناد63953231922131009

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيايات محمد حمزه عبد63954231922100003

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيعلي الهادي محسن عبد الهادي ناجي63955231921046034

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيزبيده عايد جبر حميدي63956231922172006

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيزينب كاظم عبيد عباس63957231922128034

كلية اآلداب/جامعة بابل429.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيمريم جافل وشل حمزه63958231922124070

كلية اآلداب/جامعة بابل428.0ثانوية التراث للبناتبابلادبياسراء محسن راقب جادر63959231922148003

كلية اآلداب/جامعة بابل428.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيوائل صاحب نعمه دعون63960271921031217

كلية اآلداب/جامعة بابل428.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيامير عبد الحسين جبر خريف63961141921400006

كلية اآلداب/جامعة بابل428.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيزهراء حلواص ياسر جعفر63962231922076009

كلية اآلداب/جامعة بابل428.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبينور الهدى احمد كريم عكش63963231922092056

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيغفران قيصر عبيس عليوي63964231922099038

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبينرجس سليم مهدي مظلوم63965231922195011

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيميسم عمران هجيج جبار63966231922111059

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيدنيا عادل سرحان شنباره63967231922092012

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيزينب ماجد محسن جواد63968231922140012

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيجاسم محمد علي خضير63969231921034014

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبياسراء زهير عبد االئمه عبود63970231922088004

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيسجاد مؤيد عبد الحسن عبد االمير63971231921063022

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيمحمد مصطفى زيدان جباره63972161921094024
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كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيهاله جبار حمزه جابر63973231922105037

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيعباس حميد كاظم مهاوش63974231821195017

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيزيد علي جاسم هويش63975231921252042

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيعلي تحسين شاكر مرزوك63976231921023026

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبياساور فالح عبد الحسن كاظم63977231922079002

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيحسين صباح نوري عبد63978231921009033

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبييونس ثابت وحيد عجيل63979271921021087

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيمنتظر مازن عباس حمزه63980231921018031

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيرواسي حسين علي عمار63981291922064018

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيحسين حسن عالوي عباس63982231921031019

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيأسماء أحمد ردام مشعب63983231922137002

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزينب قاسم فاهم عبد63984271922071037

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيابتسام حميد جسام محمد63985231922082003

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبيغدير هاتف كامل عبيد63986271921025031

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيمروة حسام صالح عباس63987211922093027

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى عدنان سالم متعب63988271921044143

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلادبيآمنه نعمه مواش عبد هللا63989231922143001

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس سعد موحان سرحان63990111921210111

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيزهراء ثامر عزيز عبد العباس63991231922103011

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمرتضى ظافر حاتم كاظم63992231921051054

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيهدى فوزي عبد عاني63993231922100042

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي حسن جبار كاظم63994271921031113

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيندى ياسين عبد مهدي63995231922105031

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيزهراء محمد عباس كاطع63996271922104040

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيأيناس غانم خليل ابراهيم63997231922093002

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيأية صالح قاسم محمد63998131922073002

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيعلي حسين محسن طالب63999231921003042

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيعلي احمد حسن علي64000231921043026

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيمصطفى عباس جعفر مفتاح64001231921061033

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيمحمد عالء حمزه محمود64002231921007038

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيياسر عباس فاضل عليوي64003271921031220

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبيمحمد فالح نعمه حسين64004271921035014

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبيعلي هاني كريم عباس64005271921025030

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيمريم حسين ناجي ضاحي64006231922124071

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيرفاه كاظم تومان كيطان64007231922087009

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيملكه جمال كامل اسود64008231922119064
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كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيزيد عبد االمير اسحق سلطان64009231921029016

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيمصطفى احمد جبر موسى64010251921113035

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيايمان عباس كاظم عبيد64011231922271011

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيعلي صادق حربي حسين64012231921004063

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبينوري عالء نوري حسين64013231921061040

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيضحى علي صالح مهدي64014231922117074

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيحسين محمد عباس جعفر64015231921015012

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى عماد هاشم محمد64016271921044146

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيمهجه علي صافي مجهول64017271922141058

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزهراء محمد رضا ناصر64018271922102082

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيحسين جواد مهدي كاظم64019231921251050

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيسجاد نعمه جبر حبيب64020231921029019

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزهراء فايز عبد جاسم64021271922088046

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيعلي حسين صفاء علي64022231921212022

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيعبير عبود حمد راضي64023271922097013

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيانوار علي حسين جعاز64024271922094009

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيمرتضى علي خضير هادي64025231921007043

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيمنار ياسر عبد الرحمن عبد الرزاق64026101822116031

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيزينب محمد عباس عيدان64027231922123017

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيياسين انور ياسين رشيد64028231921005037

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء محمود صالح سلمان64029111922084076

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيعلي خالد جواد كاظم64030231921014044

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيعبد هللا بشير جاسم محمد64031231921007022

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيحيدر يعقوب كامل ملبس64032231921050009

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيبنين عبد االمير هاشم عباس64033231922100008

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيدنيا قاسم عبيس عبود64034231922092013

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيعال علي هاشم كاظم64035231922101018

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيمحمد سلمان محمد مطرود64036231821195027

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيمحمد كفاح محي عباس64037231921031074

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيمريم عامر ابراهيم حسن64038271922070029

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيلمياء حسين حمزه عبود64039231822117089

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلادبيهاجر عبد النبي حسين منسي64040231922143023

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيزهراء هديب حسون عبد الحسين64041231922123016

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبينبأ ميثاق ماضي محمد64042271922052040

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيسلوى علي عجمي علي64043271922090026

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيمحمد جواد حسين عبيد64044231921012044
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كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيلينا حميد حمزه اجعاز64045231922103020

كلية اآلداب/جامعة بابل521.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيحسين حيدر حسن حمزه64046271941018004

كلية اآلداب/جامعة بابل515.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيمها قتيبه حسين محمد64047271942147065

كلية اآلداب/جامعة بابل503.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمصطفى عبد الهادي كاظم سردي64048231941021151

كلية اآلداب/جامعة بابل502.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيعباس احمد رسن علي64049231941165017

كلية اآلداب/جامعة بابل502.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيفاطمه نبيل كريم جاسم64050231942098154

كلية اآلداب/جامعة بابل499.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائينور موفق حسين فليح64051271942091155

كلية اآلداب/جامعة بابل498.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيرقيه حسين محسن طالل64052231942091032

كلية اآلداب/جامعة بابل497.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلاحيائيحسين علي هاشم حسن64053231941035007

كلية اآلداب/جامعة بابل492.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايه حيدر رشيد عبد64054271942056045

كلية اآلداب/جامعة بابل491.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيكوثر علي حسن كاظم64055271942095088

كلية اآلداب/جامعة بابل491.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيابو الحسن حيدر عوفي هاني64056231941012003

كلية اآلداب/جامعة بابل489.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيفاروق فياض سلطان احمد64057181941340036

كلية اآلداب/جامعة بابل487.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيبان خضير ابراهيم هندي64058231942093016

كلية اآلداب/جامعة بابل486.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيايات رزاق كاظم سلمان64059271942055019

كلية اآلداب/جامعة بابل486.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي الرضا حسن نور حسن64060231941005119

كلية اآلداب/جامعة بابل485.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمرتضى صباح محمد حسين64061271941034096

كلية اآلداب/جامعة بابل484.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائينور الهدى محمد عبد العباس حسن64062231942113088

كلية اآلداب/جامعة بابل484.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد مسلم عادل عباس64063251941008197

كلية اآلداب/جامعة بابل483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيرضا اسعد منصور راضي64064251941031266

كلية اآلداب/جامعة بابل483.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءاحيائيزينب ضياء جبار ميثم64065271942096018

كلية اآلداب/جامعة بابل482.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائياسالم برير محسن حسون64066231942146003

كلية اآلداب/جامعة بابل482.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي واثق عبد هللا مهدي64067161941084082

كلية اآلداب/جامعة بابل479.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمرتضى حمودي حمزه سلمان64068271941005262

كلية اآلداب/جامعة بابل477.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبنين فرقد عبد علي محسن64069271942058048

كلية اآلداب/جامعة بابل477.0ثانوية امل االجيال األهلية للبناتكربالءاحيائيتبارك صادق جعفر جعاز64070271942073003

كلية اآلداب/جامعة بابل476.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمحمد حكيم مهدي عبد الحسن64071231941002216

كلية اآلداب/جامعة بابل475.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيليث حيدر عبد االمير حسن64072251941031581

كلية اآلداب/جامعة بابل475.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيعلي فاضل حسين خميس64073231941003057

كلية اآلداب/جامعة بابل475.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيمينا فراس محمد علي عبد االمير64074231942103084

كلية اآلداب/جامعة بابل475.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزيد عامر خلف عليوي64075231841020111

كلية اآلداب/جامعة بابل473.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيشاكر احمد مدلول مجهول64076271841002098

كلية اآلداب/جامعة بابل473.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرسل ماهر كاظم عبد هللا64077251942084304

كلية اآلداب/جامعة بابل471.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه احسان عباس عبد االمير64078101942096090

كلية اآلداب/جامعة بابل471.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء فاضل شمخي جبر64079251942058032

كلية اآلداب/جامعة بابل471.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيناصر ضيف هللا مسعد منشد64080251941205400
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كلية اآلداب/جامعة بابل471.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياسراء علي حارس عبد64081251942122006

كلية اآلداب/جامعة بابل471.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه نجم عبد خليل64082231942092175

كلية اآلداب/جامعة بابل471.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحسن عبد الخالق صالح كريم64083251941151029

كلية اآلداب/جامعة بابل462.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعقيل موحي عامر جبر64084161951340024

كلية اآلداب/جامعة بابل462.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيزهراء حيدر علي كيطان64085231952127008

كلية اآلداب/جامعة بابل460.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلتطبيقيغفران حسن ابراهيم غويلي64086231952108012

كلية اآلداب/جامعة بابل460.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا ازهر عبد الرحمن صالح64087221951036057

كلية اآلداب/جامعة بابل460.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقينور عبد االله شاكر نور64088161851083113

كلية اآلداب/جامعة بابل460.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيعلي عماد خضير عباس64089271951033032

كلية اآلداب/جامعة بابل459.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيزيد حميد عبد هللا حمزه64090231951069016

كلية اآلداب/جامعة بابل457.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد علي حسين كاظم64091251951052013

كلية اآلداب/جامعة بابل456.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء عبد االمير ذياب جالب64092251852070034

كلية اآلداب/جامعة بابل456.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيمريم عصام حمزة عباس64093231952078025

كلية اآلداب/جامعة بابل455.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيحاتم كريم عبيد سلمان64094271951153018

كلية اآلداب/جامعة بابل454.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيطيبه علي عبد هللا محمد64095231952105010

كلية اآلداب/جامعة بابل453.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عادل محمد حيدر64096161951019069

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل597.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيرحاب حسين عليوي عبد الحسين64097231922120013

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل444.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيعذراء غانم عبيد جاسم64098231922093050

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل438.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزمن عباس محسن طه64099231922124029

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل437.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيشهالء محمود جواد كاظم64100231922124054

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل435.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيحوراء وسام عباس عبيد64101231922208004

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبيزينب محمود ابراهيم جواد64102231922179007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيتبارك شريف عطا هللا عسكر64103231922079007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل424.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبيفاطمة فاضل خالد جواد64104211922247007

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيمحمد علي جاسم بدر حمود64105211921025037

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيطه باسم جواد علي64106231921011043

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبينوره حسن جبر وناس64107271922088101

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل482.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيحسين رزاق حسين حسان64108231941043015

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل465.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيايمان محمد عبيد عوده64109231942092021

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل463.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيمريم جمال عبد هللا ابراهيم64110231942086152

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل462.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيجوان علي حسن عزيز64111231942147013

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل462.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيأيات محمد علي جاسم64112231942123003

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل461.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيمحمد صالح علي حسين64113271941008118

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل452.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيامال كاظم اسماعيل هاشم64114231952169001

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل450.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيزهراء حيدر كاظم عيسى64115231952109012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل588.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيبنين حسين عبد علي جاسم64116231922131011
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل577.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيحوراء حيدر جاسم محمد64117231922120010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل573.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيجنات زاهر موسى حبيب64118231922191004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل571.0ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيعباس حسون سوادي والي64119291921101010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل563.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيسرى حاكم مهدي صالح64120231922137016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل562.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيزهراء مجيد جاسم محمد64121231922083014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل556.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيزهراء حسين سلوم مهدي64122231922091013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل553.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبياسيا حميد حمدي محمد64123231922131006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل552.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبياسيل كاظم جدوع هاشم64124231922089003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل551.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيتبارك حيدر هادي عبيد64125231922105008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل551.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيزيد طارق جاسم محمد64126231921005018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل549.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيأستبرق صالح نعمه مجباس64127231922131001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل548.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيهاجر رضا كاظم مكطاف64128231922076034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل548.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبياسيل حسين علي كاظم64129231922128003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل547.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيأخالص أحمد ردام مشعب64130231922137001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل547.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزينب حامد هاشم عباس64131231922124042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل546.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيحوراء خليل عزيز عيسى64132231922148013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل546.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيفاطمة عالء حسين حمزه64133231922100032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل546.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيايناس رافد عبيد عالوي64134231922101004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل545.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبياسماء حسين عبد هللا محميد64135231922111004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل542.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيايات ميثم فدعوس حسين64136271922141006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل542.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيجنان علي حمزه عبيد64137231922112009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل541.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيزينب كريم مهدي كاظم64138231922115028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل540.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيايمان حمزه ناصر عيدان64139231922196003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل537.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيكوثر ثامر موجد حسن64140231922172019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل536.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيغدير عبيس جاسم راشد64141231922115039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيحنين عبد الوهاب حسن اليذ64142231922082014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل533.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعبيد حامد لفته عبيد64143231921016037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل532.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيمنى خليف علوان محسن64144231922092051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيآيات فراس عباس عبود64145231922079001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيايمن سعد هاتف حسين64146231921032008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيمنار خالد حسين ناصر64147231922076029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيزينا محمد عبيد كاظم64148231922126033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيحسين علي سايب مهدي64149251921013010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبينور قاسم عبد الحمزه مدلول64150231922107041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيحسين نعمان كاظم حسن64151231921042028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلادبيمحمد حاكم خضير عبيس64152231921166002
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيقاسم حسين سعيد برهي64153231921015028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيسعاد عبد االمير عباس محيميد64154231922117066

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيحسين عواد منصور سلمان64155251921207005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيطيبه مثنى حمزه مطر64156231922079022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيمريم علي محمد هادي64157231922098102

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيمهدي سعيد حسين عبيس64158231921187014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيرقيه ناظم حمد كاظم64159231922081019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيفاطمه ناصر حسون جباره64160271922071049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيمثال ناجي عبد عوده64161231922168012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيامنه حمير محمد عبد علي64162231922111006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيبنين حسين ساهي كتاب64163231922093011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيسجى عباس كاظم خليل64164231922160013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيمحمد مهدي جاسم محمد64165231921019030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيزهراء احمد حسن عبد64166231922130012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيزهراء سلمان نعمة ماشي64167231922165007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيمثنى كاظم عبود جاسم64168231921191015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيزينب حمزه حسن حمزه64169231922099029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيحوراء علي حاتم حسن64170231922090017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيزهراء عدنان رشيد محمد64171231922079015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيمحمد علي حلواص جاسم64172231921163027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيدعاء عبد الرضا جواد مظهر64173231922093018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيغسق حميد صاحب عباس64174231922119055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيمريم عظيم حسين ناصر64175231922076028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيحسين هادي كاظم عبود64176231921032022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيفاطمه صالح مهدي عبود64177231922124063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيخديجه عبد الكاظم حسن عبد هللا64178231922107012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيرسل محمد هادي توفيق64179231922271036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيطيبه صالح خضير عليوي64180231922197006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيمحمد قصي لطيف عبد العباس64181231921191020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيحوراء علي عبد علي راضي64182231922148014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيشهد شاكر عمران موسى64183271922141037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيسجاد سلمان كاظم غايب64184251921013015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0ثانوية البواسل المختلطةبابلادبيبتول عبد الحمزة خضير مخيف64185231922174002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيالهام ظاهر عبيس كاظم64186231922098011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيرقيه مسلم خليل أبراهيم64187271922051015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيآدم سامر علي عبد االمير مخيف64188231921020002
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبيامير عباس معادي جانون64189231921179003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلادبينرجس خليل خربط حسين64190231922133014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيمينا حيدر فاضل خضير64191231922124075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبييوسف عبد الجبار سرحان سهر64192221921254041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيزهراء احمد عبد الستار عبد االمير64193231922092019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيزينب احمد خليل عسكر64194231922093030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبينوره فليح حسن فضيل64195231922092058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيافراح خضير ثويني سامان64196231922115004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيمرتضى ماجد عبد الحسين علوان64197231921195020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيسجاد صادق صاحب حسين64198231921195012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيرسل حسين جبر مظلوم64199231922126024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيسميره عبد المحسن مسلم عبد المحسن64200231922103015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيهدى سعيد عليوي حمزه64201231922195012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيزينب عامر مطلب حسن64202231922081026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيزينب فاضل عبد الساده هادي64203231922089024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0ثانوية الضحى المختلطةبابلادبيغدير مؤيد محسن نجيب64204231922218005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيذوالفقار حيدر هادي علي64205231921032030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيأمامه محمد جواد كاظم64206231922088002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيمريم علي شنور جوده64207271922084035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيعبد هللا ضياء هادي عبود64208231921005024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيساره فاضل عبد الكاظم جالب64209231922120022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0ثانوية البواسل المختلطةبابلادبيزينب علي ظاهر عبادي64210231922174007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيامتياز ممتاز عبد عمران عبود64211231922112003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيحسن غزوان عبد يوسف64212221921254010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيحوراء حبيب حسين علي64213231922115014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيزهراء ثامر محسن راشد64214231922127022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلادبيغدير موسى عبد الكاظم كزار64215231922143014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيضحى جبار عبد مظلوم64216231922109047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيديار خضير عبد الكاظم جبر64217231922093019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيصفا حسين اسود ذياب64218271922094034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيزينب محسن عباس حساني64219231922078017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيزهراء باسم محمد حسن64220231922108012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيسرمد مزهر مرداس بريسم64221271921026024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيبنين سلمان مهدي عبد64222231922077004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيسيف سعد عبيس خليف64223231921022030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيعباس باسم ضايع عبد الرضا64224231921205012
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيعبد هللا علي جبر حسين64225271921006033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيعلي رزاق عبد الواحد كطل64226231921030021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيمحمد حسن فائز ابراهيم علي64227231921027058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيرقيه حيدر حسون عباس64228231922136017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبياسماء حاكم رباط عبد64229231922127004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0ثانوية النيل للبنينبابلادبييوسف سعد عبيد نهار64230231921033093

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلادبيزهراء عبد زيد طعمه عباس64231231922152006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزهراء محمد عباس حسن64232231922124037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيامير عبد هللا جليل ابراهيم64233231921183013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيزينب حازم نعمه بريس64234231922131020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيبراق جاسم محمد جواد جاسم64235231922117017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيفاطمه سعد حامد محسن64236231922172016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيزهراء احمد هادي عبد علي64237231922093027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيزهراء علي سلمان حمزه64238231922137013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيضحى ظاهر حبيب عباس64239231922136034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزهراء محمد عباس لطيف64240251922086110

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيآيات هاني علوان عبد64241231922103001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيزينب عامر صليبي فهد64242231922130017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0اعدادية االمام للبنينبابلادبيحسين احمد منسي فاضل64243231921013007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيسجى ثامر عبد الحسين جبار64244231922108023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبينور ياسين خضير عباس64245231922116038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيهدى محمد مهدي عبيد64246231922093067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيمحمد برير ابراهيم حميد64247231921212036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيفاطمه علي بدري ميران64248231922091030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيحسن علي هادي زبن64249231921019006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيساره عباس سلمان مطر64250231922178014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبيمجتبى مخلف هالل كريم64251231921035018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيكوثر عباس علوان دفار64252231922114040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيحسين عباس عبد السادة جالب64253231921015009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيآيه مؤيد صاحب كاظم64254231922117006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيرسل علي ناجي فيصل64255231922131018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيفاطمه عبد الحسين احمد كاظم64256231922126053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيزهراء سالم بدران ابو الميخ64257231922139012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيحسن هادي مخيلف جبر64258231921044012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيزينب محمد حسن غالي64259231922127024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيمحمد الجواد حسن هادي كاظم64260271921017078
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيهدير محمد صاحب عبود64261231922090048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيمريم مطشر عبد الواحد كاظم64262231922198001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيبنين احمد عبد الحمزه كاظم64263231922089007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبياالء محمد كاظم سلمان64264261922083004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيزينب ضياء هاشم محسن64265231922082021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيقاسم فاضل عباس كاظم64266231921050022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيفاطمه احمد حميد حمزه64267231922128058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية السدة للبنينبابلادبياحمد ثامر عبيد موسى64268231921016009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبينوماس حسن محمد جابر64269231921011116

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيمرتضى علوان عبيد علي64270231921033076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيبدريه حيدر نجم عبيد64271231922092005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيسحر طالب خريبط نادوس64272231922111035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيمحمد فارس عباس باقر64273231921015031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيرضا عبد االمير محمد جعفر64274231921065016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيرغد منصور حمزه ناصر64275231922148020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيآيات ظافر دوهان كاظم64276231922098002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيفاطمه محمد هادي صالح64277231922114038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيتبارك احمد وناس ناصر64278231922111012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيعبد هللا جاسم محمد كاظم64279231921002017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيعلي جبار هاشم غوان64280231921052056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0الخارجياتبابلادبيهاله حسين كاظم نعمه64281231922401058

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيرقية محمد جاسم ناصر64282231922117043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيفاتن حسين كعيد ظاهر64283231922115041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيزهراء محمد جاسم عمران64284231922107020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيمهند احمد معيوف كريم64285231921016084

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيريام احمد علي حسين64286231922165006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيزهراء حسين محمد عمران64287231922139011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيلقاء عباس خليف عاشور64288231922111054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيليلى علي ناهض نايف64289231922111056

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيجواد كاظم حسين مشهد64290231921005006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيروان سالم ناجي حسين64291231922115019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبياالء فرحان جابر طاهر64292231922140001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيمريم علي صبار علي64293231922113041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيزينب حيدر حسين عبد64294231922113028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيزينب محمد علي مسلم64295231922127025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيرؤى غيث عامر سلمان64296231922082018
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيقاسم عامر حسين عبد هللا64297231921006047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيأكرم رافع جاسم عبيس64298231921208001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبينبأ صباح كاظم عبود64299231922088038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيطيبه رافد سليم رضا64300231922102025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيندى احمد كاظم مزعل64301231922098105

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيحسن صباح عبد المحسن كاظم64302231921019005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيزهراء علي لفته عبود64303231922205008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبينوره سند عناد كزار64304231922113050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيزهراء عالء فاضل جنم64305231922108016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيعال مالك صبيح هاشم64306271922078038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيعلي حيدر حسين علي64307221921254026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0اعدادية البيان للبنينبابلادبينوفل فارس شبيب عناد64308231921014085

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيزينب ناظم دمن عطيه64309231922139015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيحنين علي عبد االمير جايش64310231922172004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيطيبه محمد حسين حسن64311231922172013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيمحمد عبد الرضا حسين حمود64312231921200040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيحوراء هاني هاتف عبيد64313231922083008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيسجى اسعد فيصل عبد علي64314231922107026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيعلياء حسين جاسم عبيد64315231922130022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزهراء محمد عبد زيد مجيد64316231922124038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيفاطمه فاضل هادي عمران64317231922119060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيعذراء عقيل سمير مطير64318231922088030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعمار مطشر هادي جاسم64319231921051044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيزينب مؤيد عبد الكاظم علوان64320231922139014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبياسراء جويد كاظم عبد الرضا64321231922077003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيفاطمه جاسم هادي مهدي64322231922145039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيزهراء حسين حبيب عبود64323231922208007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيسعد باقر علي حسين64324231921251102

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيرحاب صالح احمد عبد64325231922111016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمصطفى زياد مكي شهاب64326231921020075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيمنار حيدر علي عوده64327231922107038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيزينب جواد كاظم محمد علي64328231922108019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبينور عقيل نعمان عبد الحسن64329231922120032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيسجاد حيدر سلمان داود64330231921022026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيزهراء عبد الرضا عبد الحسين حمزه64331231922137012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزهراء محمد مكطوف عبد علي64332231922111022
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0ثانوية نابلس المختلطةبابلادبيمنتظر طالب عبد االئمة كاظم64333231921194020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيهبه مشتاق تايه لطيف64334231922107042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيرفل عبد الكريم يوسف حبيب64335231922178010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيفاطمه سعد عباس محمد64336231922089038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيحسام ثامر عبد الحسين عبيد64337271921110005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبياحمد جليل فيصل حسن64338231921061001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيزينب شنين أحمد شنين64339271922141031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيانور مجيد دحام صاحي64340221921239001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيمرتضى عالوي حسن حسين64341271921021074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيزينب حسين احمد عباس64342231922093032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيريام عالء عبيد حنون64343231922136018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيهيام سمير حميزه عبيد64344231922220008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيفاطمه صاحب حسن هجوج64345231922168010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيآيات محمد جبار محمد64346221922194005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيمصطفى محمد ناجي عبود64347231921033083

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعالء عبد الجليل نايف كاظم64348231921008095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبينور ساطع مهدي عبد االمير64349231922087038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيقاسم حسن حزام مزيح64350231921200035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبينهى علي حسين حسن64351231922115053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبينور علي خليل اسماعيل64352231922080028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسين ضياء عبد الرزاق عبد الرضا64353271921031050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيسرى جميل محمد علي64354231922113032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيحوراء صاحب حسن زغير64355231922093015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعلي خفيف منيف شاهر64356231921200031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيداود سلمان عبيد ناصر64357231921031026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيلمياء علي حمزه حسان64358231922081035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعباس تاغي حيدر علي64359231921200022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيمرتضى جواد حبيب شطب64360231921032080

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيحوراء عادل علي عبد هللا64361271922090011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيعلي حيدر مزهر كاظم64362231921185012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيحنان رعد عطيه فهد64363231922121009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيطيبه امين ابراهيم موسى64364231922111039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيمسلم محمد دخيل سلمان64365271921017084

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيفاطمه قصي مهدي حنتوش64366231922111048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيختام عقيل كاظم عبيس64367231922148015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيعلي عبد زيد حمزه لكن64368231921061020

3590 من 1788صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيفاطمه مظلوم عبد سلمان64369231922089040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيبنين عباس عبد المحسن علي64370231922100007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيامير همام موجد عبد عون64371231921187002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيرقيه فاضل عبد الحسين نهابه64372231922076007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيمرتضى عبد علي عبد هللا64373221921254034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبينورس صدام حسين نجم64374231922178027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيايه صباح تركي حسن64375231922196004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيحارث ثامر شلب وصخ64376231921009021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيانور جميل حبيب طعمه64377231921030006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمصطفى عباس مجيد منسي64378231921020076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيترتيل حيدر محمد خضير64379231922082012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيطيبة سعد فلوح عبود64380231922088028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيالزهراء عالء حسين خضير64381231922108001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلادبيحسين عبد االمير كاظم عبود64382231921164012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيسرى ضرغام رؤوف عبد االمير64383231922092032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبيجعفر كريم عبد الحسين حسون64384251921204010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبينرجس حسين كاظم زيدان64385231922112021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيسجى رزاق عفلوك سلمان64386271922110004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلادبيحاتم كريم عباس غاوي64387231921164006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيمريم عباس مهدي نواف64388231922099048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيعلي احمد حمزه سلمان64389231921019016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيهاله حسين فيحان عبد الحسين64390231922117110

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيسارة ابراهيم غريب كاظم64391231922121030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلادبياسراء احمد عبيد عيسى64392231922143002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيرحاب قاسم جبر ظاهر64393231922271034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةادبياحمد اكرم ياسر عبد64394241921024002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزهراء علي محمد ماضي64395271922071026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيفاطمه أحمد سلطان كريم64396231922099039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيمريم حيدر فدعوس حسين64397271922141054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيكريم عايد حسين عبد علي64398241921008051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيتبارك محمد جابر سلمان64399231922099013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيسهى كريم محيسن مطلك64400231922172011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحيدر قيس ياسر خماط64401251921122059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينالنجفادبيامير عماد شاكر جواد64402251921164008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيصبأ حامد جاسم محمد64403231922137018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيرقيه رضا جاسم محمد64404231922102014
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيزهراء يونس طالب كاظم64405231922208011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيحسن عبد الخالق احمد عبدالحسين64406231921063008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيعمار عبد زيد مطلب فارس64407271921020042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبينوره ثامر عبد عباس64408271922078053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيساره سعيد صباح سبيع64409231922111033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيامير حاتم كنيكن عباس64410231921014008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيفاطمه رعد مال هللا عبيد64411231922081031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبياحمد عبد األمير محمد مشهد64412231921172002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0الخارجيونبابلادبيحيدر عباس كاظم خليل64413231921400023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيدعاء عباس حميد عمران64414231922115017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيسجى فاضل علي كاظم64415231922078020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيحسين شاكر شافي عرط64416231921018008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيزينب عماد جواد كاظم64417231922117060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيانهار شاكر حسين مصطاف64418231922178002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية الكرار المختلطةبابلادبيرسل محمد ناجي حمزه64419231922175005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيسعدون حمزه رحيم تويه64420231921200015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيخديجه عادل حميد جبر64421231922137006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيمنار عمار رزاق عباس64422271922078049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيفاطمه جواد كاظم جميل64423231922099042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيعبد هللا حامد حبيب سلمان64424231921007023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية حلب للبناتبابلادبيدعاء جاسم محمد جبر64425231922129002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيبشار حيدر عبد االمير حمود64426231921007004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيهند عبد محمد خلف64427231922178032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيبنين علي عباس كريم64428231922086011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلادبيسجى ثامر خليل اسماعيل64429231922134007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيبنين احمد علي هادي64430231922136007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيبنين هادي جاسم محمد64431231922083003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبينور سعيد جهاد ساجت64432231922115055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيأمير نجم عبيد جبر64433231921022003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيكوثر علي عيسى رضا64434271922094041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيانتصار فتنان حمد حادور64435231922111007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيرسل حسين عبد فيصل64436231922118013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيمريم فالح حسن محمد علي64437231922127038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيلمياء عماد جابر جميل64438231922160014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيزهراء حسين كاصد محسن64439231922093028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيزهراء نجم عبد ساجت64440231922077015
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيفاطمه محمد ردام الملقب شناوه خميس64441231922092044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل458.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيمصطفى كاظم عطية عنون64442231921061034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيرقيه قاسم عبد هللا حسين64443271922090016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيايالف حميد مجيد خضير64444231922131008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيعبد هللا بشير فاضل فواز64445271921011041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيحيدر صالح محسن كاظم64446231921251069

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيايات كاظم حسن حمزه64447231922082008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيفاطمه فاضل كاظم سرحان64448231922148042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيضحى حسين ملغيط حسين64449231922185003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبياالء عيد حمزه عويد64450231922196002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيزهراء علي مياح ردام64451231922119031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيايمان حيدر علي ناجي64452231922090006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيايات طالب بديوي عبيد64453231922136004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبياساور احمد علي عمران64454231922105001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيعلي كاظم جابر حسن64455231921251172

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيبنين مهدي صاحب محمود64456271922104015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيحوراء حيدر علي ظاهر64457231922100013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيديانه نبيل جليل جعفر64458231922131017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيحسين غانم موسى عشبان64459271921030018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبياماني سلمان ذباح كاطع64460231922271006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيمأرب جبار شدهان جلوب64461231922076025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبياديان مهدي محمود عباس64462231922112001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيمصطفى عباس غانم مردان64463231921014078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبياماني ستار جابر جاسم64464231922099005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيمنتظر علوان محيبس حسن64465221921090069

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيهبه محمد جاسم محمد64466231822131026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيمرتضى رزاق حسين هيمص64467231921165031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيفرح محمد جاسم محمد64468231922102028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيدعاء علي جاسم حمود64469231922105011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيمحمد نعمة حسن حسون64470231921055063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيحسام عدنان كاظم محمد64471231921010018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيمؤمل هالل محمد مذير64472271921037029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمحمد باسم حمزه خضير64473271921038104

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيمحمد كريم ظفير مريشد64474241921012054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيمحمد كريم ابراهيم خليل64475231921040028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيحنين احمد حسين عبد64476231922118010
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيزينب لفته ضايف صبر64477221922102022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيمريم غالب هادي حسين64478231922124073

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيضحى عبود ضاحي فرحان64479231922117073

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبياالء غالب موحان عبادي64480231922124009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيحسن علي سد خان راضي64481221921086024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل455.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزينب عبد الرزاق لفته كريم64482231922098063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبينبأ حمودي حسين علوان64483231922131030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيطيبة جواد هادي حسين64484231922089033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية حليف القران للبنينبابلادبيامير ضياء عبد المحسن جبر64485231921281001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينالنجفادبيبشير مدلول جاسم مظاهر64486251921160008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل454.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبينور محمد حسن حمزه64487231922081040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبينبأ جعفر عبد هللا حسن64488231922088037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيمها كاظم خليل ابراهيم64489231922205018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيفاطمه علي عباس عليوي64490231922102026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيهيبت فليح حايف ياس64491231922124079

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزهراء سعدي جاسم وثيج64492231922111019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعمر كاظم راشد سمير64493231921001051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبياغادير كريم حبيب شطب64494231922113005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلادبياسراء علي تايه كريدي64495231922134002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيصبا سالم عبيد لفته64496231922111037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيزهراء محمد صالح عباس64497231922109039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي هادي فاضل فواز64498271921038088

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيعلي فوزي عيدان بريسم64499261921175014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيدعاء حسن رخيل محمد حسين64500271922078014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل453.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيسجاد ناظم كريم ضايف64501271921110012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيمصطفى جبار طالبة بديوي64502221921254035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيحسين سري عباس حسين64503231921029011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيشهد كريم هاتف عبود64504231922088026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيزينب مهند سلمان داود64505231922124050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارادبيفاطمه محمد خماط سلمان64506221922411003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيايناس محمد حمزه عبد64507231922136006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبياسماعيل زياد محسن مجلي64508241921023004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيعباس رحيم محمد علوش64509231921170014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيرانيا عباس كريم مهدي64510231922271126

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية السدة للبناتبابلادبياساور هاشم هادي حسن64511231922110002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيغيث علي هادي جاسم64512271921110022
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبياثير موسى رزاق اعطيه64513271921025001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيسهير علي عبيد كناوي64514231922107028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيرضا حسام عمران عيسى64515231921029015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيمثنى حسن دخيل عبود64516231921205019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبياحمد فراس هاشم جواد64517231921208005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيزهراء احمد عبد علي خضير64518231922083012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعلي شاكر شنان عبد64519231921016047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيياسر علي عباس رشيد64520231921043053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيحسين عيسى احمد سلمان64521231921051016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبينهى علي حسين علي64522231922086042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل451.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيميساء محمد عباس عبد64523231922115049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيمنتظر خالد علي هالسة64524291921028150

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيرقيه عباس ناصر حسين64525231922124026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبييوسف ناطق اسماعيل نجم64526231921179032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيمنال يوسف كاظم هاشم64527231922092050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيمنار احمد بشير مطرود64528271922106033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيمريم عبد الجبار منخي عداي64529231922099049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيعبد الكاظم صائب طالب رحيم64530271921030031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيمنتظر طالب جاسم ابراهيم64531271921026050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل450.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبينجالء احمد مجيد فليفل64532231922092055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينالنجفادبيحسين ناظم عبد الحر عبد الكاظم64533251921028005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيغدير علي راضي محمد64534271922146019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعباس مسلم عباس محسن64535251921012102

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيمهند عواد ضاحي محيسن64536291921008083

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيعالء محمد طارق حسن64537231921031052

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزبيده شهيد حسن خضير64538231922098045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيتبارك احمد مراد عبود64539231922081008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيحسين علي صليل شالل64540221921366015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلادبيمنتظر غانم عبود حسن64541231921038033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيمروه حسين سرحان خليل64542231922183015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيسجى كاظم درع كاظم64543231922115033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيفاطمه عبد الهادي عبد هللا عالوي64544231922110040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارادبيعلي محمد فرج ادويش64545221921019023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمنتظر احمد سعيد محسن64546271921031202

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية االمام للبنينبابلادبيسجاد جاسم عميشان علي64547231921013016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيعلي سجاد رائد امير كاظم64548231921019018
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبياحمد حسين كاظم جبير64549221921227001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيبشائر عباس جاسم حسين64550241922104006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيدعاء فاضل سرحان عبادي64551231922137008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزينب نعمان زاهي جاسم64552231922098065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيمحمد حسين عبد الرضا عزوز64553251921027067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزهراء محمد كاظم محمد64554231822087023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيتبارك سعد هادي حميدي64555231922100011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيبنين مهدي هادي عبد االمير64556231922123004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبيعلي غالب كريم طعيمه64557221921363016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيعلي ليث محمد صبار64558231921020049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيفاطمه حسن عبد العباس عطار64559231922091029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيفاطمه ياس تقي حبيب64560231922098092

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية االمام للبنينبابلادبياحمد صالح هادي بريسم64561231921013001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيهدى عماد كريم ثجيل64562221922169031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيميالد دريس متعب كاظم64563231922090042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيعلياء حسين حمد علوان64564271922081030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفادبيحسين علي دبوس عبود64565251921209004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبيآمنه محسن حمزه لفته64566231922116001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ثانوية سنجار المختلطةبابلادبياحمد قيس طالب حسين64567231921189004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيابراهيم حيدر محمد حسن هادي64568271921006001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزهراء ناظم محسن مزعل64569231922111024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيآيه جليل عوده ناصر64570231922098005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيغدير عبد الحليم عجه شنين64571231922091027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيمرتضى عبد الزهره حسن وناس64572231921032081

كلية التربية األساسية/جامعة بابل447.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبينور الهدى محمد ثامر خضير64573231922100038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل586.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيورود محمد حسين جاسم64574231942094072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل582.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيطيبه محمد خليل مخور64575231942137039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل582.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائياسراء فالح فيصل عتوي64576271942069003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل577.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيسندس عباس فدعم عبيد64577231942093086

كلية التربية األساسية/جامعة بابل574.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه كاظم محمد ابراهيم64578231942088370

كلية التربية األساسية/جامعة بابل566.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيغدير عناد جبر عواد64579231942089121

كلية التربية األساسية/جامعة بابل564.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزينب سبهان سعد جاسم64580231942077075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل563.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمرتضى عدنان عبيس عبدالمحسن64581231941173152

كلية التربية األساسية/جامعة بابل557.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائينور عبد الصمد سعد عبد الحميد64582231942116057

كلية التربية األساسية/جامعة بابل556.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيرسل اسامه عبدالوهاب عبداالمير64583231942142083

كلية التربية األساسية/جامعة بابل552.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيياسر ظافر كاظم جواد64584131941006073
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل552.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء محمد حسين عبود64585231942108051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل551.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيغفران عبد الحسين كامل كاظم64586231942140053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل551.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء عباس صبحي حبانه64587271942058127

كلية التربية األساسية/جامعة بابل550.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء قاسم حبيب كاظم64588231942100050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل549.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيسجى حسين جواد كاظم64589231942188008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل548.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيخوله هاشم عبيد كريدي64590231942145032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل548.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيزينب هادي عبداالمير يونس64591231942183026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل543.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عادل عيدان خلف64592241941008128

كلية التربية األساسية/جامعة بابل542.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيايات ابراهيم سلمان راضي64593231942145012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل541.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيصفا عباس عزيز جبر64594231942158026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل541.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيالعزيزه سامي عبد الكريم عيسى64595231942123009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل540.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيتبارك علي محمد حسين علي64596231942092047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل537.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيأديان سليم جاسم بعيوي64597231942226001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل535.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيعال محمد جاسم لطيف64598231942088313

كلية التربية األساسية/جامعة بابل533.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائياحمد وسام هاشم خضير64599231941018005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل533.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائينبأ ناظم صالح علي64600231942172038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل533.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيسجى سالم محمد جواد64601231942185016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل532.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيرغدة احمد جبار عبد هللا64602241942100044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيتبارك ثابت رزاق حميد64603231942109037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيصبا نعمه جرد حسن64604231942119167

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد كريم عبد نافل64605231941020354

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0ثانوية االخوة المختلطةبابلاحيائيمصطفى علي حمزه حسون64606231941212018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيحسنين محمد بدري عبد64607231941029011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيقبس احمد جاسم محمد64608231942090235

كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيزهراء محمد شمير خضير64609231942166019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيسجاد وسام صالح ضعيف64610231941060069

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيبنين ضمير جابر عبد العباس64611271942087027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائينورا محيسن هادي جاسم64612271942087149

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيحوراء علي هاشم علي64613231942086055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيزينة سوران سامي خليف64614231942148025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيرقية حسين عبد علي حسن64615231942112013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر فالح عبد الحسن مهدي64616231941020399

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيقاسم سلمان علي شدهان64617231941006122

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيرؤى علي عبد كربول64618271942091042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد علي عبد64619271942095083

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيورود حسين عبود هادي64620271942071082
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب مازن عبدهللا كاظم64621231942142150

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائينور جبار علي نصيف64622231942082059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيزهراء فاضل كاظم سكر64623231942110027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيهيام ميثم عباس عسل64624231942153174

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيرقية علي كاظم عباس64625231942120072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيعلي فاضل عباده مطلك64626231941069024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمعتز محمد ساجت ناصر64627251941044388

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيسكينه حسين يحيى واوي64628231942144061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيدعاء هالل كاظم علوان64629231942083017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل525.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيايمان صاحب نور شبيب64630231942077019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيغفران حسين حسون سلمان64631271942067081

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيامنه فالح حسن مشعل64632231942145008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيابراهيم ياسين منصور عبد ايوب64633231941066004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل524.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيفاطمه عدنان مجبل جواد64634231942079044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائييقين اسماعيل عبد الحسين جبار64635231942078119

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيبنين اياد سعد محمد64636231942145017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل523.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيحيدر علي صالح الدين محمد64637231941027023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيليلى سعد رحيم عبيد64638231942271365

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيحمديه صفاء شدهان غبن64639231942164016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمصطفى ماجد جواد صالح64640231941019163

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيتبارك عبد هللا حسين حمزه64641231942080027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائينور علي هندي دحبش64642231942078108

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمسار حاكم نجم عبد64643231942087294

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائياديان جبار حمد ظاهر64644231942080002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل520.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيهجران محسن زباله زغير64645231942164063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيهدى حازم عبد العباس عبود64646231942108070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيفاطمه الزهراء حسن عباس جبار64647271942147054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور عبد الرضا فالح خضير64648231942087335

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيبراء عبد االمير مرزه عبد الحمزه64649231942107016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعلي جواد كاظم حبيب64650231941024039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيشهد حامد جواد طراد64651231942083033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس حميد محمود64652231942142224

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيآيات تأميم نجم عبد االمير64653231942147002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيسراب محمد حسين جراد64654231942148030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه فاضل جميل جاسم64655231942088365

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيحنين مجيد عبد الكاظم عبد هللا64656231942271105
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبتول عزيز حسين علوان64657271942060051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيشفق سعد حسن جبار64658231942081047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيايات علي غازي عويني64659231942107012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيوئام عدنان كريم سلطان64660271942091162

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيسرور رسول مطر محمد64661231942149024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائينور علي حمد موسى64662231942147079

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيهدير حسين عمران جبار64663231942137059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيابتسام ياسر مرعيد اسماعيل64664231942121007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيتهاني محمد علي جاسم64665231942115039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيحوراء حكيم عبيد طه64666231942077044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزينب فاضل علي شيال64667231942124055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيشهد محمد عمران ساهي64668231942119162

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0ثانوية العمادية المختلطةبابلاحيائيتبارك عقيل ناجي غويم64669231942230003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0ثانوية التراث للبنينبابلاحيائيعلي خسران حسين جراد64670231941068023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيبتول ستار عدنان حسين64671231942134008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيطيبه عماد ناظم نومي64672231942149030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحمد جبار هادي عاشور64673231941251006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور الهدى خزعل راجي صايل64674231942090266

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيحيدر ماجد جواد كاظم64675231941021047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمحمد رحيم نوماس مزهر64676271941013089

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيايه ميثم حمزه محمد64677231942096014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيحوراء حمزه علي رهمه64678231942271108

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيصفا هيثم عبد الحميد محمد جواد64679231942092137

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيسعاد علي حسين كاظم64680271942071050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائياسراء غازي صبار عبد64681231942089007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمرتضى عماد كامل مخيف64682231941012161

كلية التربية األساسية/جامعة بابل513.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيديانا حسين مخيف هادي64683241942100038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيايات محمد راهي جباري64684231942113007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعايد حيدر هادي جبار64685241941034024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيروز عايد كاظم ابراهيم64686231942088147

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيايمان عبداالمير هادي غاوي64687231942172004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيفاطمه حاكم عبد عبيس64688231942127054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائينبأ حامد رشيد محمد64689231942079052

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس عزيز عيدان64690231942090215

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد باقر قاسم فاهم عبيد64691271941001256

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزهراء علي خليف مهدي64692231942115067
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء سامي علوي عبد هللا64693231942119108

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيضي هاني جبر حساني64694271942057136

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائينور عباس علي خضير64695231942082060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائييوسف محمد يوسف عبد64696231941005190

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزهراء حسام حسون راضي64697231942147023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائيرسل حسن محمد مرزه64698231942157006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي لؤي موحان محمود64699231941017110

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب رائد هادي حسن64700231942088215

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيمينا مؤنس حكمت مصطفى64701231942147072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمرتضى الدين خالد جواد امين64702231941067111

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيهبه احمد عبد الكاظم ربيح64703231942166033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيغيث علي راضي عبيس64704271941010115

كلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيورود مهدي عليوي صكبان64705231942080139

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائيسجاد اسعد حسين مانع64706231941074011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلاحيائيميعاد غني بدر كاظم64707231942220023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعباس علي عبد سلمان64708231941042075

كلية التربية األساسية/جامعة بابل508.0ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيرفل حسن لفته غالي64709231942132018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيفاطمه ناظم سعود حسون64710271942088181

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيهاجر شاكر موحان مطر64711231942111103

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيرسل عجيل منذور عبيس64712231942107040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيمصطفى عباس عبود جاسم64713231941183071

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء احمد فضاله ثلج64714231942119100

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيريام عماد كاظم هاشم64715231942088153

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم هادي حسين64716231941019145

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسن قاسم بدر مزهر64717221941036050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيساره شهاب سرحان خضير64718271942081057

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى ناظم سعدون راضي64719231941257175

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيمالك اركان نسيم عبد هللا64720231942115151

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيزيد عبد الكريم علي جاسم64721231941002101

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيحسنين سامي يوسف راضي64722231941172009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيسلطان رسول معيوف زبالة64723231941017079

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيهاجر صباح عليوي محمد64724231942104066

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيسجاد جليل محمد عبود64725231941034029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزهراء حيدر حميزه كعين64726231942172017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد فاضل عبيد64727231942090225

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيرشا سعيد سلمان سداوي64728231942104022
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبنين مهدي صالح كريم64729231942092040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيعقيل فاضل حسين هادي64730231941065019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزهراء كريم حمزه عسل64731231942098091

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيدعاء حسين عبود علوان64732271942147019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيرنين موفق كريم عكلو64733231942101038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيضحى حسين محي حسين64734231942124076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةاحيائيزيد نعيم عبد سلمان64735241941024005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيخديجه كاظم مبدر خضير64736231942092064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيزهراء فارس رحمان هادي64737231942226008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيسجى سالم زيدان عذاب64738231942153106

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيامير شهيد علي حمزة64739231941173017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيرسل اسماعيل مردان عوده64740231942131022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيايفان فليح حميدي جاسم64741231942078017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمريم حسن سياب عبد الحسين64742271942058252

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيصادق احمد كامل تايه64743231941013037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيانوار عباس فرحان ناصر64744231942090022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيرؤى هيثم حلواص جحالي64745231942120063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيامير محمد عبد الكاظم صالح64746251941207007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائييوسف عناد خضير علي64747231941005189

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيحسين علي مطر حمزه64748231941010027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيليلى عبد علي حمزه محيميد64749231942098160

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيزهراء قاسم ناهي حسن64750231942164026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزهراء ثامر مطر عبيد64751231942076034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيأيمان حسين عالوي راضي64752231942092007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيحنان احمد رزاق جبار64753231942178011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتبارك امين ماجد صادق64754271942056073

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيوليد عدنان حسن مرتضى64755231941250040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمجتبى حميد هاشم جاسم64756231941173130

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيعبد هللا فارس جواد كاظم64757231941044024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين رضا محمد64758271942097019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمحمد رمزي احمد طالل64759231941173135

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحيدر كريم عباس حمزه64760271941010061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيحنين علي رضا كاظم64761271942088064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزينب حاكم عبد عبيس64762231942127035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0ثانوية االسماعيلية المختلطةبابلاحيائيسجى فاهم جاسم محسن64763231942226012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسين محمد مليوي64764271941005149
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل499.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعبد المهيمن عدنان جاسم محمد64765271941009066

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعلي باسم سالم مخور64766221941039082

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيقاسم عبد االمير زراق مغير64767231941252119

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيامنيات سالم جاسم حرب64768221942143024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائينمارق عباس مراد ماشي64769231942098174

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحمد كريم علي كاظم64770231941251029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى علي حسين هندي64771241941027212

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيسعاد حسين عبد سلطان64772231942119150

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيحوراء كريم شاكر كحط64773231942090082

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيحسين سامع ناجي كاظم64774231941067032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيحوراء ماجد نصيف جاسم64775231942092062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد سالم جابر سندان64776231941013073

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائينور خالد مقصد راضي64777231942137054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلاحيائيريام سمير حميزه عبيد64778231942220012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائياسيل سالم مضنون حمزه64779231942098008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيهديه قاسم صيوان عيسى64780231942104071

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيصفا محمد كاظم خميس64781231942109133

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيباقر فوزي علي عافص64782231941013012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيهبه جاسم حسين كاظم64783231942086169

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيليلى رزاق كاظم حسوني64784231942106066

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعبد الجليل احمد كريم عبيد64785271941035049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيسكينه عبيد محمود كاظم64786251942076029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيبتول عامر كاظم حسن64787231942149003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائيمنصور حمزه رضا محمد64788231941030035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيعصام عباس نصيف جاسم64789231941253027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيضياء منير يحيى شعالن64790231941177008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعلي مهدي حسين عليوي64791231941012118

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيضحى جواد عبيد محيسن64792231942096089

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيمحمد علي حسين ابراهيم64793231941052070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيطيبة عبد الستار مجيد اسماعيل64794231942108048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد الرضا صاحب عبد الرضا64795271941014207

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيزينب محمد منسي عطيه64796231942091048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيشهد جبار عبد الحسين عريبي64797271942093042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلاحيائيسجاد كاظم حبيب عبود64798231941208006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيعذراء هادي شعالن مرزه64799231942172028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائييعقوب ناجي حمد حمزه64800231941252169
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيفيروز رضا كريم محمد64801231942123091

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسن هادي عباس64802241942220258

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيامير عبدالكاظم عباس صالح64803231941211003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيزينب حامد علي حسين64804231942167009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0ثانوية البشائر للبنينبابلاحيائيكرار صبيح حسين عليوي64805231941028032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيسعد حسن عبد الكاظم ناجي64806231941041014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزينب حامد حسن عبيد64807231942105034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء هاشم فاضل عباس64808271942068078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيدالل عدنان حسين جاسم64809231942187010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيرسل ماجد علي حنتوش64810231942093045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى ياس خضير عباس64811231941251345

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيمحمد طالل احمد خضر64812231941066041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغدير حسن حلو صالح64813231942109150

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائياسماء عبد الحسين محمد كاطع64814271942094007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيدنيا فاضل جديع رسن64815231942098065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعمار عادل بدري كريم64816231941012120

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء نعمة عبد هللا كاظم64817241942102103

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيحنين جاسم شباط نايف64818231942108018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد ظاهر لطيف64819271942089053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيزينه عادل عباس عطية64820231942110033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائياديم محمد حداوي جاسم64821271942071001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيأحمد خضير عبيس دنانة64822251941022003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيزهراء صالح عبد الهادي محمد64823231942111049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيذو الفقار سجاد مهدي سعدون64824271941010067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيأيمان كامل جياد جحالي64825231942076004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائيامير مسلم جاسم راضي64826231941063003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحسن محمد صالح خضير64827231941052012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيتسنيم مهدي محمد كريم64828231942098049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيأيمن عبد الرضا شعيب راشد64829231941054005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيأزهار رحيم عبود عليوي64830231942123001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيدعاء قاسم كاظم محسن64831231942078034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمنتظر علي هادي شعالن64832231941019169

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيانتضار عبد الحمزه جابر ظاهر64833241942115005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسجود نيازي مصطفى دالي64834241942121204

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور ناظم حسين حسن64835231942271425

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتبارك نبيل سليم صاحب64836231942087091
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينبأ حيدر حميد هادي64837231942088424

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيكرار حيدر علي جاسم64838231941066035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيتبارك مؤيد كاظم حمزه64839231942104017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيغدير عادل شاكر محمد64840231942137043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيمحمد الجواد عادل حبيب حسن64841231941024054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيابتهال جواد عبيد عالوي64842231942101004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسين طعمة زغير64843241942095044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيايات عالوي حسان عبد64844231942086022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب كريم عبد الواحد عويد64845231942096073

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيغيداء صالح عبدزيد فرمان64846231942182011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزهراء انور عاشور حسين64847231942092081

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيحمزه غازي عيدان صريم64848231941033039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائيغيث سلمان جحيل حسين64849231941050031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0ثانوية االصول المختلطةبابلاحيائيزهراء محمد مطرود عبود64850231942180008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيسكينه فاهم راضي عامر64851231942145074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيبنين حاتم مرزه محسن64852231942142045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيعلي احمد جاسم محمد64853231941169029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيميس أحمد هاشم حسين64854271942088206

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايات كريم عبد هللا فرحان64855231942080010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيحنان كاظم عبيد حسون64856231942109055

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيمنتهى محمد عبد االمير محمد64857231942129025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمؤمل علي جابر هاشم64858231941046036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيخنساء كريم عطيه جاسم64859231942120059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيزيد سالم فاهم عبيد64860231941002100

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائينور عدنان خضير عبيد64861231942098183

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب قاسم جبار رزوقي64862231942096072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيطه حسين طعمه عبيس64863231941008097

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيفاطمه فاضل عباس عبد الزهره64864231942101070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيعلياء طه حسين حمادي64865231942102046

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيكوثر طه اعالن نايف64866231942271363

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيبنين ميثم كاظم فرهود64867231942079013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيطيبه فالح حسن خايف64868231942096095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل539.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيعباس محمد جاسم محمد64869231951019038

كلية التربية األساسية/جامعة بابل533.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيزينب علي موسى لفته64870231952119028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل531.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيمنار عبد الزهره هاتف عبد العباس64871231852183016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقياحمد جواد كاظم عذيب64872221951033006
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقيهدير سلمان جاسم سالم64873231952180007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل514.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلتطبيقيسجى احمد رزاق جبار64874231952213004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيعلي عباس عبد الكاظم محمد64875231951013019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيمخلد يوسف حسن عبد64876231951183065

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلتطبيقيزهراء ادريس جاهل ادريس64877231952136005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيرواء ثامر صكر حمود64878231952081013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل502.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيشيرين رحيم علي حسين64879231952089013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيخديجه صالح طه مزيح64880231952183007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيبثينه كاظم جاسم عباس64881231952183004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد عبد علي ورش حسن64882221951308030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقياطياف عياد زغير عبيس64883231952107001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل495.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيمصطفى رسول عبد العباس محمد64884231951008071

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0اعدادية الفتح للبنينكربالءتطبيقيزين العابدين امين عبد علي كاظم64885271951011014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل494.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيخديجه حسن علي كزار64886231952119015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيتبارك حسن علي عباس64887231952117012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقينادية علي ابراهيم محمد64888231952117036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيغدير عبد كاظم عبد الحسين64889231952092037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيعذراء كريم حمزه عبد64890231952119044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيمرتضى قاسم جليل مهدي64891231951029028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيبنين فاضل فيصل كمر64892231952092010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيبتول حسين شاكر عنك64893231952113010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل488.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلتطبيقيزهراء مهدي كاظم جاسم64894231952152004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيفاطمه عادل عليوي ناصر64895231952105014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيزينب غانم صبار عبد64896231952089009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيحسين فليح حسن عبد علي64897271951014019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيحوراء احمد صبري سربوت64898231952086015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيمها ماهر عبد الحسين عباس64899271952068059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0ثانوية الوركاء للبناتبابلتطبيقيزهراء خالد كامل مجيد64900231952079006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيهاله عباس علي كاظم64901271852058159

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلتطبيقيتبارك جليل محمد عبد64902231952153004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقينبأ حكيم جبار عبد علي64903231952117037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيساره علي كاظم عبد الحسين64904231952098032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلتطبيقيعالء حيدر حسين محيسن64905231951193008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ثانوية االفاق للبناتبابلتطبيقيزهراء حمزه عبدعلي كاظم64906231952144009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمنتظر رائد عبد الحسن اسماعيل64907231951020078

كلية التربية األساسية/جامعة بابل484.0ثانوية الرشيد للبنينبابلتطبيقيحسين عباس عبد الحسين عذاب64908231951065004
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيكرار عباس راشد عبيس64909231951017061

كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيمصطفى ماجد هاشم نوح64910231951205024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيهاله وسيم فوزي علي64911231952086062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل482.0ثانوية الفضائل للبناتبابلتطبيقيزينب هادي عبد علي كاظم64912231952112011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0ثانوية التراث للبنينبابلتطبيقيعلي حسين ناصر حسين64913231951068015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيزينب باسم فريق صموت64914231952205007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيأمامه كاظم جواد كاظم64915231952092001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيصابرين رحيم علي حسين64916231952089014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيضياء حسين حريز خسباك64917231951255043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلتطبيقيحسين طالل محمد محسن64918231951052006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيسجى علي سلومي هندي64919231952119032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيساره عليوي صاحب عبيد64920231952086035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلتطبيقيسجاد جاسم حسين محيسن64921231951193005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيرقيه عامر عبد االمير فزع64922231952086020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيعلي اموري والي زجرم64923231951005030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيعلي عباس عبد االمير مصيخ64924231951038021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقيزهراء صالح عوده عبد64925231952077011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيزهراء عباس ابراهيم نايف64926231952205005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقيحميدة فرج سلمان فرج64927231952148004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلتطبيقيشرين صباح كاظم حسن64928231952153012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيزينب عبدالزهره هاتف عبدالعباس64929231952183013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0اعدادية عشتار للبناتبابلتطبيقيشهد خضير عباس عليوي64930231952125007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيمروه خالد محمد ناصح64931231952081030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيعمار عادل جواد كاظم64932231951018024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيعلي معن بستان مجيد64933221851069053

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقينور رسول مطر محمد64934231952149018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي محسن عبد العزيز حسن64935271951001090

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيعباس حسين فاهم جعفر64936231951012020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيسعاد عبيد كريم عذاب64937231952119037

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلتطبيقيبنين عبد علي هادي مجاري64938231952136001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل469.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيعباس طه ياسين عباس64939221951311097

كلية التربية األساسية/جامعة بابل468.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا ثجيل شافي محمد64940271951025015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلتطبيقيبنين يحيى علي خلخال64941231952204002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيدالل محمد حسين كاظم64942231952181002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيأنس وضاح حميد رفيق64943231951007002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى محمد رضا عايد علي64944271951010092
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل467.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيرسل شاكر عبيد ضايع64945231952127005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيرقيه حاتم طه مكطوف64946231952198001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيكاظم احسان جاسم عبد الكاظم64947231951038029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيبنين حيدر ساهي عبيس64948231952142006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل466.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيانتظار رياض زرع هللا جاسم64949271952091007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمؤمل عبد الحر عباس راضي64950231951251241

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيزينب خالد نصار حمزه64951231952124025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيرضا حسين علي كاظم64952231951183026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل465.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيعباس كاظم زغير عبطان64953231951001023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيمصطفى ميثم علي كاظم64954231951183068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيجعفر الصادق حميد كاظم عبد64955231951012004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيكوثر قاسم مهدي محمد64956231952124045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيامير ماجد كاظم حمزه64957231951005005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيدعاء مسلم هادي مهدي64958231952113018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر رزاق احمد64959231951067059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعلي حسين عبد العالي عبد الواحد64960161951309027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيعلي خضير اعبيس هديوي64961261951009021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ثانوية االعالم للبنينبابلتطبيقيعلي حسين عبد علي حمادي64962231951066010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيمحمد علي جاسم موسى64963231951017073

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ثانوية االعالم للبنينبابلتطبيقيزيد حسين حمزه حميدي64964231951066009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارتطبيقيعلي طالل عبد عزيز64965221951005022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ثانوية الفضائل للبناتبابلتطبيقيزينب رفعت حسن صبح64966231952112009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلتطبيقيزهراء صفاء عمران هادي64967231952143007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل547.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيكوثر صالح حسن غالي64968231922077027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل528.0الخارجيونبابلادبيزيد عباس هادي جابر64969231921400026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل512.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبييقين عبد الكريم عبد الحمزه علوان64970231922111069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل497.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبياسراء علي امير حمزه64971231922078001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل485.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيفاطمه احمد محسن جاسم64972231922111044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل483.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيزهراء فاضل عيدان ابراهيم64973231922205009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل478.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيغدير عباس حنشل كنفذ64974231922111042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل470.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيحنين عبد علي هادي مجاري64975231922136008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل469.0ثانوية التراث للبناتبابلادبياسراء حسنين راضي حسن64976231922148001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل458.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيريام عباس حسن داود64977231922082019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل451.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيكرار محمد هالل حسين64978231921253107

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل451.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيزينب اسماعيل محسن حميد64979231922161005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل451.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبينور الهدى احمد كامل خلف64980231922220007
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل450.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيالشيخ ادريس شمران زطي محمد64981231921008010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل449.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيانتظار علي عودة كاظم64982231922080003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل448.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيغفران عبد الكريم جعفر راضي64983231922076021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل447.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيمحمد عماد كاظم هذال64984231921033071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل447.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيمظهر حامد فريز حمزه64985231921034077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل446.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيحسين علي خشين لبيد64986221921034014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيمحمد ريسان اسماعيل مشحوف64987221921042033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعبد هللا سعدون عبيد حسين64988231921200027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيمنار فالح حسن علوان64989231922125038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل445.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيكاظم وسام حاتم رزيج64990231921027051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل444.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبياخالص تكليف شاكر داود64991231922102004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل444.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيزينب شاكر حسن حبيب64992231922115027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل444.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبينور حسين دهري محي64993271922053061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل443.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيكاطع جواد كاظم بريثع64994231921200036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل443.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيبتول محمد عبد الكاظم ناجي64995231922098018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل443.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمصطفى ياس خضير عباس64996271921031200

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل443.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيريام عقيل عبد هللا عيفان64997231922115021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل443.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيعذراء عباس محسن كاظم64998231922148035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل442.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيبنين عقيل هادي مجيد64999231922119016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل442.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبينور احسان كاظم عبد65000231922118032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل441.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيموسى علي عبيد علي65001231921018032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل441.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيآيه طارق اسماعيل مهدي65002231922098006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل441.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبييوسف احمد عبد اللطيف ناصر65003231821009142

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل441.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيزينب ماجد محسن علوان65004231922080016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل440.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزينب حسن نجم عبد65005231922111026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل440.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيشروق ستار عطيه مطلب65006231922112013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل440.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيتبارك محمد لطيف خميس65007231922117030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمحمد رسول عبد الكريم دريب65008231921020065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيفاتن حسن عبد الواحد عزيز65009231922105026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيبهاء علي عبد زيد عبيس65010231921061006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيانوار عباس مبدر كزار65011231922098013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيمحمد حسين علي مطلك65012231921030030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيابراهيم كاظم نعمه حسن65013231921012001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيقبس طه اسماعيل كامل65014231922108040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلادبيفاطمة محمد أبراهيم كاظم65015231922133011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيتبارك ستار عبد هللا فرمان65016231922124019
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيترتيل عباس خليل ابراهيم65017231922098033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيتبارك سمير مهدي خنفيس65018231922083005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيبنين محمد علوان نزال65019231922098025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيحسين ميثاق حمزه مرداس65020231921195007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل438.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيايمان سعد عباس عبادي65021231922115007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل437.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيفاطمه عدنان كاظم عبد65022231922172017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل437.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيعون فيصل منصور حسين65023291921016049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل437.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيريام حاتم كاظم موح65024231922111018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل437.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلادبيزينب حازم حسن مسلم65025231922143010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل437.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيزهراء مؤيد ناجي محمد65026231922079016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل436.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزهراء فائق جاسم عبد علي65027231922111021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل436.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيزينب جليل شالل شياع65028231922111025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل436.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيفاطمه عقيل علي نوري65029231922118028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل436.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمحمد اسعد فاخر جيجان65030251921025080

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل436.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيسجاد دوهان حسين جاسم65031291921028069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل436.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبيفراس جبار رباط عبد65032231921029028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل435.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيايات علي هالل جاسم65033231922076001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيديانا حسن غضبان كريم65034231922083010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيعباس احمد مزعل عبد65035231921020036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيمرتضى كريم مرداس خصيفان65036231921195019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحسين طعمه مهدي حمزه65037231921008041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيسيناء ضياء محمد عبيد65038231922208015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيسجى ناظم عارف نعمه65039231922095024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيبنين عايد حكيم ديوان65040231922093012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيزينب علي حميد ابراهيم65041231922120019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيشبر حيدر غازي عبود65042231921009063

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيوفاء حازم عبد االمير فاضل65043231922178034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبينبأ ميثم مالك حسن65044231922087035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيشيرين حيدر عبيس شهيد65045231922124055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل434.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلادبيعلي ثامر صاحب مصيخ65046231921038017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيزينب كاظم جواد صابط65047231922119038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعقيل ياس خضير كريم65048231921016038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبيمشكاة محمد عبد الحسين عزيز65049231922104027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية حلب للبناتبابلادبيزهراء مسلم نجم عبود65050231922129007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيمصطفى احسان جاسم محمد65051231921061032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيهاجر علي حسين فراس65052231922099055
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيفاطمه جليل كاطع وادي65053231922137021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيسهى عبد الحسين عنبر محمد65054231922117069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيحيدر كاظم حمزه حمد65055231921178024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبينور عقيل سلمان حسن65056231922117107

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيفاطمه ماجد حميد سعيد65057231922195010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيزينب عبد هللا جبار عباس65058231922136029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيجنان احمد حسن عبيس65059231922118008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل433.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيزهراء عباس نور  محمد65060231922136022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيفاطمه حيدر عبد الحليم كاظم65061231922090036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيحوراء هاتف صاحب علي65062231922082016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيحمزه عامر عبد هللا جاسم65063231921063018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيمرتضى باسم محمد عطيه65064231921251231

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيسليم كريم ذياب حسين65065231921004045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل432.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيزهراء رياض لطيف نجم65066231922091014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيحسين عباس حسن حريز65067231921032019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيمحمد حمزه خضير عليوي65068231921063051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيرضيه محمد امنيف سريح65069231922125017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيزيد حسون شدهان عبيد65070231921061013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل431.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبياالء حيدر حازم عطيه65071231922111005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل524.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمنتظر باسم ابراهيم جابر65072231941012178

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل519.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيطيبة سلمان مجباس عبد65073231942106050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل516.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيشهزنان جاسم محمد سلمان65074231942086115

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل512.1ثانوية بابل للبنينبابلاحيائياحمد عامر نصر عبد علي65075231941021004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل512.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيرضا نهاد كريم حسين65076231941005074

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل501.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيابراهيم سليم علي عبود65077231941020009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل486.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمريم صباح فاضل عبد الحسين65078231942096130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل486.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيقمر محمد عبيد حسين65079231942105060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل486.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيخولة خضير عباس حنين65080231942211006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل485.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمريم باسل نعيم رزوقي65081231942142236

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل482.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيداليا حسين عبد الرضا شبوط65082231942111033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل480.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيفاطمه ابراهيم دليمي نجم65083231942100049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل480.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيزينب علي رسن عبد هللا65084271942052081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل479.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيزهراء سالم صاحب عبدهللا65085231942143015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل479.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائينور الهدى حسين علي راهي65086231942113086

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل479.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيبنين رحيم نعمه جابر65087231942111017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل479.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءتطبيقينور الهدى حسين محمد غضيب65088271952102022
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل473.0ثانوية الوركاء للبناتبابلتطبيقيشهالء حسين مهدي كاظم65089231952079011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل467.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيفاطمة حسين جبر محمد65090231952205010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل464.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيبشائر هادي سلمان نغماش65091231952117006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل461.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيسجاد عباس عبد الحر عباس65092271951153052

كلية الطب/جامعة النهرين706.7ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيسراء باسم حرز علي65093291942076034

كلية الطب/جامعة النهرين706.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد قاسم اسماعيل خليل65094201941399034

كلية الطب/جامعة النهرين704.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه محمد عيسى حسين65095121942094187

كلية الطب/جامعة النهرين704.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى علي جبار حسين65096221941372041

كلية الطب/جامعة النهرين703.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهب ساجد حميد عبد65097121942118070

كلية الطب/جامعة النهرين702.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيوقار قاسم سعود سلمان65098221942143319

كلية الطب/جامعة النهرين701.5ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيمريم حسنين عبداالمير هادي65099241942084037

كلية الطب/جامعة النهرين701.3ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه سعيد جواد رمضان65100121942109035

كلية الطب/جامعة النهرين701.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد كريم حميد65101221942414103

كلية الطب/جامعة النهرين699.5ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيدينا محمد زهير شناوه65102221942185033

كلية الطب/جامعة النهرين699.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسما اثير مالك خضر65103101942078079

كلية الطب/جامعة النهرين699.1ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيصفا عزيز عبد الرضا عليخان65104221942113185

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائينبأ نوار علي سعدون65105211942093074

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد كمال سهر سعيد65106121941030195

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيربى صادق ممدوح مصطفى65107111942073030

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائياحمد سعدون خزعل سليمان65108211941022005

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي جواد احمد هاشم65109271941001180

كلية الطب/جامعة النهرين699.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء محمد عبد هللا محيبس65110291942065034

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمصطفى رزاق خضير عبد65111271941009151

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسن عباس محمود شاكر65112211941002030

كلية الطب/جامعة النهرين699.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيساره حيدر عبد الرزاق سلطان65113221942411023

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي هادي ياسر لفته65114141941028081

كلية الطب/جامعة النهرين699.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتارا عقيل محمد نجم احمد65115111942116008

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة قاسم فائق وهيب65116101942115166

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء عماد عطوان شكر65117101942138009

كلية الطب/جامعة النهرين699.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيحسن عبدالرضا عباس احمد65118211941010022

كلية الطب/جامعة النهرين698.9الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى حيدر عبد الحسن مكي65119111941045038

كلية الطب/جامعة النهرين698.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيبهاء حامد حنون محمد65120271941005029

كلية الطب/جامعة النهرين698.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيندى مصطفى سليم علي65121121942109095

كلية الطب/جامعة النهرين698.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيشهد محمد باقر حسين65122111942113050

كلية الطب/جامعة النهرين698.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور الهدى حيدر كامل عبد الرضا65123221942185120

كلية الطب/جامعة النهرين698.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي طالب غركان موسى65124271941153074

3590 من 1809صفحة 
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كلية الطب/جامعة النهرين698.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيمهناز محمد عبد المحسن عزيز65125221942412066

كلية الطب/جامعة النهرين698.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد عامر حسين علوان65126101941028078

كلية الطب/جامعة النهرين698.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حيدر جمال عبد االمير65127121942086031

كلية الطب/جامعة النهرين698.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد رضا رفعت محمد حسين هادي65128271941005219

كلية الطب/جامعة النهرين698.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد جبار حميد حسن65129221941100051

كلية الطب/جامعة النهرين698.0ثانوية القلم االهلية للبناتكركوكاحيائيدينا حسين عبد الصاحب عبد الرضا65130201942183002

كلية الطب/جامعة النهرين698.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعمار ياسر تبن فياض65131221941040122

كلية الطب/جامعة النهرين698.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا هاشم اسماعيل خلف65132191941019058

كلية الطب/جامعة النهرين698.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد علي عبد االمير جاسم65133271941001297

كلية الطب/جامعة النهرين698.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيدعاء عواد نصيف جاسم65134181942236045

كلية الطب/جامعة النهرين698.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيبتول منذر مطلب محمد65135181942236024

كلية الطب/جامعة النهرين697.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيامين فارس حنون جعفر65136121941001009

كلية الطب/جامعة النهرين697.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى حسين صادق مهدي65137121941001082

كلية الطب/جامعة النهرين697.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي رياض تركي جبر65138101941028055

كلية الطب/جامعة النهرين697.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمينا صاحب محمد كاظم محمد حسين65139121942109092

كلية الطب/جامعة النهرين697.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيانمار حيدر غني قدوري65140131941020026

كلية الطب/جامعة النهرين697.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيكرار محمود علي محمد65141121941001055

كلية الطب/جامعة النهرين697.4ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمؤمل محمد جاسم نعمه65142271941029031

كلية الطب/جامعة النهرين697.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء بسام طالب صبري65143131942121058

كلية الطب/جامعة النهرين697.3ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيناصرالدين بيان ناصر حمد65144241941041046

كلية الطب/جامعة النهرين697.3ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيبنين عادل عظيم شعالن65145151942057008

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيايه جمال عبد الرحمن زيدان65146101942115019

كلية الطب/جامعة النهرين697.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيايه عصام عادل عبد المنعم65147101942078010

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيساره مظهر اسماعيل خلف65148211942136053

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد جواد كاظم مركب65149271941005210

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيحوراء نصيف جاسم حمودي65150211942139051

كلية الطب/جامعة النهرين697.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا حسين عباس جاسم65151101942095047

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى سعد طارق مصطفى65152121942094271

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفاطمة اياد فؤاد جاسم65153211942139138

كلية الطب/جامعة النهرين697.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيمحمد نعمان ريسان قاسم65154231941026027

كلية الطب/جامعة النهرين697.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيقبس عيد حسن عريمط65155191942383139

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا صالح كمال عبيد65156191941021036

كلية الطب/جامعة النهرين697.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد عبد السالم توفيق صالح65157181941030003

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايناس نزار جواد محمد65158121942107027

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى حسين علي جبر65159131941003086

كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيايه فالح حسن حسين65160131942094005

3590 من 1810صفحة 
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كلية الطب/جامعة النهرين697.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسمية عبد الكريم هادي سلمان65161111942105046

كلية الطب/جامعة النهرين696.9ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء فؤاد صالح مهدي65162251942108156

كلية الطب/جامعة النهرين696.9ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعيسى كمال بهجت مبارك65163211941020056

كلية الطب/جامعة النهرين696.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى احمد عبد الحسين جودة65164121941001079

كلية الطب/جامعة النهرين696.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائييونس مازن جوده رشيد65165121941001099

كلية الطب/جامعة النهرين696.4ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى محمد احمد سلمان65166211941020080

كلية الطب/جامعة النهرين696.1اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ طه عبد اللطيف مصطفى65167101942115215

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد اثير زهير رشيد65168111942109087

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة الرحمن علي هالل رجب65169111942105154

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير اسامة فخري محسن65170141942101032

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه حيدر بندر عطيه65171141942094106

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات خالد فاخر مخيلف65172141942086021

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي باسم امبيرم باني65173261941001105

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيطيب حيدر عبد الكريم محمد65174271942058194

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيابراهيم ماهر سلوم حسين65175201941026001

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية ام البنين االهلية للبناتواسطاحيائيبنين عدنان عبد الرزاق وهيب65176261942121002

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيانسام جعفر مهدي محسن65177231942114017

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمحمد وناس كدوم راضي65178261941011138

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيزينه خالد عبد فنجان65179261942111026

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعلي صباح رشيد صيهود65180211941003118

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيتقوى ناجي مجيد محمد65181211942140040

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيحوراء عبد الرزاق شياع واجد65182101942103018

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حبيب محمد عطيه65183121942094212

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائييقين فالح حسن جبر65184101942096094

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه حيدر فاضل ناجي65185101942103035

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيبشائر عامر عثمان نعيم65186101942114004

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب محمد غانم غضبان65187151942050060

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيندى فرحان عباس كاطع65188121942112202

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعمار رحيم عيدان جبر65189151941022013

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن علي جمعة جابر65190141941021036

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم حسن ماشاف65191131941022063

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائياحمد حسين عبد حمادي65192191941111003

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن محمد طالب محمد65193221941040033

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرسل هشام عبد خضير65194221942185040

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائييقين محمد راشد حسين65195221942143323

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيظفر علي عبد الرحيم حاشوش65196221942412047
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كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيتقى حيدر علي مهدي65197271942055052

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيضحى احمد جبار محمد65198231942117106

كلية الطب/جامعة النهرين696.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد خضير عذيب ثجيل65199221941098145

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى حسان نوري محمود65200101942114042

كلية الطب/جامعة النهرين696.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيحذيفة عايد احمد فلفل65201101941041026

كلية الطب/جامعة النهرين695.9ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائياريج عبداالمير رشيد وهاب65202181942178001

كلية الطب/جامعة النهرين695.8ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيياسين نبيل عبد المحسن حسن65203111941010066

كلية الطب/جامعة النهرين695.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيآيه مصطفى عبد الحميد ناصر65204121942109005

كلية الطب/جامعة النهرين695.8ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيرشا رحيم محسن رهيف65205261942113009

كلية الطب/جامعة النهرين695.5زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيعلي عاصم خضير عباس65206141941010052

كلية الطب/جامعة النهرين695.5زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحسن مهند عبد الواحد عبد الرزاق65207141941010025

كلية الطب/جامعة النهرين695.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد حسين عبد االمير بكه65208101941028069

كلية الطب/جامعة النهرين695.4ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيمريم يوسف ثامر ذخر65209221942421074

كلية الطب/جامعة النهرين695.3زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمؤمن مهدي مؤمن محمد65210141941010058

كلية الطب/جامعة النهرين695.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيألق مثنى عبد اللطيف عبد65211101942100002

كلية الطب/جامعة النهرين695.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيتبارك ابراهيم الحج محمد65212101942100023

كلية الطب/جامعة النهرين695.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائياسماء جعفر نعمه جوده65213141942094007

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيمجتبى احمد عباس حسن65214131941007009

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد جمال غضيب مخلف65215101942091060

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ فالح حسن عبيد65216101942106032

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبراق اياد عبد القادر حمادي65217101942140004

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ حيدر وثيج والي65218121942112197

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين تحسين علي كاظم65219121942107041

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة فراس عبد الصاحب محمد65220121942112165

كلية الطب/جامعة النهرين695.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائياحمد وليد صالح حمدان65221141941010011

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينبا غسان جليل ابراهيم65222261942120237

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيانهار احسان هادي رشيد65223261942120021

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيربى محمد جليل عبد علي65224261942108051

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى كريم حسن فتالوي65225141942127025

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى احمد كاطع جاسم65226111942075090

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر ناجي محسن بدر65227141941008021

كلية الطب/جامعة النهرين695.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا زاهد طه احمد65228101941002042

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعمر وليد مرضي غضبان65229191941011125

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد محمود طالب جواد65230221941358048

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهبة عقيل حسن سلمان65231221942113293

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمجتبى يوسف رحيمه عكال65232221941023054
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كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيامل عواد حمود علي65233221942421004

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سالم مطلك حنيش65234221942141109

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيابراهيم نهاد علي صالح65235211941020001

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيهنادي عبد هللا حسن سعيد65236211942091170

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمهيمن محمد عبيد حمزه65237231941008218

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحسين عبيس دمن عطيه65238231941008059

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد زيد حسن ابراهيم65239211941282077

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا عادل محمد حسين عباس65240141942125027

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي جعفر عبد الجليل خليل65241221941084012

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية جبال العراق المختلطةالسليمانيةاحيائيجمانه ناظم احمد خليل65242321942002002

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيحسين لطيف حمد جابر65243221941018013

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور عبد الصمد شنين علي65244121942094282

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد حسين عبد65245131942077009

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيعلي طه عبدالرحمن حسين65246211941011061

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيياسمين حمدي خلف خماس65247211942140233

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائياحمد خالد ابراهيم عبد65248261941001012

كلية الطب/جامعة النهرين695.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائينور الهدى رضا خضير عباس65249131942238019

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محمد حوشان حمد65250141942196034

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأديان خليل عبود هاشم65251141942111003

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام صادق وحيد جبر65252141942117026

كلية الطب/جامعة النهرين695.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك جمال محمد صالح65253111942073017

كلية الطب/جامعة النهرين695.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيالحسن مصطفى فليح حسن65254101941028020

كلية الطب/جامعة النهرين695.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيرونق هيثم عبد المجيد جدوع65255141942071024

كلية الطب/جامعة النهرين695.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديانا كمال اسطيفان يوسف65256141942072049

كلية الطب/جامعة النهرين694.9ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعلي حيدر مجيد حسين65257271941029022

كلية الطب/جامعة النهرين694.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى احمد ستار عطوف65258141941007077

كلية الطب/جامعة النهرين694.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيطه سالم رؤوف سالم65259101941002026

كلية الطب/جامعة النهرين694.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمينا محمد معروف سالم65260101942100112

كلية الطب/جامعة النهرين694.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرند سعد صبري لفته65261101942140010

كلية الطب/جامعة النهرين694.5ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيضحى حسين عبد الوهاب حسين65262211942148036

كلية الطب/جامعة النهرين694.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيرائد وجيه باقر صادق65263131941020047

كلية الطب/جامعة النهرين694.4ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصعب جابر حميد محمد65264211941020083

كلية الطب/جامعة النهرين694.2ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيرقيه مصطفى جواد كاظم65265241942084014

كلية الطب/جامعة النهرين694.2ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيشهد حيدر كامل عبد الرضا65266221942185081

كلية الطب/جامعة النهرين694.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيام البنين علي اسماعيل جاسم65267131942121010

كلية الصيدلة/جامعة النهرين686.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه ماجد محمود حسين65268121942094228
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين685.7ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائييقين سعد محمد حسن65269121942109108

كلية الصيدلة/جامعة النهرين685.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنى مهدي علي عباس65270121942107233

كلية الصيدلة/جامعة النهرين685.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيمنار حسين قاضي تبينه65271221942421075

كلية الصيدلة/جامعة النهرين684.1اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم يحيى خضير عبد65272271942060308

كلية الصيدلة/جامعة النهرين684.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائينجم الدين صفاء نجم الدين عبد هللا65273211941272242

كلية الصيدلة/جامعة النهرين684.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى عيسى عبد الزهره طعمه65274271941153126

كلية الصيدلة/جامعة النهرين684.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد الباقر احمد كاظم رسن65275111941006060

كلية الصيدلة/جامعة النهرين683.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل مهدي زويد غالي65276221941098138

كلية الصيدلة/جامعة النهرين683.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيصفا جواد كاظم علي65277231942119168

كلية الصيدلة/جامعة النهرين682.0ثانوية النبي دانيال المختلطةديالىاحيائياسراء محمد محمود شياع65278211942235001

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيمحمد ناصر حسين عاجل65279141941203143

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه علي جوحي موزان65280141942074020

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ رعد عزيز رشيد65281141942145175

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل محمد خزعل فارس65282111942071037

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ثابت عبد علي كريم65283241942136027

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينبأ علي حسين فزع65284211942140196

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيأيناس ميثم دايم حبيب65285211942139007

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرفل ماجد كريم علي65286121942089037

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عباس تاغي حامد65287261942120103

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائياحمد حاتم عبادي حمزه65288241941016002

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائيهالة عصام عبد الغني حسين65289191942156086

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيزيد فراس عدنان عبد الجبار65290101941026120

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيضي شهاب احمد محمد جواد65291291942085110

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار مالك نجم عطيه65292121942105190

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد قاسم حسن بدن65293121941030192

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه وليد مظلوم خلف65294101942115113

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير مقداد عبد الصاحب جواد65295101942086063

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقية اسعد حسن عبد الرسول65296121942110037

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى محمد عطا هللا ناجي65297101942115035

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسيف علي عبيد علي65298121941026079

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب ضياء صباح محمد65299151942048073

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى محمد عبد ولف65300131942093121

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر باسم عبد الكريم فرحان65301151941011046

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيايالف رياض ناصر حسون65302131942117028

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيبشار علي جودي كاظم65303131941045009

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبسمة مثنى اسماعيل رؤوف65304141942127006
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه هاشم محمد ظنه65305141941028053

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور كنعان عبد  هللا محمد65306111942109151

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح فيصل عبد الحسين علي65307111942088019

كلية الصيدلة/جامعة النهرين681.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور نبيل شيرخان جعفر65308141942086249

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رياض محمد كاظم65309131941020099

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.5ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيايهاب احمد ياس  خضير65310111941050002

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيعال ماجد كامل احمد65311101942078097

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.3ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيعال قصي نايف محمد65312121942109070

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم صالح مهدي مجيد65313131942075035

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيفرح سعد عبود سكان65314231942116046

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيف رياض عبد الستار كريم65315111942064062

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد العزيز خضير عبيس علي65316111941151030

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حازم علي باقر65317111941049091

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد الغفور جاسم محمد عبد65318191941007099

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائييسر احمد عواد راضي65319131942114016

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيستار قاسم حسين كريم65320211941002065

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىاحيائيحسين عبدهللا محمود كاظم65321211941050006

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر قاسم لفته عباس65322131942080033

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمرتضى عدنان عيدان يعقوب65323211941013118

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيتيماء عمران طالب جاسم65324131942091037

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم ضياء جعفر صادق65325121942117049

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيفاضل مهند عبد هللا مهدي65326121941015009

كلية الصيدلة/جامعة النهرين680.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب كريم عبد علوان65327111942071057

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسعاد احمد شهاب احمد65328101942100059

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.8الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم كمال برزان ندا65329101941002004

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينور سعد كمال اسماعيل65330131942121169

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيالحسين علي محمد حسين محمد سعيد65331141941010015

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.1ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء كامل كريم بريهي65332141942112007

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسين عالء حسين ناصر65333101941002018

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد جابر هويدي65334111942088011

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائييوسف حسين مسير زياره65335141941010090

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسالي علي عبد القادر عزيز65336141942114021

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيلينة معتز انور مجيد65337101942118087

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين وسام علي جاسم65338121942094074

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه وادي فليح عامر65339121942094234

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسنين صادق حيدر ابراهيم65340121941030052
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيغدير محمد ارزوقي سلمان65341121941030149

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء محمد هادي جاسم65342231942125084

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيزينب فواز نجم عبدالوهاب65343211942046019

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيعلي محمد فليح حسن65344211941274038

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف هيثم علي سعيد65345131941017058

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0ثانوية الموسيقى والباليهالكرخ االولىاحيائيقمر محمد علي عباس65346101942007005

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي حسين علي عبد الحسين65347261941010135

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله عماد عبد الكريم علي65348111942070158

كلية الصيدلة/جامعة النهرين679.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائينورس بشار قاسم تعيب65349141941182092

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسرى طه حسن عبود65350141952112008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين642.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيداليا محمود رشيد اسماعيل65351111952109013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين628.7الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةتطبيقيوضاح زياد صالح فاضل65352111951045008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغسق عامر كاظم زاير65353111952108022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين624.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيرند سمير ياس خضير65354231952271042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيايمان جمال احمد شاكر65355131952073005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيهاجر علي صالح علي65356101952120052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيايه مازن ابراهيم عبد اللطيف65357101952102003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيفواطم تحسين عبد علي عبد الشهيد65358271952065052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقييسر نور الدين محمد شمس الدين65359271952065072

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد حسين جعفر رحم جاسم65360141951026041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطتطبيقيمحمد حسن جاسم سلمان جاسم65361261951054015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب حيدر مهدي عبد الحسن65362121952087021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين613.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي كاظم جواد كاظم65363141951047068

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين613.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرؤى غازي عبد منصور65364111952065016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين611.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء خالد عبد الزهره رحيمه65365131952092005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين611.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن باسم خضير عباس65366111951013035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين608.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى جاسم حسن هادي65367121951015020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين608.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيعمر محمد علي عبد65368191951007025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين607.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب فالح حسن حسين65369121952107026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين607.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقينور ناهض خميس وادي65370191952214026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين606.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد هادي عبد الحسين عبد الرسول65371141951022072

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين606.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم وحيد ابراهيم علي65372101951013003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين605.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقينور كاظم كشيش عودة65373131952109028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين605.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا احمد فاضل احمد65374101951026065

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين604.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه محمد خلف طه65375111952070007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين604.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمعد عز الدين محمد فخري حسن65376201951019086
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين603.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمينه فائز رضا صادق65377121952093020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين603.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا الرصافة االولىتطبيقيامين محمد داود سلمان65378131951224003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين602.0اعدادية حيفا للبناتبابلتطبيقياطياف حيدر حسين حنتوش65379231952122003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين602.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيشذى ضياء باقر محمد65380151952047033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين601.1ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا علي تركي عبد العزيز65381101951048004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين601.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد سعد عبد اللطيف علي65382141951046002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين600.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعصام عمار كامل فرحان65383111951156049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين638.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهالة سعد عبد هللا حسن65384111952124008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين604.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد محمد علي حسون65385141951178001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيطه عمار عبد الجبار كريم65386111951156036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد سؤدد عبد السالم صافي65387161952163015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين577.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد علي احمد مهدي65388111951006151

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه وداد حمد شعبان65389111952126006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسجود حسين زيدان محمد65390141952076026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين563.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيعمر شكري علي محمد65391191951360044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين563.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقياحمد عدنان ذياب غانم65392181951013001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد فارس عبد هللا حاتم65393151951011071

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي نشأت صبحي يعقوب65394101951019091

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل عبد الكريم ابراهيم عبود65395111952105017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين561.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب احمد طالب حاتم65396141952070018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين561.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيمريم خالد نعمه عبد هللا65397231952095022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين561.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيحسين عبد الرزاق جاسم محمد65398191951011022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين560.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآية رعد يحيى فالح65399141952106002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين560.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى رعد طه جاسم65400101951020160

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين560.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب جاسم حسن خضر65401101952102018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين560.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد ايهاب حمزه حسون65402101951020008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين559.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيايمن خالد حسين محمد65403111951018011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين559.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبتول اياد فليح عجيل65404111952105009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين559.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي هاشم علي محمد65405141851008033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين557.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب جميل عباس فاضل65406101952091015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين557.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن شوقي مهاوي خضير65407161951357060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين557.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي معن علي عبد المجيد65408101951006017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين556.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيالحسن نمير عباس عبد األمير65409101951004004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين556.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب عدنان محمد زيدان65410141952101014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين556.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا احمد خلف عمر65411101951022026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين555.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد ماجد سعدي حميد65412101951016049
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين555.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن محمد قاسم عبد هللا65413141951034004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين555.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى احمد قاسم محمد65414161951060184

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين554.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد باسم فاضل عبود65415101952116025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين554.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايه فرج عبد الحسين كريم65416151952046005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين554.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه احسان محمد شاطي65417121952107041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين553.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياديان احمد عبد ذنون65418111952101001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين553.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء نبيل ابراهيم عباس65419101952116018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين553.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمنتظر علي عبود مجيد65420121951030112

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين553.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف سمير عبد الرحيم سلطان65421101951020178

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين552.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمه راضي جبار جمعه65422241952123029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين548.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حسين غالم عويس65423131951031047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسامه محمد سليمان محيسن65424111951003008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيحسين فاخر حسن مريعب65425281951011035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0ثانوية الفرات االهليه للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء محمد مجيد حميد65426111952134005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين546.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيدانيا رشيد اكرم رشيد65427101952102007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد ناجي حسين جسوم65428111951005062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيهاله علي طالب محمد علي65429101952117040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعال مصدق خليل ابراهيم65430141952077024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد العزيز محمد عزيز رؤوف65431101951019061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد الرحيم كنو كاطع65432221951035085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرسل اكرم صادق عبد الرزاق65433141952106007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين543.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر فاخر كاظم بايع65434141951003011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد علي حمود سيد65435111951049007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين عادل خالد عبد هللا65436101951016014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيميكال محمود نصيف جاسم65437121951030116

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيمجتبى هيثم يحيى معن65438131951030043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن هادي صبر فرج65439111951049031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيعبد الصاحب رسول عبد الحسين ياسر65440221951076026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين538.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيغدير فالح حسين علي65441231951016032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرسل ماجد جاسم عيسى65442141952111012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عباس فاضل حسن65443141951013080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء حازم عبد الوهاب عبد الصاحب65444141952068007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيُعال حسين مصطفى محمد حسن65445121952107037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرفل عامر داود ابراهيم65446141952111013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين533.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر ماجد قاسم جاسم65447141951173008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياالء جاسم طاهر نمر65448141952140006
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين530.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىتطبيقيمحمد هاشم كريم عباس65449131951239011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين528.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عبد الباقي عبد الخالق عيدان65450141951021079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين525.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب فارس محمود علي65451131952071022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين525.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف رعد جبار صالح65452111951005077

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين524.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيفان ئازاد محمد صالح65453131951012061

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين603.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى محمد احمد توفيق65454101951048009

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين593.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيسجاد عالء اسماعيل يحيى65455131951016008

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين589.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةتطبيقياسيل محمد هليب خلف65456141952096002

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم محمد حمزه سلوم65457141952104016

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين574.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيلينا فتاح عبد الحمزه كاطع65458111952114028

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيغدير علي فالح صيوان65459151951003040

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين566.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرانيه جاسم عبد االمير مجيد65460121952102011

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين565.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيجواد كاظم جواد علوان65461131951045007

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين565.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم اديب عيسى علي65462111952074038

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين561.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار رعد عبد جابر65463121951026045

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين557.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيعلي محمود شاكر محمود65464141951400034

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين553.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةتطبيقيهال عبد الحكيم نعمه حمد65465321952029012

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين551.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتقى حسن كاظم عامر65466121952094019

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين549.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك هيثم كاظم جياد65467111952110012

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين548.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد شهاب احمد محمد65468101951035003

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين542.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيوئام شعيب فاضل محمود65469101952103032

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين540.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد مشتاق حسن محمد65470111951016100

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين536.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب سالم قاسم حسن65471151952046016

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين535.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيكامل خالد كامل ناجي65472101951014077

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.6ثانوية المتميزين للبنينالبصرةتطبيقيحيدر آيار جبار عبد هللا65473161951003001

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزيد بكر عبد الملك عبد الكريم65474141951001024

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا احمد شاكر جاسم65475101951026064

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين531.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره غزوان حسون عبد الغني65476141952112007

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين525.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيأيناس مالك مهاوش جاسم65477111952103003

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين525.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيذو الفقار صالح نوري غزاوي65478131951010014

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين524.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين سليم محمد حسين65479141951008013

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين523.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد لطيف خضير طه65480101951021004

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين522.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمروه صفاء حسين يوسف65481111952065051

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد سيروان حسام الدين محمد نزهت65482131951010053

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين520.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقييحيى ناظم غانم عبد هللا65483171951023226

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين518.5ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقيوسام داود سليمان نعمان65484141951046008
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قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين517.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد شاكر محمود كاظم65485111951017035

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين516.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيمحمد المصطفى واثق هاشم داخل65486261951020021

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين516.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي احمد عبد الرسول شهاب65487131951023026

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا صباح عبد هللا مخلف65488131951001038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين668.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم باسم حميد عبد المحسن65489271942056320

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسين احمد صالح حسن65490231941009030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيرفيف حامد كاظم احمد65491231942109073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حسن عبد االمير خصباك65492251942062634

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين660.9ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيغفران عماد عبد الحسين عبد الصاحب65493141942094115

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين659.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى حيدر صباح كاظم65494121941015017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب احمد رحيم حمد65495231942117077

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيتبارك هادي منصور محيسن65496261942083022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه احمد عادل سليمان65497101942221053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه سداد حسين محمود65498101942078108

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.4االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد ناجي علي65499131941010106

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيغدير اكرم عبد الرضا عبد الحسين65500271942077035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعبد الرضا محمد جاسم محمد علي65501271941005120

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مصطفى شاكر هاشم65502141942086216

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيوسن صباح تايه مهيدي65503191942189184

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر ربيع عبد علي لطيف65504111941049044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد نقي حسين صبر رسن65505151941012064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى فالح حسن محمود65506131941031076

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه احمد عادل سليمان65507101942110031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور وميض طالل حبيب65508111942060030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها حمد فضل عويد65509111942091063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيصفا حسين علي عبود65510191942383103

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جاسم عبد الجبار مبارك65511141941046033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمنار عبد الكريم جابر شنجار65512241942121301

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشروق محمود محمد عباس65513121942087042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حامد محمد راشد65514111942084073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مهند عبد الرزاق حسن65515111941049158

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه مثنى عبد االمير عبود65516141942134124

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجوان كريم جبر حواس65517141942095014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي محمد كاظم65518221941002241

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين650.5المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمينا عادل عباس احمد65519101942078143

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين650.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم اسامه خزعل عبد الرضا65520101942078124
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين650.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائياوس ماجد ابراهيم مصلح65521141941182010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين650.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد عبدالسالم خالد رشيد65522211941282082

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين650.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسين علوان عبد السالم65523271941005148

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين611.0ثانوية المصطفى االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد بشار سعد عبدالباقي65524241951058002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين596.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد اياد مؤيد محمود65525101952116024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين594.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىتطبيقيمحمد حيدر ثامر جنيح65526131951213007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين589.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين قيصر عبد العباس فاضل65527121951030032

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين589.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيسفانه رعد سعد فالح65528131952107021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى ليث نعمه مكطوف65529161951105028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم محمد كاظم خشيت65530111952104017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه علي حنون عليوي65531101952116028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين585.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيوسن صادق جبار عباده65532231952114019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين650.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرنا رائد ابراهيم خليل65533101942100045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين645.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيروند كمال عبد الرزاق صالح65534101942115082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين645.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب قائد مساعد بدن65535151942055068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين639.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر سعدي عبد االمير محمد65536121941030075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين638.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائينور هيثم مجيد طه65537311942031036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين637.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيشهد جميل يوسف يحيى65538131942121101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد عبد الكاظم سعد65539251941031830

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين631.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر مرتضى هاشم مسلم65540141941178006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين631.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه فرات بحر محمد65541101942115185

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين628.5المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمنار ماهر ابراهيم امين65542101942078136

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه سيف سلمان باقر65543101942091006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمد ابراهيم سلوم65544101941020189

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم رفعت انور لطفي65545101942137061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي نصير شريف محمود65546291941003196

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين صباح موحان مسرهد65547141941047039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الرضا محمد عبد الحسين وهيب65548141941009038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيجولي حامد علي فتالي65549261942102034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد الباقر مهدي صبار وهيب65550131941012130

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيُعال ليث عبد العزيز عباس65551101942116043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف احمد عبد المنعم عاجل65552101941205114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمجتبى احصاء كريم هويدي65553291941003220

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء قصي هاشم كزار65554261942120111

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين625.9الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مضر عباس مهدي65555111941045036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى عبد الجبار عزيز شروان65556111941006076
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيكرم عدي محمد سعيد سليمان65557101941020148

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف احمد ناقد رشيد65558251941031886

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا حميد مدلول عباس65559141942091028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيود محمد يوسف غيدان65560131942073100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين624.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيايات قصي طالب علي65561111942113007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين624.1اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيبكر قاسم حسين علي65562101941026067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين624.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد زهير عبد الجبار ابراهيم65563121941202005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران جمال عبد هللا جاسم65564101942115161

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر عدي جبار حسن65565111941058154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيألق وليد خالد مصطفى65566131942070001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين622.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتيماء ياسر سعدي عبد علي65567121942105044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين622.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق خالد عبد السادة مطير65568141941170026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين622.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمد صبار ياس65569101941002091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين622.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر ظافر جعفر جواد65570101941026110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين621.2اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك نجم عبود كاطع65571131942070051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيحسن سالم عوده جميل65572261941044009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد عماد كريم مهدي65573141942070079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى سعدي جبير حرج65574111941049172

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيياسمين فراس اكرم حسين65575141942078122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين620.1الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعلي عدنان غالي اهوين65576111941045024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيعلي طارق جاسم محمد65577181941127026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيرحمه ريسان قاسم محمد65578231942116011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيحارث عمار عبد عيد65579101941016019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين619.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى جالل عبد االمير عبد الحسن65580121941001080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقية عبد الكريم عبد محمد65581111942110041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد علي يعقوب عيسى65582121941031090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيليث ضرغام محمد كريم65583151941011131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم محمد عاتي جاسم65584141941030002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين618.2اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمقتدى حيدر هدوان عبيد65585221941002281

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيميس كاظم شرهان عجالن65586131942070220

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيغيداء عبد العباس قاسم منصور65587131942117196

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيالحسن محمد جاسم محمد علي65588131941022010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين عالء محمد باقر65589271941005065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.4اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن احمد عدنان عباس65590101941013074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيمنتظر وجدان علي حسين65591231941038082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيرسل علي حسين عليوي65592211942109030
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر عدي عبد الجبار محي65593101941024031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء احمد كاظم نايف65594141942091007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيروان سامر صباح ناصر65595101942140012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد طارق عواد حردان65596131941018015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيابا الحسن حيدر علي عبد الحسين65597121941001001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيقتيبة قصي سعدي احمد65598141941179021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء سالم فيصل حسين65599141942091002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيطيبة معتمد حنون داود65600281942052073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة الزهراء محمد مهدي محمد65601101942115163

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين569.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف عبد االمام علي ناصر65602161951139051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير وليد مراد كاظم65603121951007006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى مؤيد فاضل حمد65604111951004114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين549.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى بهار عبد  حتاته65605121951026068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد سمير علي بربوت65606111951049094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيسجاد حسين جابر عبد الكريم65607281951020020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ماجد ناصر احمد65608161951075042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين539.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارتطبيقيضحى صباح نوري عبد العزيز65609191952173007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين537.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد رعد شاكر طه65610121951026056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين535.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عيسى علي عيسى65611151951004019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين534.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد سالم حميد احمد65612111951021085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين526.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد سالم داود سلمان65613101951006028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد نفعي كمال سليمان65614141951042018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين515.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين عباس خضير محمد65615101951018006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين512.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهاجر هشام مهدي جاسم65616111952062030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين512.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد الملك خليل هاشم صالح65617131951015037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين512.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياركان حسين حمزه محمد65618111951032006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين510.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد فالح حسن عبد 65619101951014012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه فوزي حسن حميد65620101942113076

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين664.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيندى عدنان ابراهيم علي65621211942095055

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين662.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسين وسام حسين حسون65622101941028033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا فرات بحر محمد65623101942115148

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى فالح هادي عبد الكريم65624141942111241

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين661.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء عادل جليل مجيد65625271942059051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين660.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه رافع عبد هللا محمد65626101942090103

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.2اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي محمد عبد النبي سبهان65627101941026213

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسن خزعل فاضل65628141942112026
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى علي شديد سلمان65629141941016140

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيديما حيدر محمد جواد65630131942100035

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريم نجم عبد علي بنيان65631111942065069

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره عقيل عبد االمير مسلم65632251942062487

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيدانية محمد رضا شمسي65633101942137019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيلينه يحيى ابراهيم حمود65634101942120117

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيغاده شهاب احمد قادر65635131942117192

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيساره احمد خزعل حمادي65636101942090065

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيلبنى محمد حسين عبود65637131942072040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه غسان عبد االمير محمد حسن65638121942109077

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء مازن حسين عبد هللا65639121942109047

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينب احمد توفيق مجيد65640211942140092

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيطالب مأمون أحمد جاسم65641101941019066

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيمريم نصيف جاسم محمد65642101942161008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيهديل علي خضير عباس65643271942088240

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء عبد الستار عبد الرزاق احمد65644101942095032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبدهللا جمال يوسف عبد65645121941205018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية عمار سليم محمد65646111942102010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمصطفى عبد العظيم عبد الرزاق اسد65647281941006157

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى ثامر كريم علوان65648121942230012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد محمد نزهت65649201941084051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيساره علي فوزي محمد65650101942077042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.3ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد كرار حسين عبد محمد65651131941037096

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب حفظي اسماعيل خليل65652101942120060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيرقيه علي حسين جالب65653271942062043

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيمصطفى علي حسين عبود65654271941027091

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال نادر حسين علي65655141942123005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيكرار حيدر فرحان علي65656211941011069

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه طارق كاظم سلمان65657141942091016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين655.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبسملة أحمد عباس جعفر65658141942225014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهبه طالب صادق عبد الحميد65659101942078158

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيدعاء مهند رمزي نشأت65660101942100034

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه زياد عباس محمد65661101942115170

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسين اسماعيل حسين65662141942078046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريام داود خضير عباس65663141942097022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيرهام سامي احمد كريم65664101942118032
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائيزين العابدين احمد راضي سهم65665151941014007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء صبيح عبد عطبان65666141942065001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزهراء محمد سامي عبد هللا65667101942078066

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغاده محمد عبد الرضا عبد اللطيف65668141942125032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيبنين عدنان مطلك عبد الواحد65669261942104025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر حسنين محمود محمد65670111942105125

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروج علي عباس صالح65671111942088021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمهند عقيل استير خورشيد65672101941026299

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد عدنان طعان ثامر65673221941002021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمجتبى باسم محمد عاجل65674221941372031

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيسجى فازع خلف عبد الحليم65675191942243042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهاله زيد عبد اللطيف عناية هللا65676101942086093

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيأوس عظيم كامل زريزب65677231942132003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيكاظم حبيب حسين خليل65678261941011106

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور ايمن عبد الستار عبد الكريم65679141942078113

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى نهاد خليل شفيق65680101942102048

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيحسين عبيد جاسم حسين65681271941034026

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشيماء خالد حميد ناصر65682141942066059

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيطيبه خالد علي محمد65683271942056248

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود محمد هاشم جيتر65684101941202029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيدنيا عبد علي حنظل سلمان65685131942092016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه قيس محمد جواد صادق65686141942078038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0ثانوية الموسيقى والباليهالكرخ االولىاحيائيمحمد تيسير ابراهيم راضي65687101941007004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيطيبه محمد صالح ابراهيم65688211942094082

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم احمد عبد علي محمود65689111942114099

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقينوف نواف احمد راكان65690101952116047

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين613.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيهبه عبد الخالق عمر صالح65691131952091059

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين602.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعقيل حبيب باهض علي65692161951357197

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين600.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد خالد ابراهيم كبيان65693141951023095

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين599.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيسجاد عويد زغير عجيل65694281951044060

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين598.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيمسلم علي عباس هادي65695231951029030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين595.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي نوري جبر سالم65696281951151490

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين594.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيسجاد محمد كاطع رمح65697281951012049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين594.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيحيدر عباس جميل حافظ65698281951016049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين590.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيعباس حميد محيبس حنظل65699281951005025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين590.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين جبار منصور بحر65700141951028016
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد حسن صعيصع محيسن65701221951096001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين587.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكرار عدنان خزعل شويل65702151951007071

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعلي ستار بديوي نفس65703221951011058

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين585.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقيمصطفى جاسم محمد حنتوش65704321951010030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين584.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جاسم احمد حسن65705161951033079

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عامر عبد الكريم عبد النبي65706161951140067

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود امين علي عبد الهادي65707161951084239

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين581.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمر فراس جاسم خماس65708141951017055

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين676.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة هادي مغتاض حسن65709151942042057

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيقمر جعفر صادق محمد65710101942140023

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم معاذ بدر طعمه65711101942078133

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيامين عبد الحسين محمد عباس65712251941035003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حسن موسى خليل65713111942217040

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيطيبه ابراهيم مالك جساس65714261942086109

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ سعد عبد االمير خضير65715111942080138

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيوئام فراس جبار كشاش65716101942139073

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيرنا فالح كامل نجرس65717211942091070

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينرجس تحسين ابراهيم عثمان65718101942078147

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.1ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيليث سعد عبد الغني ديكان65719141941046030

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.1ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيصادق حيدر خليل ابراهيم65720151941012032

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيزينب محمد كريم علي65721211942015013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين مؤيد حسن ياسين65722111941024011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيشيماء عبد الوهاب طه اسماعيل65723321942029045

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائينور وليد خالد شفيق65724211942135076

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الرحمن سوادي رومي65725161942165183

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة علي حسين عبد الرضا65726221942204116

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيزياد حميد مشعل حسين65727131941006034

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائياسامه احمد حمد عبد65728181941044009

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائينور محمد هادي محمد65729101942090135

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائينور عمر محمد ابراهيم65730211942178224

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيرسل حمد عبد هللا خلف65731191942383064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيجنات علي منصور عبد العزيز65732101942137018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حامد صدام حسن65733151942045032

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسعاد اياد صاحب جواد65734121942118065

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيدينا ماجد حامد محمد65735141942094046

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه فارس حميد علوان65736111942113063
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد قاسم عناية فرز65737141941007071

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.5المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمروه محمد جالل حسين65738101942078123

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.4ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد هللا فليح حسن65739141941046020

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.1ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد رشاد خضير وحيد65740141941007065

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبان صابر عليوي رخم65741121942109018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيذو الفقار احمد جاسم عبد الشاه65742161941105020

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.1ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمحمد رافع خلف حمد65743221941080029

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد محمود عبد هللا خلف65744101941016008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه علي عبد هللا سلومي65745151942041050

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيامنيه قاسم محمد صالح65746101942079002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد رياض حسن زياره65747121941031169

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقمر حيدر عبد الغني هادي 65748111942100029

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر محمد ساجت عطشان65749291941003112

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسماء غانم ابراهيم محمد65750141942099004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه معن جعفر عبد االمير65751121942107007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.8ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيضرغام واثق جاسم هاشم65752141951007006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيأزهار رزاق حسين محمد65753261952250006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقيابراهيم عبد الرزاق هوبي محمد65754191951028001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء عيسى لطيف حاتم65755121952089011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك حسن ناصر فنوش65756141952072010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين664.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةتطبيقيعباس قصي جواد كاظم65757121951001004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين663.2ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد عبد الجبار خليل فياض65758131951020003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين661.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيالحسن محمد رشيد عبد الرزاق65759101951003005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين661.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار جذالن داود محمد65760131952132011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين660.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار باسم محمد جواد65761121951025051

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين660.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيمثال يونس مراد حميد65762191952189017

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء بشير خيون عيسى65763131942094006

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.2اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريم زيد منذر انور65764131942117113

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب جواد كاظم عبد الحسن65765131942071052

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسن عالء حبيب علوان65766211941002031

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين669.8المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرزق هللا احمد عبد االمير عبد الرحمن65767101942078039

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين669.5ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء ستار ابراهيم علي65768141942112011

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محسن فاروق محمد علي65769251942062676

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء نبيل اسماعيل خليل65770121942107121

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين668.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيفرح كاظم علي حسن65771291942053071

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور علي حسين كعيد65772141942134165
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قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور صباح خضير عباس65773251942062828

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيجعفر صادق عادل حلو65774221941021013

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيساره ابراهيم عبد هللا محمد65775191942140017

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور مجيد عكار راضي65776151942054297

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيزين العابدين مازن ابراهيم الزم65777111941010016

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيمصطفى ادريس حسين مال صالح65778321941010088

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد جبار زياره65779241942120142

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي شهاب احمد65780111942070127

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيزينب جبار خداداد جعفر65781141942071032

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل كاظم عطيه كاظم65782101942139072

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا عامر عبد هللا عليوي65783111942071074

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيساره عامر راشد جبار65784261942120143

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيريا كرم عبد القادر عبد الوهاب65785101942102036

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين666.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيتبارك سعود عزيز محمد صالح65786221942321030

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيسرى رائد كامل عبد الوهاب65787141942094087

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء زياد طارق حمودي65788141942112029

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا موفق ابراهيم عبد الرزاق65789101942119059

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروة ياسين عثمان شالل65790111942133054

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيآمنه علي ياسر حمد65791221942112005

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيفاطمه مظفر كتاب حنيش65792221942183066

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين ضياء خميس عابدين65793221942141045

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين664.6ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيحسن منير حميدي علوان65794111941010009

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين664.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيياسمين محمود حسن كزار65795261942120270

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين637.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعال امير علي حسين65796141952068023

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين622.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيمحمد ثامر هادي ابراهيم65797231951002051

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيكرار ميثم سلمان عبد65798271951014053

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قارتطبيقيفاطمة الزهراء جليل حسين عويد65799221952386005

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيحسين قحطان فريح عبد65800231951038012

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين613.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا غازي صاحب مجيد65801141951017036

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين611.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيحسن هادي صكب كشاش65802241951013011

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين610.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيمسلم احمد صباح منخي65803281951015038

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين608.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيحسين كامل عطيه ناصر65804221951021024

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبتول قاسم كاظم عبود65805231942088052

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيسما باسل علي كاظم65806231942114079

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد لطيف نصيف65807211941017021

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد فاخر عبد الصاحب65808141942078096
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قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء ثائر صالح هادي65809101942077035

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه محمد خليل خير هللا65810131942104038

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر علي محارب حجاب65811121941022105

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.7ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان ميثم علي ناجي65812141942129001

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيتبارك حيدر فرحان علي65813211942092014

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوسناء سلمان اسماعيل احمد65814121942102090

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهاجر سليم جمعه علي65815131942100129

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياساور عقيل فاضل حاشوش65816111942071001

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسدن طالب عبد الحسين خدام65817141942072098

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوجل وليد علي فاضل65818141942107078

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء فارس رضا صادق65819121942093022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائياسراء خالد حسين حمد65820101942100010

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب سالم احمد عواد65821101942119045

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند ماجد احمد ابراهيم65822111942071042

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانية محمد خالد ابراهيم65823111942109036

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0ثانوية البطائح للبناتذي قاراحيائيمنتهى جبار رمضان جابر65824221942197017

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيدعاء جواد عبد الحسين سوادي65825251942062241

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر رحم سالم خلف65826131942070190

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيهبه سلمان حسن عطيه65827211942140219

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة سرمد عزيز علي65828141942123006

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء لؤي جودي خضير65829111942109101

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد صاحب عبد علي محمد65830271941001276

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك مجيد طالب مجيد65831141942078022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حيدر مزهر فرج65832141942134028

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيلمى محمد فاضل عبد الكريم65833211942145125

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين670.9الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا طالب عبد فرحان65834101941002045

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين670.6ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيطه محمد مهدي علي65835131941020062

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين670.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيامنه ثائر زهير عبد الرزاق65836121942109013

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد زهير داود احمد65837111941016011

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائياديان جليل زيدان عاكول65838141942072001

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين بشير احمد مصطفى65839101942101033

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين668.5اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيلينا رعد حسن علي65840131952117034

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيامنه مهند نوري حمدي65841131952117006

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه موفق خضر داره65842151952046026

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمالك حسن منصور جبر65843121952095016

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصفا قصي جاسب غانم65844141952102025
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قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيقاسم محمد رميض حبيب65845221951069067

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين650.2ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى ليث عبد الباري عبود65846101951048008

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين648.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياية يونس عبد الزهرة هادي65847111952121003

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين647.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكرار عباس مجيد حسين65848111951033024

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى عدنان موسى جعفر65849121942123018

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف فارس فؤاد نجم الدين65850101941026323

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عقيل علي حمد65851121942107139

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيسالم يوسف سالم محسن65852121941001033

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيهيام حسن شواش اليذ65853101942095094

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيعمران يونس عبيد مهاوش65854111941152014

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرند محمد طارق دحام65855121942129009

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيافنان عبدالكاظم عبدعلي حسن65856131942104001

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيامنيه حسن عبد الهادي سلمان65857121942109014

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد وسمي عبد االمير كاظم65858121941001077

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر محمد فياض ابراهيم65859101941013118

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيجعفر صادق علي راضي65860131941016025

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمرام احمد كريم حسين65861111942113073

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا عباس شاكر سعد65862111941017022

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيعائشه رائد سلمان امين65863131942101055

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول احمد داود طاهر65864111942069008

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلبنى عبد الحميد خزعل جابر65865141942086198

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد حميد خضير علي65866111941013002

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد جبار علي عذاب65867111942102046

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين642.1ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيايثار زياد سامي محمد65868141942094013

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين642.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسان خالد عبد االله عبد الرزاق65869141941042014

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.9اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ياسر عبد الخالق محمود65870101941026263

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.4ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيطه فيصل غازي شنيور65871141941046012

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك جهاد اسماعيل رزوك65872141942086050

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه صفاء عباس محسن65873111942109115

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائييقين صباح علي داخل65874121942102091

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب مازن حسين يوسف65875111942149029

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين640.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل حسين عرب شابث65876141941034012

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين640.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد وسام محمد نوشي65877111941049161

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين640.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف ساطع عمر علي65878101941013191

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين639.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيآيات طالل عبد الخالق عباس65879101942116001

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين639.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيام البنين عماد مهدي رزوقي65880121942107016
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قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين639.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور اسعد علي لفته65881141942078111

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين639.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيغدير ميعاد دولت هادي65882191942267044

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين639.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه مازن علي عبد65883121942089011

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين598.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد علي عصام محمد علي65884101951026047

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين595.0ايمن- الخارجيون نينوىتطبيقيعبد الباري شهاب احمد زين العابدين65885171951400014

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين579.5ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةتطبيقيدينا محمد وليد ابراهيم65886141952094004

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين567.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمأمون برهان علي فياض65887101951026095

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين567.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيبشير علي حميد حمزه65888231951009009

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين567.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حمد فاضل عبد65889111951058118

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين560.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين وحيد خالد داخل65890101951015021

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين556.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء صادق عبد النور عزيز65891131952071011

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين553.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف الدين اياد عبد عليوي65892111951033010

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين669.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيتبارك حكمت حميد رشيد65893211942095014

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين668.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الحميد سعيد حسن65894271941001207

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين668.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز حازم عودة عمران65895101941026151

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين665.0ثانوية االيثار االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم جبار ابراهيم ظاهر65896101941054001

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين664.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيفاطمه فاضل احمد عبود65897261942083079

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين662.9ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائييسر عباس فاضل خميس65898131942108081

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين661.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيموسى غسان رجب رضا65899101941048040

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين661.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح رعد كاطع حسن65900141942111195

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين661.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم اياد شهاب احمد65901101942091090

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين660.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار محمود عبد اللطيف سلمان65902141942111219

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين660.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك رعد جبار عبد الساده65903111942060024

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين659.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائينور فتاح عبد الحمزه كاطع65904111942113093

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين659.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة ابراهيم جميل ابراهيم65905121942096035

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين659.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينور يحيى محمد صالح مهدي65906101942115230

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين659.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفنار خليل ابراهيم شيره65907141942097046

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيذر علي شاكر محمود65908121941001027

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد فيصل كاظم مطشر65909121941031016

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب هادي محمد كريم65910131942070114

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيانفال حسن علي حسين65911271942057020

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.1ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين مازن رسول فضل65912131941037036

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزهراء عبد الكريم جميل جعفر65913101942078061

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيسلسبيل علي حسون علي65914131942118175

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عماد عبد الشهيد كاظم65915121941001073

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره يحيى طاهر مصطفى65916111942102040
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قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.7الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد ابراهيم محمد سرهيد65917101941002067

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء احمد جاسم محمد65918151942046040

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيبناز عدنان علي حمادي65919101942102013

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائياحمد سعد ستار محمد جعفر65920261941012007

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جاسم حنون جاسم65921141941179025

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيهبه عبدالوهاب عبدالكريم محمد65922131942108078

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيرزان خالد غازي علي65923141942071019

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينور صباح عدنان مهنا65924131942093124

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مهند محمود جرجيس65925131941003080

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين654.9ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن حسين حمزة مهدي65926231941021068

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين679.9ثانوية الذرى للمتميزينكربالءتطبيقيزيد حيدر عباس ناجي65927271951029002

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين628.3ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حبيب حسين حسن65928111951010006

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين611.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمجتبى محمد ابراهيم خليل65929141951018080

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين603.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينه وسام اياد عواد65930141952125018

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين600.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد القادر منال مالك مجيد65931141951030020

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين598.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىتطبيقيهيثم علي عبد الحسين تقي65932131951024047

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين597.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي عمار عبد المطلب باقر65933251951022020

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين594.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمنار جواد كاظم هاشم65934141952105026

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين593.5ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةتطبيقيميثم عصام سعيد عاصي65935111951010009

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين668.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيروان رياض عبداللطيف شكر65936131942108021

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين668.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيزيد نزار سعدون جواد65937101941002021

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيالياسمين خضير عبد الهادي شاطي65938151942046015

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.1الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيمحمد رضا باسم محمد شتيت65939111941045032

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهدير مسلم عباس عبد65940251942084896

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم ضياء حسين شدهان65941121942094245

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين654.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه حسين عبد االمير كاظم65942271942060121

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين654.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرونق عماد ناجي عبود65943231942088149

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين654.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم علي كريم علي65944101942115190

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين654.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائياسيل وليد خالد طه65945101942101011

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين653.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور هشام خضير عبود65946101942100121

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين653.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيحنان ناجي ثامر كامل65947101942090035

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد عباس سيد65948131941037104

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيبرهان فرحان محمود ابراهيم65949321941010025

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة مصطفى جالل عبد الرحيم65950101942134013

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائينرجس فراس عبد الرضا علي65951201942117055

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد بهجت عارف علي65952101941048024
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قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمود محمد عبد الواحد توفيق65953111941049162

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى رشيد محمد جاسم65954101941016073

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيدرر عصام سعيد حسن65955101942091028

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0ثانوية االيثار االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيالفاروق عمر رمضان داود65956101941054004

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد قتيبه فريد عبد الحميد65957101941014064

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه صدام حسن عيدان65958131942071086

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه صدام حسين خويدم65959131942070148

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم حسين علي حسين65960141941021002

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيقطر الندى لجين حميد علوان65961101942078118

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.2ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى مدين حميد نجم65962111942067073

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه علي جعفر جاسم65963111942077053

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيكرار عدنان عبد هللا حسين65964101941008055

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه عمر صباح محمود65965131942070150

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيهانا محمد رشيد سعد هللا65966321942020085

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد عبد القادر شاكر عبيد65967201941050035

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسما ناصر عدنان محمد فائق65968101942115132

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمسره منعم صالح عبد الكريم65969211942097135

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور عدنان ناصر حسين65970211942143123

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين624.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي احمد حميد هادي65971141951043007

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين609.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسر محمد عبد حسين65972101951020176

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين592.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد مجيد صاحب عالوي65973101952118013

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين588.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى اياد ياسين عوده65974101951020158

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين586.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى ماهر مصطفى محمد65975111951003055

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين586.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصفا عالء زاير عنفوص65976141952068021

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين584.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأيات عبد المهدي زامل حمود65977141952070004

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين581.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه طالل طارق محمد65978121952118035

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين579.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد مصطفى حسين رويعي65979131951012056

كلية العلوم/جامعة النهرين663.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرفيف داود عبد الجبار داود65980131942121050

كلية العلوم/جامعة النهرين655.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات أيهاب ماجد خضير65981141942097008

كلية العلوم/جامعة النهرين651.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيتقى أحمد زاجي شدهان65982261942096024

كلية العلوم/جامعة النهرين638.8اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدينا كريم مرهون كريم65983131942117084

كلية العلوم/جامعة النهرين637.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينور الهدى علي حسن عبود65984131942121167

كلية العلوم/جامعة النهرين635.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيساره عبد االمير عبد الرضا حسن65985221942113162

كلية العلوم/جامعة النهرين635.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيا نمير ناظم عبد الرزاق65986131942086028

كلية العلوم/جامعة النهرين635.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك حسن فليح حسن65987151942054039

كلية العلوم/جامعة النهرين626.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فرات حسين جبر65988141942094071
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كلية العلوم/جامعة النهرين624.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيدنيا نبيل عبد االمير امين65989131942086026

كلية العلوم/جامعة النهرين624.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه عادل جواد عبد الهادي65990141942078037

كلية العلوم/جامعة النهرين623.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان محمد شخير جبار65991111942065066

كلية العلوم/جامعة النهرين622.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفيان ريحان علي محمود65992141942086192

كلية العلوم/جامعة النهرين621.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف احمد ابراهيم محمد65993111942100005

كلية العلوم/جامعة النهرين619.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيريم واثق عبد الرسول جابر65994101942120059

كلية العلوم/جامعة النهرين618.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهمسه عماد رسن حسن65995141942102083

كلية العلوم/جامعة النهرين616.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيموسى محسن طعمه خرموش65996211941054122

كلية العلوم/جامعة النهرين615.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيطه عبد الرحيم عادل سالمه65997101941013069

كلية العلوم/جامعة النهرين614.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه ابراهيم خليل خضير65998141942070041

كلية العلوم/جامعة النهرين614.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه احمد حسين علي65999131942117068

كلية العلوم/جامعة النهرين611.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا سعد عبد العزيز حمدان66000101942079020

كلية العلوم/جامعة النهرين611.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحمه راكان سالم حمدون66001141942097017

كلية العلوم/جامعة النهرين610.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشجن عالء صابر جنيو66002141942078074

كلية العلوم/جامعة النهرين606.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب الحوراء عباس جبر ثجيل66003111942065090

كلية العلوم/جامعة النهرين606.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمحسن حسنين مرتضى محسن66004271941019083

كلية العلوم/جامعة النهرين605.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلبنى عبد الهادي عباس حسين66005111942075058

كلية العلوم/جامعة النهرين604.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنه هللا وليد بدر ناهي66006141942129047

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف أياد بهجت عبد الكريم66007101941019186

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسمية اسماعيل عودة احمود66008111942062052

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه سعد محمد طارش66009141942100087

كلية العلوم/جامعة النهرين603.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيالحسن ابراهيم خليل ابراهيم66010101941028018

كلية العلوم/جامعة النهرين602.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عباس محسن كاظم66011111942103039

كلية العلوم/جامعة النهرين602.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل نبيل عبدالزهره عوض66012131942099019

كلية العلوم/جامعة النهرين601.9ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسن علي حسن66013141941046017

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن رياض محمد سعيد66014131941006042

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل حسن جابر عليوي66015141942125017

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا عائد عبيد عبود66016111942215167

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيضحى اسماعيل حسين حمد66017191942217083

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبهاء الدين حازم مهدي حسن66018111941021017

كلية العلوم/جامعة النهرين599.1الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم ياسر طه ياسين66019101942100101

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعامر محمد عامر حسن66020101941006021

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جبار فهد هالل66021141941017085

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين علي مجيد رشيد66022111942105024

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرباب احمد حسن زامل66023151942048037

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه شهاب كيطان دشتي66024151942054200
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كلية العلوم/جامعة النهرين594.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينور بكر هيثم توفيق66025101942097065

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين علي داود حنش66026111941058045

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب سعد عبد الحميد سعيد66027101942117049

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك احمد صبري محمد66028131942117045

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ عبد الرزاق عبد الجبار موسى66029111942116032

كلية العلوم/جامعة النهرين591.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد كاظم حسن علوان66030111942077041

كلية العلوم/جامعة النهرين591.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي عطيه مخيلف66031141942086067

كلية العلوم/جامعة النهرين590.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيساره قصي زيدان عبد الوهاب66032111942113042

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيليث لؤي عبد االمير عبد الحسن66033121941015011

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيام البنين كاظم هاني ياسين66034131942093013

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عادل محمد راضي66035121942094145

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0الخارجياتالكرخ الثالثةاحيائيزينه وسام غازي عبود66036121942401021

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك احمد رحيمة كاطع66037141942072033

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صباح رسن غالي66038151942046073

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير عامر داود سالم66039101942102053

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلاحيائيايهاب اسعد هادي عطيوي66040231941163002

كلية العلوم/جامعة النهرين589.9ثاتوية المتميزينواسطاحيائيمجتبى صفاء كاظم عرب66041261941040012

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه باسم احمد شاطي66042101942120106

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه علي عوده حميد66043141942194018

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى فاضل هوال فارس66044141942081027

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى علي طالب كاظم66045111942116009

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى عادل عباس محسن66046111941209052

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسرى رافع عطا هللا مخلف66047101942086048

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ رحيم حسين مطر66048121942089095

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيعال صالح محمد حسن66049311942037014

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيضحى حسن احمد حريفش66050231942128043

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائياسماء احمد عبد هللا حمد66051121942084003

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيايمن فاضل عباس محمد66052111941020016

كلية العلوم/جامعة النهرين588.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيغسق رعد احمد سلوم66053311942058044

كلية العلوم/جامعة النهرين588.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء وسام اسماعيل حبيب66054141942086114

كلية العلوم/جامعة النهرين588.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار محمد علي عبد هللا66055141941019101

كلية العلوم/جامعة النهرين588.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء محمد أمير كاظم66056111942076037

كلية العلوم/جامعة النهرين587.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي عبد سلمان66057141942145106

كلية العلوم/جامعة النهرين587.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور ضياء حسين علي66058121942089101

كلية العلوم/جامعة النهرين587.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير أثير فياض محمد66059101942117075

كلية العلوم/جامعة النهرين587.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمقتدى سعد هادي نعمه66060131941018144
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كلية العلوم/جامعة النهرين587.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عبد العباس مرجان كاظم66061111942114021

كلية العلوم/جامعة النهرين587.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيزهراء ثوري علي جواد66062191942201014

كلية العلوم/جامعة النهرين587.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيليما خالد خليفة علي66063141942132060

كلية العلوم/جامعة النهرين587.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيامامه باسم عباس وهيب66064101942094005

كلية العلوم/جامعة النهرين586.8اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيماجد حميد حسن كاطع66065101941026231

كلية العلوم/جامعة النهرين586.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمريم يونس عيدان بريسم66066141942094144

كلية العلوم/جامعة النهرين586.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران عباس خنجر حليفي66067111942109107

كلية العلوم/جامعة النهرين586.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره اسماعيل عبد عباس66068111942070071

كلية العلوم/جامعة النهرين586.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائياكرم نجاة اكرم ابراهيم66069211941011019

كلية العلوم/جامعة النهرين586.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجمانة جاسم محمد جسام66070111942105034

كلية العلوم/جامعة النهرين586.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيساره حيدر احمد حسن66071181942275045

كلية العلوم/جامعة النهرين586.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك محمد كاظم ياسر66072141942074037

كلية العلوم/جامعة النهرين586.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم وليد ابراهيم شاكر66073101942106030

كلية العلوم/جامعة النهرين585.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيصادق سالم مهنا مزعل66074141941203070

كلية العلوم/جامعة النهرين585.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرواسي رياض صدام سلمان66075131942121053

كلية العلوم/جامعة النهرين585.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى محمود فرحان علي66076121942114046

كلية العلوم/جامعة النهرين585.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايمان حسن عباس حمادي66077121942114005

كلية العلوم/جامعة النهرين585.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيمحمد حسن محمود عبد66078101941161012

كلية العلوم/جامعة النهرين585.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا جميل كامل عبد هللا66079101942104016

كلية العلوم/جامعة النهرين585.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيفاطمه سلمان ذياب ناجي66080211942098125

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين علي شاكر محمود66081111941048007

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيابراهيم علي حسين علي جان66082151941011004

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيهمسه نوزاد نامدار غالم66083101942079037

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه كريم قاسم محمد66084131942099037

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانية محمد عيسى محسن66085141942194053

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا ثامر عواد برغش66086101941011052

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائينجالء محمود خضر محمد رحيم66087101942111050

كلية العلوم/جامعة النهرين584.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه طالب عواد حسين66088101942090017

كلية العلوم/جامعة النهرين583.6ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورهان رياض فهد جاسم66089141942103052

كلية العلوم/جامعة النهرين583.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد ناصر جاسم عباس66090141942086153

كلية العلوم/جامعة النهرين583.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعسل سعد كامل زيدان66091111942114082

كلية العلوم/جامعة النهرين583.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين وليد شخير حميد66092111941048008

كلية العلوم/جامعة النهرين583.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيهدى مازن عيسى علي66093141942094175

كلية العلوم/جامعة النهرين583.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر كيالن كاظم مسعود66094141941021052

كلية العلوم/جامعة النهرين582.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيشمس صالح الدين عبد الجبار عبد الرحمن66095101952094016

كلية العلوم/جامعة النهرين549.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد امجد محمد نجيب66096111951048008
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كلية العلوم/جامعة النهرين519.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد فريق امين حمة رحيم66097121951031122

كلية العلوم/جامعة النهرين516.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعالء رضا كاظم جواد66098121951030061

كلية العلوم/جامعة النهرين515.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيأمال عبد حسين عليوي66099151952046001

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدعاء حيدر كامل عبد الحميد66100141952099008

كلية العلوم/جامعة النهرين506.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عبد الستار سلمان سالم66101111951021009

كلية العلوم/جامعة النهرين497.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين عالء ابراهيم حميد66102111951016032

كلية العلوم/جامعة النهرين496.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد علي حسين حسون مهدي66103131951005053

كلية العلوم/جامعة النهرين494.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيياسين خضير عباس حمد66104141951015043

كلية العلوم/جامعة النهرين492.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور ايمن كامل عبد الحميد66105141952099032

كلية العلوم/جامعة النهرين492.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيشيماء عبد الستار منصور علي66106101952110045

كلية العلوم/جامعة النهرين491.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقياسراء علي مزهر جبر66107281952051008

كلية العلوم/جامعة النهرين491.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيالحسنين عدنان مصطفى ولي66108131951030006

كلية العلوم/جامعة النهرين490.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيفيصل فالح حسن علي66109131951022020

كلية العلوم/جامعة النهرين490.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقياريج رشيد اسماعيل علي66110101952109002

كلية العلوم/جامعة النهرين486.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيشيالن سردار علي صالح66111101952117016

كلية العلوم/جامعة النهرين486.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعامر عدي عامر فاضل66112141951021042

كلية العلوم/جامعة النهرين486.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيداليا محمود علي نجم66113101952094008

كلية العلوم/جامعة النهرين485.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايه علي كاظم حسين66114141952133008

كلية العلوم/جامعة النهرين483.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهديل دريد علي وهيب66115141952074035

كلية العلوم/جامعة النهرين483.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالطيب مهند نجم عبد الحسن66116141951201043

كلية العلوم/جامعة النهرين483.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبراء فريد جميل محمد66117111952067006

كلية العلوم/جامعة النهرين482.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتقى محمد عبد حرز66118141952068006

كلية العلوم/جامعة النهرين481.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسالم فارس هندري فتوحي66119141951027030

كلية العلوم/جامعة النهرين480.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيعلي يحيى قاسم محمد66120211951052028

كلية العلوم/جامعة النهرين478.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمريم جعفر حمادي عكار66121151952044041

كلية العلوم/جامعة النهرين478.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن وليد محمود خلف66122101951013038

كلية العلوم/جامعة النهرين478.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيوسق سرمد احمد حمد66123111952217039

كلية العلوم/جامعة النهرين477.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف خالد عبد الستار رشيد66124131951001032

كلية العلوم/جامعة النهرين477.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيتمارا عادل ابراهيم مصطفى66125101952137004

كلية العلوم/جامعة النهرين476.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك محمد خليل بشارة66126121952105007

كلية العلوم/جامعة النهرين476.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيمصطفى كريم عبد الحسن عباس66127281951016162

كلية العلوم/جامعة النهرين475.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك ابراهيم محمد عبود66128111952073010

كلية العلوم/جامعة النهرين472.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد حيدر عبد الزهره علي66129141951005002

كلية العلوم/جامعة النهرين471.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيهبه حيدر حسين صالح66130131952099026

كلية العلوم/جامعة النهرين471.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيخضر ياس خضير عبد الحسن66131141951019028

كلية العلوم/جامعة النهرين470.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد نايف راشد جابر66132221851093012
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين633.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عبد الواحد محسن عبد هللا66133141941026078

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين621.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم جواد علي مير جوامير66134151942054230

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين620.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين حسن مزبان ياسر66135151942052013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين604.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمرتضى سمير خميس احمد66136211941020070

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين601.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عامر غني وهيب66137141942110174

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين582.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعلي اسعد لطيف سبتي66138211941003111

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين581.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانيه صالح مهدي صالح66139141942112013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين580.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيبراء جبار حسين عودة66140281942060008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين579.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال حسنين فالح حسين66141141942112052

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين577.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمحمد صالح علي عيدان66142231941067101

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين576.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه ياسين جبار علي66143131942091127

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين573.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس عبد جواد خميس66144111941203112

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين571.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء رياض ذياب عبد الحسين66145141942067029

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين571.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عبد السالم مولود حمودي66146111941049008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين570.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء والء عبد الكريم جاسم66147121942094136

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين570.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسين كاظم مطلك فعيل66148141941017125

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين570.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عقيل هاني سلمان66149141942076079

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين569.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيريام كاظم خيون كاظم66150101942090057

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين568.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميسرة محمد اسماعيل ابراهيم66151111942060025

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين566.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايه سالم وهيب داود66152131942070035

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين565.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيداليا حكيم سعيد رحيم66153231942141016

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين565.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيثناء محمد عوده جاسم66154111942106019

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين564.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل سلمان حسن هادي66155111942076049

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين564.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين علي جابر غركان66156141941019036

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين564.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيياسين طه عبد الرحمن دوحي66157101941002096

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين564.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعثمان حامد شالل نده66158111941156063

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين564.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد محمد جبار احمد66159141942067062

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين564.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائييسرى عامر عبيد صكر66160111942083071

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين563.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم عبد الكريم ذياب احمد66161111941018001

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين563.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى زياد هاشم احمد66162101941026313

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين563.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي احمد عبد كاظم66163111941049086

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين563.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيعلي عبد محمد عبد66164261941041033

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين563.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم احسان عمران رمضان66165131942103054

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين563.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز نبيل حسام اسماعيل66166101941006028

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين562.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عباس سلمان محسن66167111942112048

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين562.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا فاضل عايد خضير66168111941032045

3590 من 1838صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين562.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم مروان عبد المجيد علي66169101942091095

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين561.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى بالل جابر عايد66170111942064015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين560.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عبد الحسين مزعل سعد66171131942089006

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين560.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك خالد وليد هادي66172101942117091

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين560.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة عقيل ناصر حسين66173121942094204

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين559.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم جميل ظاهر عبد66174151942050101

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين558.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيزينب محمد صالح مهدي66175131942210008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين558.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيعلياء جاسم حسن علي66176131942111073

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين558.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عماد عطيوي حمد66177111941024041

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين558.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين عبد الهادي كريم عباس66178141942086045

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين558.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأنداد صباح سالم ناصر66179111942065007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين558.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى عباس فاضل مظهر66180121942092016

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين557.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرويده احمد صالح منفي66181131942118095

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين557.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيابتسام سلمان خلف علي66182211942136004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين556.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامين احمد حسين مولود66183141941016021

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين552.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب علي يحيى عبد66184141952125017

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين531.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيمنتظر امير فاضل عباس66185231951009053

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين499.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه عيسى جاسب شنين66186111952074035

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين495.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيعلي هادي عبود بديوي66187231951011028

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين490.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا حيدر سعدون مليحان66188101951020092

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين487.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك ميثم محمد حسين66189121952105008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين487.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه مجيد حسين عليوي66190111952110007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين485.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيياسر عمار عبود سلمان66191121951032107

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين483.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقييوسف علي عبد  احمد66192121951022046

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين482.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء جاسم حسن غانم66193111952146007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين480.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد العزيز احمد عبد مراد66194111951019033

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين479.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآيه نعمان مزعل عبد الكريم66195141952196001

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين478.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدنيا طارق سامي نصيف66196111952072014

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين477.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشمس ضياء حسون عباس66197111952109037

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين477.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقياسامه علي كريم كاظم66198261951044004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين474.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمجتبى فراس عزيز محسن66199111951006136

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين474.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيعلي عامر عدنان رضا66200181951085033

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين473.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيرند صالح صبحي محسن66201101952139006

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين472.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهرة خالد محمد حسين66202101952114009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين471.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد ناظم محمد حسين66203101951013092

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين471.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسجى محمد شاكر جاسم66204151952080031
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل ثامر حمودي احمد66205101942101056

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مروان وليد كامل66206111942072113

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عماد طالب حسين66207111942068067

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب طارق حسين كاظم66208131942094038

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيندى موسى عباس ابراهيم66209211942146062

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيورود طالل علي فارس66210201942160124

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائياسماء محمد محمود خلف66211101942116007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عالء حسين علي66212141942100142

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء عبد الرزاق مطشر علواش66213111942105006

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب عباس حاتم جبر66214101942114032

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك سالم جسام علي66215141942081009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه اياد عبد اللطيف علي66216101942090015

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيساره مجيد زويد مرز66217221942394056

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد حسن ناصر دكسن66218101941026016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار مؤيد جواد عبد الزهره66219121942107231

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيمنار ليث مهدي سلمان66220211942153065

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرفل ماجد كاظم حسن66221131942100045

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد عبد الستار جمعة عبد اللطيف66222191941009019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر هادي يسر خريبط66223141941208029

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنه هللا سراج عبد المحسن حمادي66224111942077066

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيايه ياسر ناصر حسين66225131942070039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين668.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيياسين هيثم احمد محمد66226101941002097

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين668.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيرند علي مهدي عباس66227231942090108

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين668.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيشيماء خضير عوده حسين66228241942103090

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين668.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبة صادق علي عيسى66229151942055083

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين668.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عقيل عبد الكاظم جاسم66230261942132072

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين668.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيرقيه محمد حسين خليل ابراهيم66231201942398016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين667.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عبد االمير مصلح حمد66232141942103045

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين667.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيليديا باسل عبد شمعون66233211942148044

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين667.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار خالد عزيز فليح66234101942119085

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب احمد حبيب عبد66235271942056177

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين667.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيبشرى محمد حسن يونس66236131942117044

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين667.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيسرور محمد مصلح حسين66237211942125035

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين666.7الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمعتز عبد الوهاب ياسين حميد66238101941002093

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين666.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغاده عباس رؤوف حسن66239141942078084

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عادل حمودي رسول66240251941031814
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين666.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عبد الرحمن لطيف مجيد66241121942092014

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين666.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه ياسين طه سرحان66242141942076117

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين666.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيهبه كمال رافي حسن66243201942154075

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين665.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمرتضى يعقوب يوسف اسمر66244261941014101

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين665.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عواد عبد كمر66245151942050058

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين665.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائينور قاسم شيحان عبود66246101942120139

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين665.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيايه عبد محمد جواد66247211942156009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين665.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيفاطمة مرتضى ثامر عودة66248221942163061

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.8ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيشهد فاضل شهد محيل66249221941080015

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.4ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيريفان سعد كاظم نصيف66250211942143043

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمنار بسام انور مكي66251261942108114

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى عبد الستار عيسى عبد الفتاح66252101942091065

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيسلسبيل احمد عبدالحسين صاحب66253131942101039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرباب حسين محمد موسى جعفر66254131942117092

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى حسن سداوي ثويني66255111942112054

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ صالح مهدي موسى66256111942105141

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمود عبد الواحد حمد هللا جاسم66257191941009295

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيرشا نبيل عبد الخالق محمود66258101942097018

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين صباح جواد جعفر66259121941030064

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائياروى علي مشعان خميس66260101942120009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه يعرب عباس عبد اللطيف66261101942115050

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوئام اعتماد عبد الصاحب محمد رضا66262141942097068

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيحسين مؤيد عبد الواحد كاظم66263141941203048

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.3اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيامير عالء جالل عباس66264101941026055

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.1اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر ظافر كريم جاسم66265111941004113

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عماد حمادي حيدر66266131942086018

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيمريم عماد رشيد عبد المجيد66267191942194085

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائينور حمد عبد هللا خلف66268191942383170

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيفرح عبد الغفار أبراهيم نايف66269191942226086

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب صالح خليل سالم66270101942137032

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيرند نزار هادي كامل66271211942136035

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين663.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيبشار فرحان صالح احمد66272191941356010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائينور عباس عبد هللا حسين66273121942109099

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.7ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمفاز عبداللطيف عبدالحسين شلش66274131942108064

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.4ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد علي بدر وادي66275101941202003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.3ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار تقي الدين عبد الهادي حمدان66276141942112073
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسهاد محمد عباس فاضل66277141942111147

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه وليد حسين محمد66278141942107057

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا سعيد ناصر حسين66279121942107171

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات قاسم محمد حسن حسن66280121942129001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء رحمان زاير سيد66281141942140062

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائينور الهدى سالم حسين علي66282191942246101

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن سعدي حميد مصلح66283191941007092

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين662.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائياحمد بسيم بريسم ظاهر66284231941027003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيعطاء الرحمن حسام عبد الملك صبري66285101942078096

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيموسى حسام عبد االمير محسن66286101941002094

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيسما سعد طه احمد66287101942077050

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيزينه عماد كاظم علي66288181942275043

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك شاكر محمود حسين66289141942149010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جواد كاظم والي66290151942045031

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف جاسم محمد وهيب66291131941020165

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيساره ناصر باني محمد66292131942098096

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر حسين رحيم كريم66293151942050095

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيباقر فراس كاظم عبد الكريم66294121941031034

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيشهد محمد عبد االمير حسن66295271942060238

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين661.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهيفاء فاضل عكار جياد66296141942093093

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.2الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد الرحيم مجيد رحيم66297111941045022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيافنان امجد صفاء الدين بهاء الدين66298121942093003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيزينب فاضل حمود علوان66299211942113019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيبكر اثير محمد ناجي عزت66300101941017022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيسامر حكيم نعمه عليج66301131941030057

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه اياد اسعد ابراهيم66302141942078061

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حسن حسين حسن66303121941025108

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه عماد صالح محمد66304101942090041

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيمرام حامد عبيد كاظم66305231942079047

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد حيدر عبد الرسول جعفر66306121941030010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه مظفر جاسم صاحب66307121942107208

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك محمد صالح مهدي صالح66308111942105030

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء زياد عبد الرحمن عبد الجبار66309101942101066

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين660.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي احمد هاني حميد66310121941026093

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين659.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيداليا رفعت عبد الرحيم هللا داد66311141942134047

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين659.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء حسن حسين خضر66312141942117011
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين659.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين اوراس كاظم صعصع66313141942194025

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين659.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا حسين محمد عوض66314141941042031

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين659.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيام البنين فيصل طعيمة هبول66315121942094024

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين659.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيهدى عبد الكريم محمد هالل66316191942191099

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين659.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمحمد شاكر محمود فريح66317191941003087

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيآيه عادل حسن جواد66318121942109002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيف احمد جار هللا وحيد66319151942040079

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيحنين عبد الرزاق عباس مجبر66320161942240025

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة طالب رجب رحيم66321151942054141

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حميد كريم جبير66322221941098144

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم مؤيد طالب مضحي66323101941013003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروج باهر عباس فريد66324121942086033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد فنر العي66325121942102027

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائييوسف مكي مهدي يوسف66326241941003312

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيايناس انور فالح ابراهيم66327211942126011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر صبري خلف مطلب66328101941016053

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين658.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمحمد هيثم حبيب عبد66329241941018089

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين657.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم سالم حميد محمد66330131941020004

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين657.4ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرويده عمر حسن عبد هللا66331141942112020

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين617.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء عباس عزت جوامير66332101952112005

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين613.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه بهاء الدين عثمان حسين66333111952080016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين599.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقينور خير هللا ابراهيم محمد66334101952102037

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحنين حبيب ياسين مناحي66335141952111007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين583.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيعبدالناصر حسين ناصر حمادي66336211951053006

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر محمد دويح صنبير66337111951058045

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين572.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيكوثر جاسم محمد خليفه66338111952072040

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين570.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقيغدير عبد هللا صيوان طالل66339281952071013

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين568.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيبراق ابراهيم حميد حسن66340181952275002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين565.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيسارة هاشم علي ياسين66341101952110033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين563.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيحسين رافع مغامس هاشم66342271951002034

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين562.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهدى خضير ابراهيم عوده66343111952072051

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين562.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك ماهر حسن رحيم66344141952150001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين559.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقيشيرين ابراهيم احمد نجم66345211952256007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين557.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشهد مشتاق سكران حمادي66346141952099023

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين554.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى خالد جميل كاطع66347251951010074

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين550.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيورود سمير عبد العزيز حسن66348101952101028
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين549.0ثانوية السالم للبنينصالح الدينتطبيقيحذيفه مظهر خالد عبدالحميد66349181951044002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين547.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارتطبيقيحوراء احمد عناد زيات66350221952135003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين545.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي سعدي العيبي جبر66351151951071154

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين544.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيزيد عالء فليح حسن66352231951020026

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين544.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأيه محمد مهدي موسى66353141952099003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين543.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقييمامة كامل نايف سلمان66354231952119072

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين543.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيعلي عدنان شخير موسى66355221951019022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين539.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطتطبيقيزينب علي رحيم جاسم66356261952126022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين537.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد ستار حياوي عواد66357131951252094

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين536.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرانيا خالد كريم عبد الصمد66358111952101007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين532.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم علي حسين علي66359141952079030

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين528.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقياالء ابراهيم عبد الحي ابراهيم66360101952119002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين526.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيذو الفقار حسنين محسن صالح66361261951209055

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين525.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقياحمد ضياء فليح راهي66362221951058002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين524.0اعدادية حيفا للبناتبابلتطبيقيبنين ضياء حامد حمزه66363231952122006

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين524.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقينوح حسن عباس علي66364211951026040

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين521.0اعدادية راوة للبنيناالنبارتطبيقيعقبه نافع زغير حميد66365191951022007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين519.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيشبر وجيه عباس هادي66366141951009036

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين516.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيراوند علي ابوالهيل حميد66367131952104006

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين512.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيأسراء جريان عبد الكريم محمود66368101952101001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين509.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبان فارس رحيم منسي66369111952124002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين509.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيدالل عصام كاظم عبد الرضا66370131952072005

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين509.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيابراهيم محمد محمود عبد الرزاق66371191951020003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين508.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي زياد شمخي جبر66372141951013065

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين506.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيسجى رسول عبدهللا عباس66373131952117023

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين506.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةتطبيقيهيثم ناجي نعيم ساهي66374161951035022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين505.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء اموري محمد موسى66375101952120029

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين505.0اعدادية الفتح للبنينكربالءتطبيقيعلي حمزه كاظم داود66376271951011024

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين503.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهدى سامي قاسم علوان66377141952081016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين502.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيأمينه صفوان عبد الحميد عبد الرحمن66378131952283001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين501.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيحسين احمد محمد خليل66379271951027017

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين498.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى جعفر جخيور منخي66380141952147010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين497.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيجنه اديب سالم احمد66381101952091009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين495.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقيبتول مصطفى عبد حسن66382131952080003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين494.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيزينب عباس حمزة عبد الرضا66383231952078015

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين494.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيميسم ابراهيم هاشم عبد الرضا66384111952064021
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كلية الحقوق/جامعة النهرين660.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىادبيسوما خالد فاضل علي66385101922112006

كلية الحقوق/جامعة النهرين659.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيآيه حيدر عبيد كاظم66386121922125003

كلية الحقوق/جامعة النهرين654.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد سلمان انعيمه66387121922116011

كلية الحقوق/جامعة النهرين642.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيقمر وليد عبد الحسين جواد66388121922125109

كلية الحقوق/جامعة النهرين638.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى عامر مجيد محمود66389141922099050

كلية الحقوق/جامعة النهرين636.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيمنار محمد سعد محمد محفوظ66390101922117047

كلية الحقوق/جامعة النهرين627.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب فاضل يوسف جعفر66391121922118028

كلية الحقوق/جامعة النهرين622.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه علي عبد الصاحب هاشم66392141922070067

كلية الحقوق/جامعة النهرين622.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء عمران صفر كرم خان66393151922045029

كلية الحقوق/جامعة النهرين621.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيرواء منذر محمد جاسم66394111922061020

كلية الحقوق/جامعة النهرين617.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيبلقيس احسان حميد الزم66395121922125016

كلية الحقوق/جامعة النهرين616.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عقيل عبد حسين66396121922098074

كلية الحقوق/جامعة النهرين611.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيسالي باسم حسن سلمان66397121922125083

كلية الحقوق/جامعة النهرين611.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم محمد جاسم محمد66398121922127093

كلية الحقوق/جامعة النهرين609.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيباقر سلمان عمران موسى66399121921009023

كلية الحقوق/جامعة النهرين605.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيريتاج محسن زاير لياس66400121922092022

كلية الحقوق/جامعة النهرين603.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيحنان صفاء كريم محمد66401121922104008

كلية الحقوق/جامعة النهرين597.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيهبه قاسم حسين ابراهيم66402121922087063

كلية الحقوق/جامعة النهرين593.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبينورس عبد الخالق عوده عمران66403121922098087

كلية الحقوق/جامعة النهرين591.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح هاشم احمد جاسم66404141922111055

كلية الحقوق/جامعة النهرين591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب صباح حسن جاسم66405111922076077

كلية الحقوق/جامعة النهرين591.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم خليل رحيم صالح66406121921027002

كلية الحقوق/جامعة النهرين590.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيرهف عبد الخضر اسماعيل حزام66407121922134061

كلية الحقوق/جامعة النهرين589.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيزينب جالل عبد علي حزام66408131922078021

كلية الحقوق/جامعة النهرين589.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبييقين فرج عباس جواد66409151922041065

كلية الحقوق/جامعة النهرين589.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيجمانه مؤيد مؤمن كرم66410131922072008

كلية الحقوق/جامعة النهرين589.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين قيس زواد كاظم66411141921048029

كلية الحقوق/جامعة النهرين588.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيقتيبة طالب نصيف جاسم66412121921174016

كلية الحقوق/جامعة النهرين587.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى حمزة هاشم جابر66413141922072063

كلية الحقوق/جامعة النهرين587.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيساره محمد عبيد علي66414121922092033

كلية الحقوق/جامعة النهرين587.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسين كاظم هاني ياسين66415131921012043

كلية الحقوق/جامعة النهرين586.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى محمد خالد حسن66416131922070081

كلية الحقوق/جامعة النهرين585.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيرواء كريم سعد مفتن66417121922112050

كلية الحقوق/جامعة النهرين584.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عدنان حسن محمد مراد66418151922054049

كلية الحقوق/جامعة النهرين584.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبياالء ناصر حسين علي66419141922102004

كلية الحقوق/جامعة النهرين583.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيثائر احمد عبد حسين66420111921157007
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كلية الحقوق/جامعة النهرين583.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيفائزه فارس احمد توفيق66421111922064047

كلية الحقوق/جامعة النهرين583.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين عباس عبد الساده مهدي66422121921009066

كلية الحقوق/جامعة النهرين583.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيزينه هللا علي عباس حسين66423121922112074

كلية الحقوق/جامعة النهرين583.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيسمر حيدر رشيد بريج66424141922072068

كلية الحقوق/جامعة النهرين582.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيسجى سامي علي شاه سايه66425131922072023

كلية الحقوق/جامعة النهرين582.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيايه رحيم مجذاب اليذ66426141922111009

كلية الحقوق/جامعة النهرين581.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى احمد عبد هللا جاسم66427111922137033

كلية الحقوق/جامعة النهرين581.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيرفل رعد علي حسن66428121922095017

كلية الحقوق/جامعة النهرين581.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيرحمه عبد الرضا حسن سلمان66429101922096026

كلية الحقوق/جامعة النهرين580.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي كريم محمود شنته66430141921018065

كلية الحقوق/جامعة النهرين580.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبينور سرمد حسين ناصر66431101922098029

كلية الحقوق/جامعة النهرين580.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعلي دلشاد علي حسين66432131921015038

كلية الحقوق/جامعة النهرين579.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيبراق عبد االمير عبد علي سبهان66433121922091005

كلية الحقوق/جامعة النهرين579.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيايه عثمان فرحان منصور66434101922133006

كلية الحقوق/جامعة النهرين579.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيحارث قاسم محمد امين66435101921021012

كلية الحقوق/جامعة النهرين579.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمة سعد صبري محيسن66436131922071063

كلية الحقوق/جامعة النهرين578.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعمر علي حسين حسن66437131921031029

كلية الحقوق/جامعة النهرين578.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ماهر سلمان مهدي66438111922094033

كلية الحقوق/جامعة النهرين578.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد قاسم محمد ابراهيم66439121921008032

كلية الحقوق/جامعة النهرين577.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيشهد عبد الكريم حنش محمد66440101922133051

كلية الحقوق/جامعة النهرين577.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيمريم عالء مرتضى رحيم66441131922071080

كلية الحقوق/جامعة النهرين577.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك موفق مجيد حميد66442121922093007

كلية الحقوق/جامعة النهرين576.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيسامي سليم جاسم سابط66443141921009031

كلية الحقوق/جامعة النهرين576.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم محمد سلمان جاسم66444111922136085

كلية الحقوق/جامعة النهرين575.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيغدير خليل جليل علي66445131921007035

كلية الحقوق/جامعة النهرين575.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيعائشة رائد حميد كامل66446101922101045

كلية الحقوق/جامعة النهرين575.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيندى علي حسين خميس66447141922139056

كلية الحقوق/جامعة النهرين574.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ثامر نصيف جاسم66448141922104018

كلية الحقوق/جامعة النهرين596.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن ماجد مطشر زامل66449141941022019

كلية الحقوق/جامعة النهرين593.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعمار جبار جمعه فريح66450101941028058

كلية الحقوق/جامعة النهرين591.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيخديجة احمد جاسم ساير66451151942055033

كلية الحقوق/جامعة النهرين584.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ جمال سامي عايل66452121942106116

كلية الحقوق/جامعة النهرين583.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا سهيل خليل عبد الكريم66453101942101135

كلية الحقوق/جامعة النهرين577.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعثمان حامد علي جواد66454141941015029

كلية الحقوق/جامعة النهرين576.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء ميثاق عبد الواحد مهتلف66455111942135029

كلية الحقوق/جامعة النهرين575.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيايه علي ستار جاسم66456131942101010
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كلية الحقوق/جامعة النهرين575.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيايمان جاسم راضي هيجل66457131942107011

كلية الحقوق/جامعة النهرين575.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء علي كاظم صادق66458101942137027

كلية الحقوق/جامعة النهرين575.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق نبيل منير مكي66459111942112004

كلية الحقوق/جامعة النهرين574.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه رحيم حمدان زبون66460141942086030

كلية الحقوق/جامعة النهرين573.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات سامي جواد كاظم66461121942089001

كلية الحقوق/جامعة النهرين546.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيصفا علي محمد سلمان66462121952087027

كلية الحقوق/جامعة النهرين515.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مصطفى عسر علي عسر66463141951022069

كلية الحقوق/جامعة النهرين500.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد نزار جابر مهدي66464121951005017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين620.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى كريم محمد حراز66465141922079130

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين574.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعمر نشوان شاكر محمود66466271921049096

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين549.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيميس حسام الدين عالء عبد االمير66467111922105069

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين549.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ عادل حسين محمود66468111922094072

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين525.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس علي صبيح علي66469141922095051

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين523.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبييقين سعد حاجم سبع66470131922070092

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين523.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيهاشم حمزة عبد مناف رضا66471121921002060

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين522.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير عبد االمير حمزة محمود66472141922099064

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين519.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب سالم حسين علي66473111922077027

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين514.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ثائر عطيوي ياسين66474141922135020

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين512.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول عدنان كرجي فرحان66475121922127009

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيأسيل عباس صايل عباس66476101922091001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيشمس غازي عبد الواحد شنته66477131922100030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين507.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيرقية جالل احمد علي66478111922069017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين503.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس خضير عباس محمد66479111921009045

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين501.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةادبينور صالح عبد عبد هللا66480111922138029

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين500.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد المجيد ثائر مجيد عيسى66481141921054024

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين499.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبينور عامر فاضل عباس66482111922101060

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين498.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيجاسم عياد جاسم حمد66483121921034027

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين498.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيتبارك مازن هادي عباس66484101922090009

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين497.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيميناء صالح علي حسن66485111922088024

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين494.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيأسراء صباح نوري سبتي66486111922061001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين493.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى رحيم عبد ذرب66487151922045121

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين492.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر حمزه كزار لفته66488111922108081

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين491.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيهديل حيدر جبار رضا66489111922071099

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين488.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيسما خضير عباس رضا66490111922108061

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين488.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن ناجي طاهر داود66491151921020025

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين488.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد علي محمد عبد الرزاق66492111921012061
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين486.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد قاسم صحن رحمه66493121921009244

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين486.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد يوسف محمد66494141921003163

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين486.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتالرصافة االولىادبيامنه جليل احمد حسن66495131922282002

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين486.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيلطيف صدام لطيف ابراهيم66496111921150060

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين486.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيرسل جاسم محمد سعيد66497101922117016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين485.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبينور علي عوده طاهر66498111922088025

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين485.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه جاسم لعيبي ماجد66499141922077052

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين485.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمؤمل محمد مهدي صالح66500121921048098

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين485.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيقاسم علي حسين احمد66501151921003084

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين484.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد حسن عبد السادة عبد غيالن66502121922134076

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين484.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارادبيعلي صادق كريم علوان66503221921381016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين483.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيليث سعد ظاهر سليمان66504101921009062

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين483.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى ابراهيم احمد ابراهيم66505111922060045

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين483.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعلي حسين مطشر عباس66506271921044090

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين483.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيزينة محمد ابراهيم غفوري66507111922102028

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين483.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين ناظم زاير حسن66508121921048033

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين482.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمحمد الباقر محمد عبد الرزاق مهدي66509111921180153

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين482.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد عباس رضا66510111922064030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين481.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر اسعد ايوب حسن66511121921003019

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين481.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد بكر شراد حنتوش66512111921054047

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين480.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيشهالء اسماعيل يحيى فارس66513141922124042

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين480.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيايه زهير كريم حسن66514101922117007

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين480.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد اركان نجم عبد هللا66515111922071052

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين479.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيريمه هادي محمود عبد هللا66516131922171003

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين479.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى ستار جبير عوده66517141922097021

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين478.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء كامل فرحان جياد66518131922098078

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين478.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر جواد كاظم ابراهيم66519121921009085

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين478.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسين اسعد رشيد66520141921038144

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين478.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيطيف عادل ظاهر راجح66521271922099045

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين477.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيعسل عمر عطا محمد66522101922091036

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين477.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس طارق محمود طه66523151921001072

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين548.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريم علي فرحان رستم66524111942138010

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين547.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم محمد رحمن66525131941031067

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين547.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيعمار كاظم حسن لفته66526131941009038

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين546.0ثانوية الموسيقى والباليهالكرخ االولىاحيائيمسك عامر عبد الوهاب احمد66527101942007006

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين542.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى رشيد حميد علي66528151942044124
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين542.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى امين حسن الزم66529101942117109

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين541.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء ايمن مصطفى محمد66530111942110082

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين541.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائياطياف محمد حسين بوهه66531141942072005

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين539.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حسين علي ياسين66532141942140023

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين538.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيريا احمد سالم هادي66533271942087056

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين537.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائياسل علي صالح عبد الحافظ66534101942118005

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين536.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيمنتظر اسامه كاظم سلوم66535101941029040

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين490.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء محمد عبد هللا ياسين66536121952102019

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين487.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى اياد محمود خضير66537111951002029

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين479.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيندى ثامر محمود هندي66538111952064024

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين628.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيقبس وسام جبار خليفة66539211922098048

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين626.0ثانوية الفرات للبناتاالنبارادبيساره بدر خلف االبراهيم66540191922147005

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين623.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين علي حسين علي66541111922136020

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين619.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبينرمين عبد السالم درويش علي سوزه66542141922095077

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين614.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيمنار مشرق صبحي سعيد66543101922103030

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين612.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيمريم عبد الناصر خالد عناد66544101922118071

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين607.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه ظافر جاسم كاظم66545141922141001

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين605.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيعال هشام علي حسين66546141922090049

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين602.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيفرح عالء سليم هادي66547111922137041

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين599.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبينعمان قاسم مهدي نعمان66548191921109078

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين597.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة موفق عبد الرحمن رمضان66549111922061028

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين596.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيايه صادق بشير محمود66550111922061006

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين595.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد غالب محمد مجول66551111921012008

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين593.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبيمالك مؤيد عبد هللا حمودي66552101922084018

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين591.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيامير سامي عبد الحسين كريش66553261921176006

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين590.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيفاطمة نبيل كاظم حسن66554101922094022

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين589.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه باسم فتاح عبد هللا66555111922094026

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين581.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمنتظر سعد هميم محمد66556111921027129

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين579.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىادبيأروى أيمن ابراهيم نعمي66557101922104001

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين578.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبينور وسام حمودي كاظم66558111922100026

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين578.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عماد متعب محسن66559111922081023

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين576.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيخديجه حسين علي عبيد66560111922077015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين576.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين عامر محمود مشالي66561141922074023

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين575.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيدموع عبد الرزاق فاضل حبش66562111922060014

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين572.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبياحمد سامي حسن سعيد66563211921234001

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين572.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره وحيد محمد جاسم66564111922072030
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين571.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيشهد حسين محمد حمزه66565101922077033

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين569.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبينور الهدى محمد الزم مهوس66566101922103037

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين568.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار وليد عزيز حسون66567121922095035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين567.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيديمه عمر رشدي خالد66568101922090016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين566.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك سعدي ابراهيم شهاب66569121922102021

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي نعمة عبد الحسين عرمش66570111921009072

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد مصطفى سعيد عالوي66571111921011059

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى بالل حامد عبود66572111922102032

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين563.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيعلياء هادي عبد تايه66573121922134119

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين562.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار ماهر حسين ياسين66574141922115087

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين562.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيايه حسن هادي محمد66575141922072008

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين562.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةادبياية انور سليم محمد66576151922041006

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين561.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه احمد عذافه جبر66577141922081016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين560.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبركات سعد مهدي شياع66578141922116004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين560.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيآنفال علي غازي عمران66579101922099003

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد حيدر صبيح نعمه66580141922111040

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه خميس احمد عباس66581131922111075

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين557.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيشيماء اركان هاشم محمد66582101922116009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين557.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي احمد خضير كشكول66583111921057060

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين557.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران بشير محمد علوان66584111922116034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمد محمود عبد66585111922067012

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر كريم علي كاظم66586111921024035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء قاسم حمد حمود66587141922075097

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين622.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة ستار منشد شنابة66588291942085122

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين608.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى داود عبدهللا شبيب66589121941205044

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين601.6اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب حيدر ماجد حسن66590101942115106

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين594.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفادي حسن ناصر فرج66591141942086177

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين588.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد علي اسماعيل شهيب66592111942074034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين586.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل محمد نوري محي66593111942072135

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين580.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعلياء نبيل موسى حسن66594141942142026

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين579.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد مصطفى نعمان يوسف66595111942103057

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين576.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد قاسم علي66596121942121018

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين575.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيايمن سالم هادي كاظم66597131941010026

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين574.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقبس اسماعيل احمد حسين66598111942073077

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين573.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء صدام ثابت نعمان66599101942090042

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين572.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيرؤى سامي عبد الرحمن بكر66600101942098005
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائياساور احمد مرير عيسى66601121942113001

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر عبد الكريم مجيد عليوي66602141941005032

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين569.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيلبنى علي حسون عمران66603131942114013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين566.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهدي بالل سامي حسين66604121941025117

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزمن توفيق عزاوي زيدان66605111942218021

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميس ثامر ثلج حسين66606111942067129

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد قاسم محمد امين66607121942118086

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين563.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه سامي خلف حمد66608111942074054

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين562.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيرؤيا حسن ساجت علوان66609101942155011

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين562.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقية محسن علي خلف66610111942110042

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب شاكر محمد علي عباس66611141942070060

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فائز يحيى فالح66612141942106015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيياسين رافع رشدي محمد66613101941013187

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس رائد صباح محمود66614101942118056

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه يوسف عبد علي66615131942070187

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيزينب عادل كامل عبود66616181942161025

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين556.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيامنيه عزام جواد كاظم66617101942102008

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف باسم محمد علي محمد66618111942114013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياساور غزوان عباس هالل66619121942096003

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي غالب سلمان66620141942125012

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.1اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب خالد عبد الجبار عبد الرزاق66621131942117135

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيسجود سالم جاسم عز الدين66622101942118049

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره محمود سلمان نعمه66623131942131072

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائياياد محمد جبار سعد66624111941058019

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين550.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيمصطفى رسول حسين عبود66625231951007066

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين547.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمروه حسين محمد رسن66626141952140042

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين547.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد شوقي عبد الرزاق اسماعيل66627101951016044

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين543.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد نوار خليل عبد66628101951029013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين540.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن علي عطيه زيدان66629121951031023

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين531.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن علي شلتاغ علي66630111951058026

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين527.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحكم نهاد كامل هاشم66631141951015009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين526.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر مهدي عباس رمث66632141951047033

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين516.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسهير جمال عبد الكريم عبد الرحمن66633121952102024

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين516.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىتطبيقيرغد حيدر ضياء مجيد66634131952100010

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين509.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقياديان محمد عبد الغني عبد الكريم66635101952116004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين508.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد علي حسين عبد66636111951058053
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين507.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيخضر عبد الوهاب محمد عثمان66637121951205015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين503.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيأحمد صباح حسن سلومي66638111951005001

كلية الطب/جامعة ديالى710.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيتقوى داود سلمان جاسم66639211942143023

كلية الطب/جامعة ديالى701.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائياميمه باسم محمد حسين66640211942143012

كلية الطب/جامعة ديالى700.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيحسام عبدالسالم احمد ابراهيم66641211941010020

كلية الطب/جامعة ديالى700.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيحسين يونس علي حسين66642211941014045

كلية الطب/جامعة ديالى699.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيعلي عباس مجيد مهدي66643211941029026

كلية الطب/جامعة ديالى699.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيايه فاضل جاسم صالح66644211942090039

كلية الطب/جامعة ديالى697.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيرفل ناظم صندل عبد اللطيف66645211942147055

كلية الطب/جامعة ديالى697.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيأيه مؤيد حميد مهدي66646211942139011

كلية الطب/جامعة ديالى697.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيابراهيم عمرالدين فاروق عباس66647211941054004

كلية الطب/جامعة ديالى697.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيصفا حسين جعار لفته66648211942121088

كلية الطب/جامعة ديالى697.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائياسماء صكبان عزيز ابراهيم66649211942090009

كلية الطب/جامعة ديالى696.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيسميه احمد محمد سعيد66650211942147080

كلية الطب/جامعة ديالى696.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيمجيد ثامر مجيد مهدي66651211941274043

كلية الطب/جامعة ديالى696.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيابراهيم ثامر حسين وهاب66652211941054001

كلية الطب/جامعة ديالى695.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيضحى قيس خليفه محمود66653211942105039

كلية الطب/جامعة ديالى695.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيانفال عبد المنعم رشيد عبد66654211942226005

كلية الطب/جامعة ديالى695.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيهبة عبد الرحمن محمد سرحان66655211942136111

كلية الطب/جامعة ديالى695.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيزينب لبيب وافق عبد هللا66656211942126031

كلية الطب/جامعة ديالى695.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائينبأ عادل صبيح غيدان66657211942095054

كلية الطب/جامعة ديالى694.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيهوازن علي هالل احمد66658211942140225

كلية الطب/جامعة ديالى694.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفاطمه حمودي حسين حمودي66659211942139141

كلية الطب/جامعة ديالى694.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائييقين بسام عبود احمد66660211942140234

كلية الطب/جامعة ديالى693.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء حسن علي عمران66661101942103022

كلية الطب/جامعة ديالى693.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيجالل محمد فاروق نعمان66662211941013029

كلية الطب/جامعة ديالى693.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيحوراء هاشم صبار عباس66663211942248006

كلية الطب/جامعة ديالى692.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيطيبه عبد الكريم حسن محمد66664211942140148

كلية الطب/جامعة ديالى692.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيضحى عدنان علوان حسن66665211942121090

كلية الطب/جامعة ديالى692.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيامنه معن بكر قدوري66666211942143008

كلية الطب/جامعة ديالى692.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيعيسى مهدي عبد الحسين مهدي66667211941029031

كلية الطب/جامعة ديالى692.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمنصور راسم رجب حسين66668211941030093

كلية الطب/جامعة ديالى692.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمصطفى متعب عبد عليوي66669211941065127

كلية الطب/جامعة ديالى692.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهديل احمد كريم محمد علي66670211942178245

كلية الطب/جامعة ديالى691.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيابرار مجيد عبد الحميد خلف66671211942137004

كلية الطب/جامعة ديالى691.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيبشرى جاسم محمد سعيد66672211942145026
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كلية الطب/جامعة ديالى691.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيحوراء مسعود عبد الحسن هتو66673211942145037

كلية الطب/جامعة ديالى691.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيفاطمه موسى وفر حالوب66674211942291074

كلية الطب/جامعة ديالى691.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيحسين مرتضى نجيب ابراهيم66675211941029008

كلية الطب/جامعة ديالى691.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيحسين عبد الرسول جاسم كتاب66676211941206005

كلية الطب/جامعة ديالى691.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيرند فالح مخيبر مصطفى66677211942097049

كلية الطب/جامعة ديالى690.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيرغده طارق مهنا منصور66678211942167014

كلية الطب/جامعة ديالى690.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيازهار ستار حميد عزيز66679211942122002

كلية الطب/جامعة ديالى690.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيسيماء محمد مجيد عبد الكريم66680211942121082

كلية الطب/جامعة ديالى690.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائياعياد ضاري سرحان بدع66681211942146002

كلية الطب/جامعة ديالى690.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيكرار اسد محمد حبيب66682211941029034

كلية الطب/جامعة ديالى690.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائينرجس عبد االمير كاطع سلمان66683211942186028

كلية الطب/جامعة ديالى690.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفاطمه لؤي جمعه كاظم66684211942139146

كلية الطب/جامعة ديالى690.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيرؤى محمد يونس علوان66685211942097042

كلية الطب/جامعة ديالى689.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيهدى عبد القادر عطا سعيد66686211942134094

كلية الطب/جامعة ديالى689.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفاطمه حسين حمودي جاسم66687211942139140

كلية الطب/جامعة ديالى689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعذراء محمد طالب حافظ66688251942062578

كلية الطب/جامعة ديالى689.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينبأ اثير جميل مهدي66689211942143114

كلية الطب/جامعة ديالى688.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيسارا سعد عبدالكريم جواد66690211942293026

كلية الطب/جامعة ديالى688.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيفرقان جاسم محمد علي66691211942130018

كلية الطب/جامعة ديالى688.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء جبار خلف حافظ66692131942281040

كلية الطب/جامعة ديالى688.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبان صباح عباس محمد66693111942084032

كلية الطب/جامعة ديالى688.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان ساجد عبد علي حسين66694141942132012

كلية الطب/جامعة ديالى688.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيدنيا عبد الستار محمود كردي66695211942143032

كلية الطب/جامعة ديالى688.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيسجى ابراهيم احمد محمود66696211942178127

كلية الطب/جامعة ديالى688.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيساره نزار عدنان عبود66697211942141050

كلية الطب/جامعة ديالى688.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيحسن حسين خليفه ابراهيم66698211941018006

كلية الطب/جامعة ديالى688.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيضحى ضياء الدين نجم الدين شمس الدين66699211942092081

كلية الطب/جامعة ديالى688.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيرقيه فاضل سلمان كريم66700211942125018

كلية الطب/جامعة ديالى688.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيفاطمه سهيل نجم عبيد66701211942100061

كلية الطب/جامعة ديالى688.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيابتهال داود سلمان احمد66702211942098007

كلية الطب/جامعة ديالى688.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيرقيه جمعه هادي سادر66703211942100036

كلية الطب/جامعة ديالى688.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيزهراء عباس كاظم علي66704211942160010

كلية الطب/جامعة ديالى688.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا ليث محمد جاسم66705121941022091

كلية الطب/جامعة ديالى687.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزينب منصور حسن حمودي66706211942143055

كلية الطب/جامعة ديالى687.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيقمر قيس طاهر مصطفى66707131942121125

كلية الطب/جامعة ديالى687.5اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء قيصر محمد عباس66708241942114140
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كلية الطب/جامعة ديالى687.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياالء صالح كمال رشيد66709131942121007

كلية الطب/جامعة ديالى687.1زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيهمام حيدر خليل ابراهيم66710141941010084

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيياسمين خالد ناصر حسين66711211942121157

كلية الطب/جامعة ديالى687.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيهدى شوكه عبد الهادي احمد66712211942122049

كلية الطب/جامعة ديالى687.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيبراق علي محمد عبد66713131942079005

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزمن خالد كامل ناجي66714131942098060

كلية الطب/جامعة ديالى687.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم صبار خلف فياض66715131942100101

كلية الطب/جامعة ديالى687.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر الصادق سالم دينار وحيلي66716141941018029

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء صالح مظلوم خلف66717141942077006

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة أحمد رشيد عبد هللا66718141942133072

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيحنان نزار صالح حسين66719211942139049

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزهراء محمد ياسين جبارة66720211942097058

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيزينب صبيح محمد صالح عبد الرحمن66721211942178109

كلية الطب/جامعة ديالى687.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيطيبه حامد محمود عبد هللا66722211942143082

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيجالل ماجد جليل خليل66723211941065023

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعلي قحطان سعد حافظ66724211941013083

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيمروه محمد هادي عنقود66725211942090151

كلية الطب/جامعة ديالى687.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيماجد فاضل محمد شالل66726211941067016

كلية الطب/جامعة ديالى687.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيمحمد علي كاظم يعقوب66727211941222032

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيمريم كهالن خليل سلمان66728211942178194

كلية الطب/جامعة ديالى687.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائينبأ سعيد مطشر جاري66729211942173059

كلية الطب/جامعة ديالى687.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيامنيه ابراهيم خليل ابراهيم66730211942138014

كلية الطب/جامعة ديالى686.7ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف محمد عبد الرضا حطاب66731141941007089

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحاب عبد الكاظم علوان سلمان66732141942134057

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات مهدي صيوان هندوس66733141942111028

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيمريم اسماعيل ياسين لطيف66734211942147105

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيرفل عادل ناصر حسين66735211942140076

كلية الطب/جامعة ديالى686.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيزهراء عباس ستار نعمان66736211942125023

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائيحنين راضي عبد شالل66737211942186010

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيزينب احمد فرحان عاشور66738211942136041

كلية الطب/جامعة ديالى686.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيحيدر قاسم محمد عبدهللا66739211941055022

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيهالة وليد عبد الوهاب محمد66740271942060345

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيزهراء علي حسين جاسم66741211942137064

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيسجى جاسم محمد عبد هللا66742211942137077

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيآمنه علي عبد الستار عبد االمير66743271942091002

كلية الطب/جامعة ديالى686.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيرسل عامر حومد محمد66744211942170024
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كلية الطب/جامعة ديالى686.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيسجى محسن احمد عبد66745211942167022

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيهاله مظفر عبد الجبار خلف66746211942103070

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائياسماء علي قحيط حسين66747131942098016

كلية الطب/جامعة ديالى686.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيايناس عيسى عبدالوهاب بكر66748131942100016

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائييسرا رعد خليل حياوي66749131942101082

كلية الطب/جامعة ديالى686.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائياموري ثامر اموري هاشم66750141941046004

كلية الطب/جامعة ديالى686.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عباس علي فرحان66751141941018010

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد قاسم عاشور حسن66752151941011013

كلية الطب/جامعة ديالى686.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى ثامر صبحي سالم66753141942111161

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقيهاجر منشد محمد علي66754211952103011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيزينب عبدالرزاق حسين علوان66755211952016007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعلي محمود شكر محمود66756201951048061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيمروه محمد عباس عنب66757211952136025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى581.0الخارجيونذي قارتطبيقيعوده حسن علي محيسن66758221951400032

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى581.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيمنتظر جبار عبد االمير جاسم66759211951206027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى577.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيفاطمه محمد مصطفى حسن66760211952109020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى574.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمؤمل صالح عبيس حسان66761231951020053

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى571.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي ضياء نجم عبد هللا66762141951058006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى569.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيأمير باسم محمد حسون66763241951165001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى568.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيمريم محسن سلمان فرحان66764221952204026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى568.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيايوب لفته بداي غفله66765221951023008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى566.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيعلي عبدالرزاق ابراهيم محمد66766211951005031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى565.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةتطبيقيقتيبة ذياب سعد خليل66767321951011016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى563.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيمقتدى عامر محمد ناصر66768211951211016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى562.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىتطبيقيعبود صابر عبود مهدي66769211951073008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى560.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيالنه زكي ابراهيم طه66770131952071035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى555.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيعبدهللا محمدحسن ابراهيم ناجي66771211951003030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى552.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىتطبيقيمحمد ماهر عزيز سلمان66772211951037027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى552.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم كريم جابر ثويني66773131951012003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى551.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيزينب ليث فاضل علي66774211952160014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى551.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نزار خلف جبر66775161951045044

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى551.0ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيقاسم مثنى عبداالمير قاسم66776211951067021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيسحر قاسم علي ناصر66777211952090023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى547.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيسكن اثيل عبد هللا يحيى66778171952289041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى546.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىتطبيقيبيداء صباح رشيد غايب66779211952102002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى545.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيكرار سامي كاظم حسين66780211951083024

3590 من 1855صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيقبس هيثم نوري محي66781101952091028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى538.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيسما مهند محمد نذير عبد هللا66782171952294052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىتطبيقيأسامه زيد شاكر محمود66783131951229001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى533.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيزهراء عبد الكاظم حميد سعدون66784251952062019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقياية نجم عبد هللا ياسين66785211952090005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيموسى جواد كاظم شباط66786231951257137

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسر حسنين عبد الكريم داود66787111951013075

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى518.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا حيدر عبد الجبار بنوان66788131951031028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0اعدادية الفلق للبنينديالىتطبيقيمؤمل غازي محمود حسين66789211951023026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيمؤمل عباس فاضل عبدعلي66790211951003043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعلي يونس حيدر حسون66791211951002042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيعذراء علي حسين سكران66792211952136021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى590.0ثانوية االنصاري للبنينديالىتطبيقيمحمد ناظم معين خلف66793211951080020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى577.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيندى حاتم كريم جميل66794211952094032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى565.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىتطبيقيعبدالرحمن سعد لطيف جاسم66795211951064002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى563.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقينورة عماد عبد احمد66796211952136030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى562.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيعالية رافد صبيح محمد66797211952139034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى561.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارتطبيقيعلي جليل نعمه عواد66798221951230005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى559.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيحمزه علي فليح حسن66799211951007028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيجمال الدين قاسم علي فدعم66800211951004010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيحسين عمار عبداالمير حامد66801211951002014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى551.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىتطبيقيابراهيم لطيف عبدهللا خضير66802211951062001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى546.0اعدادية القرطبي للبنينديالىتطبيقيعبدهللا خالد كريم محمود66803211951054013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى545.0ثانوية حمرين للبنينديالىتطبيقيجمال عبد الكريم حسين حمد66804211951205002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى542.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عادل حميد صبري66805141951020059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى538.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيحسين محمد خليل محمد66806211951002016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيمصطفى سعد جزاع حسين66807211951014114

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى534.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيعلي جبار خزعل حسن66808261951014028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى533.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعلي رعد علي عبد66809211951014070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيتقى محمد حسب هللا قدوري66810211952136007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيانمار ضياء اسعد حنو66811211951007016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىتطبيقيمصطفى ضياء حسين سعود66812211951081019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيخالد عدنان خالد رشيد66813211951011010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى523.0ثانوية العدالة للبنينديالىتطبيقيحيدر وميض تركي سلمان66814211951044004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى520.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيعلي محسن عنتر بازيد66815331951070024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى514.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىتطبيقيعالء حمد كريم عبد66816211951084006
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0ثانوية الفاروق للبنينديالىتطبيقيعبدالرزاق محمد وادي احمد66817211951068009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيزينب فرج اسماعيل حسون66818211952094023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيثائر منذر مبدر عبدالكريم66819211951003012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيقتيبة عبد محمد رشيد66820211951005038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقينبأ صالح علي ناصر66821211952109021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيابتهاج مشعان حسن ناصر66822211952226001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحميد كاظم جالب عبيد66823291951153112

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى503.0ثانوية الفاروق للبنينديالىتطبيقيحسين جليل سلمان هاشم66824211951068005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيعلي ستار محمود عبدهللا66825211951272089

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيزينب فالح حليوان احمد66826211952157016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىتطبيقيعبدالقادر غسان عبود يحيى66827211951062012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيمرتضى عباس عبد عباس66828211951026034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقيكرار وحيد عيسى احمد66829211951088010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0ثانوية العدالة للبنينديالىتطبيقيزهراء وليد احمد فيحان66830211952044001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى493.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيعقيل عباس حسن عباس66831211951026026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى493.0ثانوية العدالة للبنينديالىتطبيقيمصطفى اليق توفيق رميض66832211951044012

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى544.0اعدادية القرطبي للبنينديالىتطبيقيمصطفى محمد مهدي احمد66833211951054018

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىتطبيقيخالد وليد حميد عليوي66834211951084001

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى514.0اعدادية الفلق للبنينديالىتطبيقيهشام رياض علي مصطفى66835211951023038

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى500.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيمنه هللا محمد شاكر محمود66836211952090034

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيساره جاسم محمد حمود66837211952090021

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى492.0ثانوية الفاروق للبنينديالىتطبيقيعلي جاسم محمد احمد66838211951068010

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقيحسن فرحان عبداالمير موسى66839211951088003

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى515.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين سالم جبر حالوب66840151951003012

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى505.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيحذيفه احمد محمد ولي66841211951052007

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى492.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقيعبدهللا سالم حسن علوان66842211951087014

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيرحيم سليم حسين محسن66843271951002064

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى668.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيايمان ادريس حسن خلف66844211942143016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى666.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيأيه عبود محمد صالل66845211942153003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى662.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيمريم ابراهيم ياس خضير66846211942105050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى656.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحمزه علي عباس عبد هللا66847211941003053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى656.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيطيبه منصور خضير سكران66848211942095041

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى655.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيرسل وليد عبد االمير موسى66849211942097046

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى654.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسما رشاد سلمان رشيد66850211942143067

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى652.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيميسم محمد فليح حسن66851211942097141

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى650.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيايالف احمد عدنان حسين66852211942094022
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى649.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيايمان نامق طالب حسين66853211942248004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى647.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيمحمد صباح حسين محمود66854211941017033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى642.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك صالح عبد الجبار صالح66855121942092013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى635.0ثانوية ايمن األهلية للبنينديالىاحيائياحمد نبيل خالد محمدعلي66856211941066003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائياحمد عبد المحسن تقي موسى66857331941070011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى631.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس سعد كاظم كريم66858131942117168

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمحمد والء مضر حسن66859211941002129

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيايفين بشار فتح هللا عسكر66860211942098015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيعائشه حافظ حبيب داود66861321942020063

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء حسين وريد عوده66862141942132002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيأديان عبد هللا فياض علوان66863101942110001

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرباب حسين ابراهيم نصيف66864211942139053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينبأ محمد سعدي حسن66865211942121130

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى623.2ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيرنا قاسم عباس علي66866211942148023

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسارة علي جاسم محمد66867211942143056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيياسمين عبد الرزاق مصطفى عباس66868211942143137

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيصفا مزبان صبري حمد66869211942091114

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيرسول حسين يوسف عباس66870271941021027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيحيدر احسان فاضل محمد66871211941208002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرزاق حسين ابراهيم محمود66872121941022075

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيخيرهللا ماجد باش مجهول66873291941008020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيغيث محمد حسين علي66874231941186013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء داود سلمان جبر66875271942058120

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائياسالم اياد عبد سعيد مهدي66876211942104002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين رسمي مهدي جوالن66877221941359012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعبد هللا حميد محمد خليف66878231941006090

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيدينا كريم عليوي اسماعيل66879211942143034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد علي حسن نايل عواد66880271941005239

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد عبدالحميد انور علي66881211941009013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحمزة عباس بنيان مطرود66882231941017053

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمحمد نعمة كريم احمد66883211941065119

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيحسن مؤيد محمد حسين66884241941048007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيرتاج علي محمد عبد66885211942156029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعلي محسن حسين عبد هللا66886221941091112

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيمحمد باسم علي محمد66887211941026038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيرقيه عبد هللا خريبط محمد66888211942140079
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيبتول ادريس عباس حسين66889321942020020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيسارة علي حسين عبد66890211942145086

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0ثانوية الريف المسائيةصالح الديناحيائيساهر يونس حبيب جبر66891181941337012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي طالب منشد حنون66892221941002167

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد عبد الزهره علي ناجي66893231941002014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسجى سالم عبد الجبار عبد66894211942098080

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيهديل محمود وهاب كريم66895211942125060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0الخارجيونالنجفاحيائيضياء كريم جفات شمخي66896251941400017

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائينرجس أعالن جميل عاشور66897211942224004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا حميد حسين قدوري66898181941140024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى611.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائياحمد هشام سعيد عبدالرزاق66899211941282016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيناديه عيسى صالح عليوي66900211952094031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيعبدهللا محمد عباس علي66901211951039010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى561.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيزينب فاضل غزال علي66902211952016009

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيرنده هاشم حميد حمد66903211952226012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيصفا محمد عباس عنب66904211952136019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى550.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيبدور علي امحيسن جاسم66905211952226004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى547.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيمريم مشتاق كاظم حسن66906211952156014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى545.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارتطبيقيعلي فيصل عبد االمير سرحان66907221951079018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيمازن سعيد رحيم حمودي66908211951272117

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى530.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر ناظم خلف فجر66909161951060195

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى باسم حسن جمعه66910131951002045

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمهند احمد كريم حسين66911131951002060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى524.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقيحسين عالوي سالم عبد هللا66912161951308005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى516.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيحنين خالد وليد عبد الرزاق66913211952098017

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى654.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيساره نبيل خالد محمد علي66914211942143059

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى646.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي صباح حسن ابراهيم66915101941026199

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى643.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيابتهال ابراهيم محمد حسن66916211942139013

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى643.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائياحمد سمير عبدالرحيم حاتم66917211941005012

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى637.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى حازم عباس مزعل66918101942115222

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى636.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر ستار جبارة صخي66919151941071317

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى636.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيزبيده عبد حتيوي سعيد66920211942095023

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيأيه علي عبد حميد66921211942290012

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى630.3اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب حسون كاظم مهدي66922271942160103

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيعال علي كاظم حسين66923211942098116

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيمروه امير اسماعيل عبد66924211942121117

3590 من 1859صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعلي محمد صادق شالل66925211941272163

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيشهد سعد عبد الرزاق رشيد66926211942110050

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى روكان مطشر فاضل66927211941020075

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيزينب رشيد مبارك خضير66928211942121068

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيمريم عادل حسن محمد صالح66929211942098137

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيشهد طارق محمد توفيق66930211942291058

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائينزار حسين كريم خلف66931211941063063

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيحسين حكمت عبدالرؤوف عبدالرضا66932211941032003

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيزينب غضبان عباس حمود66933211942153030

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيمصعب عبدالرزاق علي زوين66934211941068030

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائينجم الدين جعفر صادق جبار66935211941062064

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيحوراء علي يوسف نادوس66936271942160059

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيايه سعد خضير عباس66937211942136022

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفاطمه عماد صبري عباس66938211942097116

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمهند حسناوي جميل سلمان66939231941009136

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيامال نبيل عبد الرحمن عبد الستار66940211942138012

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيرقيه مكي عصمان عبود66941211942084006

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيكرار حسين يوسف حسين66942211941003136

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي محي محمود66943251941044099

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيماهر هيثم نصيف جاسم66944211941063049

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينور الهدى محمد شهاب احمد66945211942098163

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيشهد نجم عبد هللا ياسين66946211942090117

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيعلي سالم مهدي حسون66947211941012074

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيحميده مهدي صالح جاسم66948211942145033

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفنر موحان داود سلمان66949111941054027

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمصطفى فيصل عبدالكريم فيصل66950211941004150

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمنتظر حسين خضير عباس66951211941025036

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيعلياء غسان عدنان ابراهيم66952211942102088

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيمناف قحطان صادق احمد66953211941044022

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيفاتن طالب خليل ابراهيم66954211942143088

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيسميه نومان عبد هللا حسن66955211942226016

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياسعد نبيل عبدالرحمن عبد الستار66956211941004018

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن حسن طالك حميد66957211941038031

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائينور صباح انور مهيدي66958191942383172

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى611.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيزهراء صكبان علوان خان66959211942121059

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعبدهللا عامر فليح حسن66960211941009107
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قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيسجى مهدي صالح متعب66961211942178129

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيعثمان عبداللطيف ابراهيم جاسم66962211941278040

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيبراق علي حسن عطيه66963231941005030

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعبد هللا ثائر فتيخان منسي66964271941009064

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيزهراء يوسف احتاجه وجر66965211942110036

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائياوس غالب فرهود محمد66966211941010010

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر فؤاد عبد االمير عبد66967251941150277

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسن حامد عبدهللا صالح66968171941028060

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيسبأ منذر هادي ثامر66969211942137075

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى566.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيادم محمد مهدي كريم هادي66970211951211001

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى549.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيحيدر علي جاسم محمد66971211951206006

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى549.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيمنتظر خضير حمزه عبيد66972231951011041

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى534.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقيمروه ياسر هادي صالح66973211952099011

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيايمان حسين صالح جاسم66974211952140010

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى509.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيعلي عبد الرحمن متعب سرهيد66975261951017042

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى503.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيمحمد اركان عبد هللا خضير66976201951057029

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى503.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيعلي عبدالرحمن سلومي حبيتر66977211951013025

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيمحمداالمين نبيل جاسم علي66978211951003050

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيصفين حسام جواد كاظم66979241951208037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائياحمد عبدالحسين كيطان مشعان66980211941007009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعلي صالح مزاحم درويش66981321941010061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائياسيد عمار حميد خلف66982211941005027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيمرتضى سعد حسن محمود66983211941223034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائييعقوب خلوق مجيد دريس66984211941009220

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعلي ثامر محمود فرج66985211941004081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيعثمان علي صالح مارف66986211941027023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمصطفى سعد حبيب خضير66987211941004141

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0ثانوية حطين االهلية للبنينديالىاحيائيمنتظر حسن داود ياسين66988211941071010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائياحمد حامد قدوري احمد66989211941055003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيزينب فاروق عبعوب خلف66990211942131020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد يحيى زكريا جعفر66991211941020067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن رافد خضير علي66992211941004063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيتبارك ضامد حسين محمد66993211942098023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيمرتضى كمال كاظم علوان66994211941223035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمحمد احمد علوان عبد66995211941014107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى598.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيحسن فرحان مصطفى رضا66996211941031014
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيعلي ناظم حسين حسن66997201941007034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيالزبير عبدالوهاب علي زوين66998211941068006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمحمد مهدي نصيف جاسم66999211941081034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيجالل رباح محمد اسماعيل67000211941245003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيحيدر فيصل غازي حمود67001211941014050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى594.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيسيف عالء لطيف درب67002211941010039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى594.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيمحمد حمزة احمد جاسم67003211941042027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيحسن جاسم محمد خلف67004211941014035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيحمزة طاهر علوان منصور67005211941030029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيمصطفى عباس ابراهيم حبيب67006211941263022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى592.1ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى خالد عباس حمود67007211941020073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائياحمد عالءالدين صالح عبدالحميد67008211941044002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيمحمد سالم جاسم حسن67009211941223028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيفاطمه ياسين حميد عنبر67010211942090146

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى590.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيذو الفقار عبد االمير نعمه شراد67011221941003066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى590.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيجواد عماد رشيد مجيد67012211941003041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد رشيد فهد67013141941048070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0ثانوية الراية المختلطةديالىاحيائيعبدهللا نهاد محمد علي67014211941021010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيدنيا قيس احمد سيد علي67015211942118005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيختام هادي محسن عيدان67016211942137045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد اسعد احمد يوسف67017161941060111

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحسن سعدون عبدالخالق جاسم67018211941003043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيعباس بليش دوير أخرس67019281941011022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسنين شاهد جاسم عبد علي67020161941038017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيعوض عبد هامد خنفر جباري67021291941005087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى587.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيرسل قيس محسن سعيد67022211942293013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى587.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيروان خالد نجم نذير67023291942052101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى587.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيآمنه عبد القادر محمد عبود67024211942126003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى587.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي حبيب عيدان علوان67025291941002112

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى587.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعبدهللا سعد محمد خلف67026211941014075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبالل علي حسن ناصر67027111941049024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيساجد حميد اسماعيل خصباك67028211941264015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيهدير برع كريم كاظم67029211942121148

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعبدهللا حميد حسن طلفح67030211941009105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيسرى سعد طه حسين67031161942380042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيطاهر احسان طاهر حمادي67032281941006073
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا حميد جابر عبيد67033221941098090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائينجم حاتم نجم عبدهللا67034211941064031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيسلمان محمود سلمان حمود67035211941004056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى518.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيعباس غسان حميد مجيد67036211951026020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى514.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيصباح علي يحيى حمد67037251951027026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيغسق اياد عزيز شكر67038211952090029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيعلي محمد علي محمد67039211951011023

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى545.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد توفيق حسين ابراهيم67040271951153121

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى522.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي خالد جعفر فاضل67041141951028051

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى514.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىتطبيقيدنيا غسان احمد سلمان67042211952107005

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى499.0ثانوية الفاروق للبنينديالىتطبيقيكاظم خميس عبدالكريم صالح67043211951068012

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيمصطفى شريف الفت مراد67044211951052035

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى661.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينه قصي عبد الجليل كامل67045141942091025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى656.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيرسل ناصر علي يوسف67046211942160009

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى655.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائييمامه سعد مجيد خضير67047211942137156

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى654.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيخالد محمد عبدهللا خالد67048211941012037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى649.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء صدام رحيم هادي67049211942098062

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى648.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيغسق عبد الجبار جاسم دعيبل67050211942113025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى648.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمنتظر نبيل احمد عيسى67051211941012132

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى646.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائياحمد اديب علي احمد67052211941062003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى645.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا ستار كريم حسون67053131941030070

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى645.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسنا احسان علوان دهش67054211942097080

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى644.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيصفا صالح جهاد خلف67055211942145104

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى643.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعبد هللا سعد جواد كاظم67056281941006076

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى643.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد صادق جعفر شياع محمد67057131941022056

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى640.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيوسن يعقوب صالح ابراهيم67058211942140230

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى639.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه شاكر ابراهيم جعفر67059121942107196

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى638.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيرواسي قحطان حسين علوان67060101942109047

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى637.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيعبدالغني نعمة عبدالعظيم عبدعلي67061211941059023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى636.5الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد مصعب اسامه محمد سعيد67062101941002086

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى635.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيرسل سليمان محمد علي67063141942094049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى635.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمهدي محمد مناف مهدي67064141941010082

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى635.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحافظ رسن عبد67065221941370011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى634.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيرفل محمد غالب محمد67066211942094040

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى634.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيبسام محمد ابراهيم طالب67067211941005035

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حسون فرحان عكله67068161941140047
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمهند عزيز جبر كماش67069281941009084

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيزين العابدين شكري مجيد حسن67070131941023022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عامر محسن مريوش67071141942066014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيحيدر عدنان ولي طاهر67072211941273020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0الخارجياتديالىاحيائيحنين سعد محسن حمد67073211942401019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم اسامه فؤاد باقر67074131942094062

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسماح ثائر حميد أحمد67075131942121095

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينور وليد عبد الستار كامل67076211942098167

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيهاجر ابراهيم ذياب احمد67077211942165080

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى630.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيشهد رياض مهدي حسن67078211942159017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحيدر ظاهر عبدالهادي عبدهللا67079211941005050

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى627.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائياشرف محمد عويد عباس67080261941011011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى626.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيبهاء الدين قيس عبد الهادي علي67081131941016022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل كريم محمد حسن67082141941049046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيحنين عبد الخالق مظفر امين67083211942092020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائياحمد حسين سعيد عوده67084211941007003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيسراء محمد خليل ابراهيم67085211942103034

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعبدهللا عدنان شعالن جواد67086211941002081

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسين علوان عبيد محمد67087281941151062

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيخديجة منهل مصطفى خليل67088211942097038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء جاسم محمد سلمان67089211942102042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات حكمت احمد حسن67090111942110005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيحسن اسماعيل حسن داود67091211941023015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيضرغام مظفر عريبي بعيجي67092221941372020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيعبدهللا وصفي عبدالقادر مولود67093211941022036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيمهدي قاسم جالب صبير67094221951077083

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد ستار شريف محمد67095221951077002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيعلي مثنى خليل سلمان67096161951051075

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد نعيم جابر عبيد67097141951028006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين يسر محيسن حريجة67098161951364063

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي شهد عبد67099241951025008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عواد خزعل عبد النبي67100161951026082

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى572.0ثانوية ذي قار للبنينديالىتطبيقيعالء حسين علوان صالح67101211951032004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى570.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيرضا ناصر محمد بدر67102281951101018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عادل درويش غلوم67103251951044162

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى566.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى حسين جاسم محمود67104141951201317
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى565.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار كريم ضاحي حسن67105161951364152

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى665.3ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيايمن عبد الجبار حمود جاسم67106191941001022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى655.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيرغد غسان عدنان ابراهيم67107211942102033

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى648.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيآمنه احمد كاظم مهدي67108211942292002

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيسجاد طاهر كاظم عبدالحسن67109211941004051

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيشهد طارق عبود بالم67110211942126039

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى604.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائيسارة عامر سلمان يعكوب67111211942163015

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيحسين جاسم محمد محمود67112211941012027

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى602.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيحمزة محمد عدنان علي67113211941013038

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى602.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيساره حمدان اسماعيل محمد67114211942165041

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيزينب عبد الجليل ابراهيم اسماعيل67115211942174028

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيمريم قحطان حسين عبد الكريم67116211942170070

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمحمد علي يوسف راضي67117211941025028

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيفاطمه الزهراء خالد عبد خلف67118211942153056

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى594.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزهراء قاسم مهدي حسين67119211942145066

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيايمان ضياء حاتم ناصر67120211942140025

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيمحمد منذر رشيد محمود67121211941055054

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن شاكر محمود خميس67122211941012053

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيسامر سلطان مجيد داود67123211941023022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيعبدهللا عمر عدنان عبدالرحمن67124211941062034

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمنتظر صباح علي اسماعيل67125211941013130

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائينور حميد نصيف جاسم67126211942126061

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائينور ضياء متعب سعدون67127211942110101

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيزينب محمد مجبل ابراهيم67128211942136046

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيساره ستار محمود صالح67129211942294055

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الخالق عطيه سلمان67130271942064084

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمهدي حسن رزيج صخي67131281941151252

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيابراهيم هاشم محمد يوسف67132211941012003

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمود عبدهللا هندي67133211941055031

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيمرتضى يونس محمود حسن67134211941222035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيفاطمه هيثم خليل بريس67135211942141079

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعالءالدين محمد تركي مطلك67136211941052059

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيسهير مسلم محمد عزيز67137211942178136

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيمريم حمدان اسماعيل محمد67138211942165067

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمحمد احمد عبدهللا احمد67139211941013099

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عبد هللا علي صجم67140241941015126
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى581.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيهوازن عبدالحميد جمعه ذياب67141211942043036

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى580.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيافنان يوسف جهاد شهاب67142201942180014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى580.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن حسين علي سلمان67143211941003082

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى580.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائياسراء ياسين مجبل ابراهيم67144211942136007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيدعاء مهدي عبد الحسين حسين67145211942097041

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعبدهللا علي اكرم محمد67146211941020042

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى578.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيزينب جليل عبد سالم67147211942094049

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيعبير منذر ناصر كيطان67148211942125040

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيوالء اسماعيل ابراهيم محمد67149211942118035

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيعلياء احمد عبد الحسين خلف67150211942159022

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى575.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزهراء طارق عليوي ناصر67151211942090081

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى575.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيمصطفى احمد جبار صالح67152211941042032

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى575.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحسن ساجد جعفر مبارك67153211941003042

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى574.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعلي االكبر عباس نكه غيدان67154211941020044

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياحمد علي حسين علوان67155211941002005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيشهد مزاحم مهدي عبد علي67156211942137091

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمجتبى علي عبدهللا حسين67157211941273047

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيعلي خوام محمد محمود67158211941208011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى572.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى رحيم زغير فرحان67159221941382042

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى572.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائينبأ رحمن علي محمود67160211942208021

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى571.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيرحمة حميد تركي عريبي67161211942172017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقياالء أسماعيل رجب حبيب67162211952228002

كلية العلوم/جامعة ديالى667.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسنا تحسين حسين مبارك67163211942143070

كلية العلوم/جامعة ديالى656.9ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيمينه علي عبد الودود عبد الهادي67164211942143113

كلية العلوم/جامعة ديالى644.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيقمر عباس خضير بريسم67165211942143092

كلية العلوم/جامعة ديالى639.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيزبيده عبد الرحمن عبد هللا محمد67166211942136039

كلية العلوم/جامعة ديالى628.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيلينا صهيب خليل سهيل67167211942119038

كلية العلوم/جامعة ديالى627.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيقبس محمود كريم امين67168211942092090

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبد القهار محمود نصيف جاسم67169211941272114

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيمروه احسان طه محمود67170211942177049

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيمسلم عبد الجبار عبود ياس67171211941206027

كلية العلوم/جامعة ديالى624.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينورس محمد رحيم صالح67172211942094126

كلية العلوم/جامعة ديالى623.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيشيرين حيدر احمد غالب67173211942148034

كلية العلوم/جامعة ديالى622.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفاطمه رائد لقمان حبيب67174211942097109

كلية العلوم/جامعة ديالى621.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيمصطفى ابراهيم مهدي عبدهللا67175211941042031

كلية العلوم/جامعة ديالى621.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيرقيه مصعب حمدي حسن67176211942105017
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كلية العلوم/جامعة ديالى621.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن عدنان اسماعيل محمد67177211941038034

كلية العلوم/جامعة ديالى621.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيتبارك اسعد احمد كامل67178211942105010

كلية العلوم/جامعة ديالى620.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيشهد طه محمود عليوي67179211942171015

كلية العلوم/جامعة ديالى619.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسميه عباس عبود فرحان67180211942143069

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيزبيده وليد خالد محمد67181211942226010

كلية العلوم/جامعة ديالى617.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيابراهيم صكب عبد الرحمن كنوان67182211941257001

كلية العلوم/جامعة ديالى616.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيآيه منعم فاضل مصلح67183211942148004

كلية العلوم/جامعة ديالى615.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيغفران وسام حاتم جسام67184211942090133

كلية العلوم/جامعة ديالى611.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمحمد منذر حامد حبش67185211941012108

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيطيبة مبدر جاسم حسين67186211942248020

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيورود ابراهيم خليل اسود67187211942136113

كلية العلوم/جامعة ديالى610.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائييوسف فالح عبدالحسن عويد67188211941005186

كلية العلوم/جامعة ديالى608.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيرقيه حسن محسن علي67189211942137057

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمحمد فالح حسين جواد67190211941013110

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيدحام صالح سلمان عبود67191211941272073

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيخلدون حيدر رضا مصطفى67192211941042009

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعبدهللا كريم عدنان عبدالحسين67193211941010057

كلية العلوم/جامعة ديالى603.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيابراهيم احمد خضير علي67194211941004001

كلية العلوم/جامعة ديالى602.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيزهراء يوسف امر هللا عبد هللا67195211942134041

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيحسين عقيل جاسم محمد67196211941031017

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيخالد خليل ابراهيم عبدالجبار67197211941038020

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء صالح الدين عبد الواحد جاسم67198211942102045

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيهنادي مهند احمد محمد67199211942148060

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائياسيل عبد الوهاب عثمان شعبان67200211942136012

كلية العلوم/جامعة ديالى600.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيبتول عبد الودود ابراهيم كاظم67201211942134016

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائياالء احمد محمد توفيق67202211942121013

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيزهراء نهاد محمد علي67203211942126029

كلية العلوم/جامعة ديالى599.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيوفاء ناظم جواد احمد67204211942171031

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيدعاء عبد هللا ابراهيم عبد هللا67205211942146019

كلية العلوم/جامعة ديالى596.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيرويده عبد الوهاب عبد الكريم عبد القادر67206211942097050

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائينشأت عبدالرزاق نوري محمود67207211941012133

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمحمد ياسر احمد عناد67208211941010090

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيمالك فاضل أمير مصطفى67209211942178197

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيضحى سعدون حمزة محمد علي67210211942140143

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيسرى محمد عيسى اسماعيل67211211942094064

كلية العلوم/جامعة ديالى594.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيياسمين شوكت ناجي عبود67212211942097171
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كلية العلوم/جامعة ديالى594.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد عماد ابراهيم مصطاف67213211941005148

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائيغفران نصيف جاسم محمد67214211942184022

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيآية مرعي حميد خليفة67215311942001002

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمصطفى كمال خلف فارس67216211941012124

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةديالىاحيائيفيصل لؤي فيصل حسين67217211941202007

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيهاجر علي حسين علي67218211942044016

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيزينب صفاء احمد سلمان67219211942121070

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىاحيائيطه دهام خليل ابراهيم67220211941270025

كلية العلوم/جامعة ديالى591.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيضحى محمد شهاب احمد67221211942133036

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائيعبدهللا عامر يوسف زبالة67222211941088034

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيرحاب فارس شالل محمد67223211942122011

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيياسمين عبد هللا علي صيوان67224211942132031

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيهند ضياء الدين عبد خالد67225211942143136

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيشفاء محي كريم اسماعيل67226211942262006

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيوليد محمد حسب هللا عبد العزيز67227211941272249

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0ثانوية المأمون المختلطةديالىاحيائياحمد حسام احمد اسماعيل67228211941212002

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيتبارك محسن ثامر مصطاف67229211942093018

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيياسمين محمد رزوقي مهدي67230211942248031

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيزهراء تحسين خضير عباس67231211942117013

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزمن نبيل جاسم محمد67232211942138064

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمصطفى علي حميد مجيد67233211941005167

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيعمر حسن طالك حميد67234211941038054

كلية العلوم/جامعة ديالى589.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيياس عدنان عزيز عباس67235211941065138

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيتبارك قاسم جعفر محمد جواد67236211942113005

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح سمير نوري بخيتر67237131942110018

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيصفا نزار مقداد عبود67238211942095039

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيطه جاسم عباس خضير67239211941002072

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعبدالوهاب نوري محمد حمودي67240211941009121

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيرسل مصطفى احمد كاظم67241211942118006

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائياحمد فارس محمد سهيل67242211941014012

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيزينب حميد محسن رشيد67243211942046015

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيفالح حاتم محمد حسن67244211941084029

كلية العلوم/جامعة ديالى587.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيعبد هللا عقيل هادي حسين67245211941260005

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمجاهد بشير مزهر عبدهللا67246211941004116

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي عامر خليل احمد67247211941005104

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياسراء ابراهيم عبد محمد67248211942091019
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كلية العلوم/جامعة ديالى586.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائينسرين كاظم كريم كاظم67249211942134086

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبدهللا حسن سيد غني معروف67250211941272129

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائينور غازي صالح محمد67251211942105063

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائياحمد حميد محمود مجيد67252211941062004

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائيأميمه محمد عبد الواحد عبد هللا67253211942224001

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيحنان عدنان عاصي متعب67254211942178063

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمصطفى عادل محمود ظاهر67255211941010096

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيايمان محمد حمودي هادي67256211942178036

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيوليد خالد سلمان ابراهيم67257211941038083

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي جواد موسى ناصر67258141941028062

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيهاجر فوزي عبد ذياب67259211942099100

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائياالء نهاد رجب عبد الحميد67260211942173010

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيدعاء عامر علوان حميد67261211942094030

كلية العلوم/جامعة ديالى584.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرسل زياد طارق شاكر67262211942145045

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي داود سلمان67263141941048020

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائينور عثمان عمر طه67264211942134091

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيزينب معتز سلمان حرجان67265211942126032

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيشمس عدنان وحيد عباس67266211942119027

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيضحى سالم سالم صالح67267211942091116

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيشاديه لطيف محمد هادي67268211942178140

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائيحنين حسن احمد حسين67269211942184010

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيحميد العبد هللا عدنان صالح محمد67270211941264012

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزهراء ياسين جميل محمود67271211942145072

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيشهد واثق حميد ناصر67272211942110054

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيعمار فارس علي حسين67273211941062039

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيزينب موسى خليل ابراهيم67274211942109041

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيزهراء محمد محمود خضير67275211942147067

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيزبيدة عارف احمد رشيد67276211942121058

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيرفاه حسن طالب كاظم67277211942093026

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياحمد سرمد جعفر محمد67278211941002004

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيزياد صديق موسى عبدهللا67279211941044007

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيقاسم خليل عبدالهادي خليل67280211941042023

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيشيماء عيال اسماعيل صالح67281211942140139

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيايالف محمد طاهر عواد67282211942092010

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيتقوى عامر مزهر علوان67283211942138027

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعلي لؤي طه عثمان67284211941004101
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كلية العلوم/جامعة ديالى579.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيوسن رعد حاتم صالح67285211942144052

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيرانيا احمد خليل كاظم67286211942138047

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء حسن علي فرحان67287211942098060

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي فايق جعفر جوري67288141941048066

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيداليا هيثم خليل إبراهيم67289211942171007

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيأسماء صكر خلف عواد67290201942137001

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيعهد ضمد جميل مهدي67291211942125042

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيلمياء احمد زيدان محل67292211942217015

كلية العلوم/جامعة ديالى578.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيمريم غسان غطفان عزيز67293211942139157

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيمكه عبد الخالق صالح مهدي67294211942098144

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيتبارك سعد رحيم نافع67295211942136026

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيربا نجم عبد هللا منصور67296211942098043

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيمشتاق طالب مجيد عباس67297211941038072

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيميديه علي سلطان حسن67298211942290051

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعلي نكه رشيد حسين67299211941009134

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيحوراء محمد راضي محمد67300211942139050

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيرؤى حاتم عزاوي يحيى67301211942138044

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعبداالله علي عبدالوهاب عبدالرزاق67302211941010046

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيعلي حسين عليوي حمود67303211941084023

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمود ماجد محمود لطيف67304211941020069

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينه محمود عصفور سلمان67305211942138092

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمصطفى علي ابراهيم عبد67306211941054111

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيدنيا صالح رحيم مصطفى67307211942142016

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيخالد عوني ابراهيم عبدالرحمن67308211941065042

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيرميم طلعت فاضل صالح67309211942156032

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيادهم فاضل صالح مهدي67310211941039009

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيانفال موفق حسن علي67311211942103009

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائياحمد صباح فالح مهدي67312211941010005

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعلي شهاب احمد علي67313211941020049

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمقداد فرهاد اسماعيل رحو67314211941030092

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيياسر عمار محمد حسين67315211941010114

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيدنيا زيد نايف مطلك67316211942121041

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0ثانوية االديبة للبناتديالىاحيائيتقى عصام عبد الواحد وهيب67317211942114005

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيمريم جمال خضير عبد الباقي67318211942098136

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيتبارك قاسم محمد مهدي67319211942133009

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرضاب ابراهيم حرجان محمد جواد67320211942139062

3590 من 1870صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرباب يونس محمد جابر67321131942118081

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيزينب علي عبود حسين67322211942201006

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمناف عدنان علي عبود67323141941047179

كلية العلوم/جامعة ديالى570.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف طه خليل اسماعيل67324131941020166

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائياحمد إبراهيم احمد إسماعيل67325141941203004

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيآيه موالن طهران بكتاش67326211942178016

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيايالف هادي حسين حمود67327211942100016

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيايه صالح حسين محمود67328211942090037

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيمنار عدنان احمد عبد67329211942167034

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيشفاء شهاب احمد ارزيج67330211942131022

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيسجاد ماجد حميد سعيد67331211941042012

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسين محمد جاسم67332141941008038

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيزين العابدين اياد حسن مصطفى67333211941039017

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيزهراء حميد خليل ابراهيم67334211942093029

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيتقوى صفاء يحيى حمادة67335211942208008

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ هيثم احمد عبد67336131942119031

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعبداالله ثائر محمد احمد67337211941010045

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيسعد عبدهللا ابريسم مسير67338211941010037

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياحمد محمد سلمان حمود67339211941004015

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائياسماء ايوب مدلول جاسم67340211942094014

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيطه وليد محمد طه67341211941208005

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائيهبه قاسم عباس قدوري67342201942143020

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيعال نجم خليل ابرهيم67343211942110065

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيسحر يونس ابراهيم حسن67344211942090108

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيياسين اركان ستار عبد العزيز67345211941272251

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيمؤمل عبدالرزاق صاحب علوان67346211941042025

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيهضاب عبد هللا عواد نعمة67347211942123047

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيحنين احمد حميد رشيد67348211942153018

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيهديل طالب شمخي عبد67349211942094136

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0ثانوية الفتاة للبناتديالىاحيائيندى علي حسين علي67350211942175030

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمحمد خليل هيالن مطلك67351211941012099

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيام البنين علي حسين هادي67352211942145016

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيامل قحطان خليل عليوي67353211942121016

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيبسمه حسن غائب مصطفى67354211942170009

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيأسماء شهاب احمد لفته67355211942217001

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيمحمد حسن هادي اسماعيل67356211941245017
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كلية العلوم/جامعة ديالى566.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيسارة ثامر حياوي ابراهيم67357211942103030

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيسندس عجيد عبد شطاوي67358211942105030

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيشمس عماد الدين محمد جالب67359211942121083

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيزهراء حسن شهاب حميد67360211942173032

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيمستجاب عبدالحميد ابراهيم عسكر67361211941036026

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيهاجر خليل ابراهيم خلف67362211942091159

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيداليا نبيل رزوقي جاسم67363211942095018

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيابرار سهيل نجم عبود67364131942112001

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيامنة طاهر حسين عليوي67365211942171004

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن عالء رحمن جمعه67366211941031024

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائينور محمد صالح عبد الحسن67367211942135075

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيسبأ محمود عبد هللا حمد67368321942020043

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائياسراء هاشم مصطفى جاسم67369211942145009

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيجنه شكري صالح مهدي67370211942157016

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيآمال تحسين محيسن زيدان67371321942020002

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيأميمه قصي خلف احمد67372211942151002

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمحمد درع احمد محمد67373211941003146

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه رزاق ساجت عكيد67374141942225150

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمحمد يعقوب عبدالقادر عبدالحميد67375211941010092

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمريم حميد غيدان كاظم67376211942097129

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيبشائر زيد خلف علي67377211942097026

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيلجين عثمان عناد عليوي67378211941017029

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيتبارك حسان سلمان محمد67379211942146013

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي جبار عناد محمود67380211941005100

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيغفوري فاضل غفوري عبد الرحيم67381211941029032

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيساره زيدان خلف جاسم67382211942120021

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيطيبة خالد ابراهيم احمد67383211942140147

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىاحيائيمجتبى احمد عبدالحسين عبدالعباس67384211941050016

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائياسراء وهبي صالح احمد67385211942044001

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائياسامة علي حسين علي67386211941011016

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيساره عباس فاضل ياسين67387211942177026

كلية العلوم/جامعة ديالى561.8ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا اسوان داود سلمان67388131941016054

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيابراهيم عمر مجبل رحيم67389211941005006

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائينور حكيم طيب جوامير67390321942020081

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيسرور محمود سلمان سالم67391211942226013

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيحوراء محمد كاظم بكر67392211942097037
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كلية العلوم/جامعة ديالى561.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيطيبة قاسم نعمة جاسم67393211942147090

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيياسر عمار محمد علي عبد الحسين67394211941225045

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىاحيائيداود عادل محمود خالد67395211941268011

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيايات مقداد عبد اللطيف جاسم67396211942140018

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيديانه قيصر ناظم محمود67397211942133016

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيعلي محمد عناد منصور67398211941222021

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيهبه هادي حسن علي67399211942093083

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0ثانوية الحسام للبنينديالىاحيائيعبدهللا منعم وهيب محمد67400211941070018

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيحسام فائق حسين علي67401201941088004

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا ابراهيم كرم حسن67402181941002095

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرسل أشرف حكمت محمد رشاد67403211942139056

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيزينب امان سلمان سايه خان67404211942135033

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمصطفى وضاح محمد زيدان67405171941161094

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار مهدي حميد طاهر67406131942070215

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيايمان طه مصطفى خضر67407171942308009

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيفراس سعدي داود سلمان67408201941261051

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيسكينة ابراهيم حميد حسين67409211942116023

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيانس احمد فهد يوسف67410211941039012

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائياسماعيل خلف عبدالواحد اسماعيل67411181941067006

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائينبأ احمد صالح حسين67412211942181021

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائينجدت عبد الكريم بشير زيدان67413171941015214

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد عبدالمنعم عبدالقادر محمد67414211941272191

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الديناحيائيايمن طالب موسى سعيد67415181941283001

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيآيه عباس حسن شاه مراد67416211942098005

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيفاطمه راضي علوان عنتوك67417211942090138

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزهره هاشم خضير عباس67418211942138080

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيقمر مؤيد صبحي اسماعيل67419211942185031

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياميمة مشعان هزاع رشيد67420211942091031

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد ناطق كنعان مولود67421141941170076

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيمريم هابيل حسن عليوي67422211942143106

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزينب عبد هللا مطر مسرهد67423211942090092

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيروان دلير حسن سايه67424211942092043

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيخطاب خضير عباس لفته67425211941036007

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيشهاب عبد هللا خضر عزو67426171941207017

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيسميه فوزي صبري عباس67427211942185026

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيسفيان حميد جميل جسام67428211941063028
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كلية العلوم/جامعة ديالى557.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيبيان نهاد حكمت عارف67429211942206005

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد عمار عبد القادر جرجيس67430171941019089

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيايه مثنى هندي حسن67431211942138022

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيشهد حسن حميد باقي67432211942145101

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعبداللطيف مصطفى لطيف غفوري67433211941004067

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائياصاله قتيبه راهي حسين67434211942139020

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيمصطفى صباح فاضل موسى67435211941023059

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن متعب قادر خضير67436211941022029

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيحليمه احمد نجم عبد67437211942133011

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيهويدا فيصل غازي حسين67438211942110110

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيهبة جاسم محمد الياس67439171942283130

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عطا هللا أحمد حسن67440131942094059

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيضحى هادي صالح عبود67441211942133038

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد محسن حسين مبارك67442211941003024

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيهيام صالح حميد قادر67443211942135079

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعلي غازي عبعوب شاطي67444211941010067

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائينور بحر حاتم غضبان67445211942133056

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيرحمة هللا ليث صالح عبد الكريم67446211942097043

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيزيد محمود شاكر حمود67447211941010034

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيهاله سعد كاظم عبد67448211942093081

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيمريم عباس محمد علوان67449211942098138

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائياكرم حضيري سعدون كاني67450171941112003

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيمحمد وليد علي حسين67451211941063053

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيهيام حميد ثاني سليمان67452211942172053

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيمريم علي صالح حسن67453211942100075

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيوليد حسن عبدالرحمن جاسم67454211941065135

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيأيسر فرسان عامر جواد67455211941014025

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيدعاء صائب هادي شاكر67456231942191010

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائياياد ميكائيل خليل كريم67457211941027005

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيفاتن مؤيد عبد الكريم حسين67458211942090134

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن عدنان محمد محمود67459181941009031

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيمها ماجد خلف جواد67460211942293039

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائيزينب علي عبد عيال67461211942186016

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائينوره ياسر عبد جامل67462211942165079

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرسل عقيل هاشم خماس67463151942054074

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبان رشيد احمد رجاء67464111942073013
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كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعباس حازم محمد كاظم67465211941030042

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيانوار احمد جواد كاظم67466211942140015

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيهبه خليل علوان حسين67467201942117062

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيشفاء قاسم منعم محمد67468211942105031

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيبراء فالح شكر محمود67469211942103011

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكاحيائينهايت علي عباس حبيب67470201942148030

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيآيات فوزي حمودي هادي67471211942178010

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائياحمد شاكر حمود سلمان67472211941065005

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيمريم عزاوي صبر ناصر67473211942141086

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيامنة رزاق عليوي احمد67474211942291009

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيانس مالك مهدي حايف67475211941008012

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيسارة هيثم علوان حميد67476211942094055

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي خالد غني عناد67477211941005101

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيزينب فيصل ابراهيم علي67478211942120019

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيمحمد رحمن علي صالح67479211941068024

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيامين معن محمد محمود67480211941225010

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيمصطفى شاكر محمود ابراهيم67481211941263021

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيليلى زياد محمد خميس67482211942121116

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيعبدالعزيز احمد كريم كامل67483211941063036

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائياحمد حسين احمد خلف67484211941014007

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسمية حميد عواد ربيع67485211942143068

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائييقين خالد محمد جاسم67486211942120045

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيعبدالمجيد عماد عبدالمجيد عواد67487211941007046

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيسحر يونس عبدالخالق ابراهيم67488211942044006

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيابوالفضل محمد كريم كاظم67489211941008001

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائياحمد منصور احمد عبد67490211941023010

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيوضاح حميد راشد مضروب67491211941352022

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيمريم حيدر جعفر داود67492211942174022

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائيمحمد داود سليمان علي خان67493211941088054

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيأيمن مجيد علوان عبدهللا67494211941005032

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيصفا خالد ابراهيم صالح67495211942143079

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيتبارك وليد عبد هللا محسن67496211942107021

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيعالء جمعه خميس عيسى67497211941264026

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيمريم ناظم عادل زركوش67498211942100078

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيفردوس حامد نجم عبد هللا67499211942110072

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائينور الهدى قاسم محمود خاطر67500211942091154
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كلية العلوم/جامعة ديالى549.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيصالح مهدي صالح ناجي67501211941065056

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيخضير محمد خضير محمد67502211941005055

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان عامر محسن مهدي67503101941026186

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيسجى اسماعيل جاسم رزوقي67504211942181013

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيامنه نوري كريم عليان67505211942143009

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين رعد عيد عبد67506131942105014

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائينبأ بديع ناجي صالح67507211942226027

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيهديل داخل عبد سمسم67508241942114316

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيساره شعبان داود مجيد67509211942105025

كلية العلوم/جامعة ديالى548.2ثانوية تكريت للمتميزاتصالح الديناحيائيوسن اتيال اسعد غائب67510181942178032

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائينورس ماجد عبد الكريم معيوف67511211942173061

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيلطيفه حسن هادي زينل67512211942147104

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيزينه طارق محمد حسين67513211942136048

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيحمزة طالب علي صالح67514211941009064

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن مازن عبدالرحمن جليل67515211941020037

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياسماء صدر الدين هادي بحر67516211942091023

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائياماني عبد االله حميد كيطان67517211942090020

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيعلي رزاق حسن كاظم67518211941062037

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0ثانوية القوارير للبناتديالىاحيائييسرى محمد خلف سلمان67519211942150026

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائياحمد حسن جميل شحل67520211941039004

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزينب حسين علي حسين67521211942098070

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيفاطمة بدر هاشم محمود67522211942091124

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيرحمه مجبل مرعي محمد67523131942112022

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعباس عدنان صالح اسعد67524211941030043

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيياسين طه كاظم عوض67525211941248041

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينبأ عبد الزهرة رحيم عبد67526211942140194

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيمحمد هيثم هادي صالح67527211941023055

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الديناحيائيسهاد عباس فضل خضر67528181942351014

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيمحمد شهاب احمد محمد67529211941027032

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيهديل ابراهيم علي احمد67530211942091166

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيزينب عبد خليل ابراهيم67531211942290031

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيمريم محمد عزيز هالل67532211842136069

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيسحر عبدالكريم رحيم خميس67533211942064016

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيهاجر حاتم سلمان احمد67534211942103068

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيسجاد نجاح عدنان نكه67535211941001019

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد محمود محمد67536201941019126
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كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عدنان ابراهيم رفيق67537131941045051

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيسرمد صفاء حسين محمد67538211941011043

كلية العلوم/جامعة ديالى545.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيابراهيم مؤيد عبدالستار رحيم67539211941087001

كلية العلوم/جامعة ديالى545.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيغدير قيس عباس رمضان67540201942144039

كلية العلوم/جامعة ديالى545.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيساره صالح تركي صالح67541211942097067

كلية العلوم/جامعة ديالى545.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيمريم حسن علي ناصر67542211942136086

كلية العلوم/جامعة ديالى545.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيابراهيم حازم ابراهيم ناصر67543211941013001

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائييوسف عادل نايف خضير67544211941012138

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيصبا حامد عبد احمد67545211942126042

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائينبأ تحسين طالك فارس67546211942173058

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0ثانوية الحسام للبنينديالىاحيائيمهند مطلك فرحان جرموط67547211941070044

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد صفاء سالم محمد67548131941006062

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيانعام احمد ابراهيم حسين67549211942094019

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيرتاج اثير خليل خليفه67550211942090065

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيايه طوفان محمود متعب67551211942105008

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينور الهدى نصيف حسين جاسم67552211942121134

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيفاطمه مازن علي سلطان67553211942181020

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيدانيه رياض حسب هللا جياد67554211942090059

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيرقيه محمد طه قاسم67555211942126020

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن مشحن علي ناصر67556211941274029

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيصفاء علي جاسم حمودي67557131942112037

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيغفران محمد جالل حسين67558211942145114

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيحيدر علي خلف احمد67559211941229015

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيياسمين عبد المنعم عباس غانم67560211942185042

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائينبأ وائل شاكر عباس67561211942160033

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيسفيان جميل قدوري محمدعلي67562211941009077

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيبيمان عدنان محمد إبراهيم67563211942177006

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيقطوف مصطفى محمد حسن67564211942143090

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائينشوان محمد منصور نجم67565171941017325

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيكرار قاسم مخور جاسم67566221941313035

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمظهر محمود حميد حسن67567211941009205

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيبراء اركان سليمان محمود67568211942098019

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيليلى طارق طاهر وهاب67569211942102104

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيساره مهدي صالح ابراهيم67570211942140110

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينبأ صدام كريم محمد67571211942094107

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيرفل رحمان داود مجيد67572211942094038
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كلية العلوم/جامعة ديالى542.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيعذراء رائد حميد عبد الرحمان67573201942154053

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيابتهال محمد خليل اسماعيل67574211942121001

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد علي عبد الجليل ابراهيم67575131942071050

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيغصون عبد الستار حمود شلش67576211942139135

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0ثانوية حمرين للبنينديالىاحيائيادهام عبد الرحمن داود علي67577211941205001

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزهراء محمد رزوقي لطيف67578211942097057

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيطيبه منذر علي صالح67579211942143086

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائياراس صابر سعدون محمدعلي67580211941065013

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيياسر خلف انصيف جاسم67581211941023064

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائياسيا عبد الستار عبود ياس67582211942206003

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي عماد كريم عبدالحسين67583211941005105

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيبتول دوكان محمود عباس67584211942146011

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيزهراء سعد سامي محمود67585211942170031

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائينور ناظم علي عكله67586181942254041

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيرانيا ابراهيم احمد اسود67587201942144026

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمسعود هوشيار قادر عبد الكريم67588201941303183

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى يوسف عبد حسن67589111941025076

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيرنا جبار حسين علي67590211942172021

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى رحيم لفته خلف67591131942106045

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيحسين عبدالرزاق وهيب جاسم67592211941010024

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيفاطمه حسين علوان محمد67593211942140166

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائينهى ماجد تحسين هزاع67594211942138155

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيتسنيم فاضل رشيد عبد علي67595211942211005

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيزهراء شيركو حسن الفت67596211942092047

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائياسماء فراس فاضل مهدي67597191942384003

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائياسيل حميد مجيد حسن67598211942090012

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيغفران اسماعيل رميض خلف67599211942126045

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيهبة محمد عبد هللا جار هللا67600211942097157

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيعلي سياب سريح ياسر67601261941202051

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائياحمد حميد امهيدي صالح67602181941016008

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيياسمين احمد يوسف حسن67603211942121156

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياحمد يوسف ياس خلف67604211941002013

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم محمد عبود مهدي67605121941031005

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيايمان مهدي جواد علي67606211942140028

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائينيله خليل بكر محمد67607201942132048

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيشذى جاسم عبد جاسم67608211942043024
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كلية العلوم/جامعة ديالى539.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائينبأ كمال جاسم محمد67609211942148047

كلية العلوم/جامعة ديالى539.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر جمعه رحيم ولي67610131941034048

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيحمدة شاكر محمود خضير67611211942201003

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيزينب عبد الرحمن جاسم محمد67612211942110038

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيحسين حميد مال هللا محمد67613211941222006

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيارجوان مظهر رحيم داود67614211942094011

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينعيمه ياسين حميد عنبر67615211942090173

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيساره رائد علي هادي67616211942097066

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائياالء حقي اسماعيل ابراهيم67617211942090014

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمحمد خلف حسين علي67618201941250110

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيليث احمد تركي اسماعيل67619211941064025

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحسين هاشم محمد حسن67620211941272057

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيحياه عالء عبد هللا نعمان67621211942185011

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيعدي غازي طه خلف67622181941035086

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيعذراء حسن هادي علي67623211942217011

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيسجى باسم فاضل داود67624211942118014

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0ثانوية االحسان المختلطةديالىاحيائيفاطمه عدنان علي محمد67625211942265005

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيرانيا محمد حسين كاظم67626211942140067

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيضحى سامي محمد حسين67627321942020057

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيحاتم كريم عطية علي67628211941043012

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينبأ سعد عبد الوهاب حسين67629211942098151

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيندى عبد الهادي صالح مهدي67630211942091151

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيحذيفة ناظم جواد كاظم67631211941030017

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدهللا زعيبر كدحي67632171941026216

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعبدهللا هيالن احمد حسين67633211941004076

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيحسين علي ياسين خضر67634171941350052

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىاحيائيطالب رعد طالب حسين67635211941085019

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيايمان حسن امين ابراهيم67636211942134013

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد طه يوسف طه67637131942098106

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعمر زيد حارث عبد الكريم67638211941272171

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيباقر علي قاسم محمد67639131941257005

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبة هللا حسين عبد علي علوان67640111942065192

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيادهم محمود علي عباس67641201941261010

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيزهراء نور الدين فتاح معروف67642201942175010

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن شاكر محمود جلو67643211941013068

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيالحكم محمد جمعه مصلح67644211941282018
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كلية العلوم/جامعة ديالى534.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيسجى حسين علي كاظم67645211942090103

كلية العلوم/جامعة ديالى534.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعمر محمد عبد هللا محمد67646201941019113

كلية العلوم/جامعة ديالى533.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ محمد صالح ساطي67647141942087021

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيزهراء حسين خزعل عبد67648211952113008

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقيحوراء نعمه باش مخلف67649211952228006

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيرباب احمد محي خورشيد67650211952113006

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيحسين عزيز قاسم محمد67651211951206003

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقينور حسين جاسم حسن67652211952139048

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0ثانوية الريحانة للبناتديالىتطبيقيهاجر رائد كريم علوان67653211952172012

كلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيفرح محمد جاسم وادي67654211952098045

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0ثانوية البيداء للبناتديالىتطبيقيكوثر علي حسين وادي67655211952142003

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقيرياض احمد علي عطية67656211951256007

كلية العلوم/جامعة ديالى551.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيفاطمة راشد طعمة دهش67657211952140044

كلية العلوم/جامعة ديالى548.0ثانوية ايمن األهلية للبنينديالىتطبيقيحسين شدهان خلف جاسم67658211951066001

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيفاطمه جواد كاظم مهدي67659211952113015

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيمحمد عبود سطم مهدي67660211951206019

كلية العلوم/جامعة ديالى535.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىتطبيقيحنين وليد شياع علي67661211952102004

كلية العلوم/جامعة ديالى528.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيصفا عباس نجم عبد67662211952113012

كلية العلوم/جامعة ديالى524.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيمحمد مجيد حميد فرج67663211951226017

كلية العلوم/جامعة ديالى522.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقياستبرق احمد عبد الوهاب داود67664211952097003

كلية العلوم/جامعة ديالى522.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيآيه محمد عبد الستار كريم67665211952140004

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمصطفى حسين علي محمد67666211951002055

كلية العلوم/جامعة ديالى514.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيزيد ماهر اسماعيل جبور67667211951014031

كلية العلوم/جامعة ديالى505.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقينور حامد محمود رضا67668211952113020

كلية العلوم/جامعة ديالى500.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىتطبيقيحيدر مظفر عبود صالح67669211951064001

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىتطبيقيمحمد عبدهللا خلف بيات67670211951064006

كلية العلوم/جامعة ديالى495.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيرويده علي حسين حرب67671211952226014

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقياحمد باسم احمد عبود67672211951087002

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيعلي عبدهللا فرج شالل67673211951039011

كلية العلوم/جامعة ديالى487.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيزينب سلمان فتاح علو67674211952098034

كلية العلوم/جامعة ديالى486.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقيفردوس عبد العزيز طه ياسين67675211952256008

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقييونس ضياء صباح عبدالستار67676211951013042

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقييقين اركان محجوب حسين67677211952094037

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيحوراء عباس ردام محمد67678211952113005

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيهدى خالد طاهر حسين67679161952258029

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعباس فاضل حسين محمود67680211951002024
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كلية العلوم/جامعة ديالى482.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيابراهيم زيد حسين منصور67681211951014001

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىتطبيقياسيل محمد مزهر راضي67682211952015001

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيرنا طالب هارف حمزه67683211952090012

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقيايفان منذر غني عبد الصاحب67684211952145002

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقينبأ اكرم اغا مراد علي67685211952256009

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيامل قاسم هاشم محمود67686211952098010

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيرامي عيال منصور كاظم67687211951005018

كلية العلوم/جامعة ديالى477.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيرفاه روكان زين العابدين براك67688211952098025

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيسحر رعد ابراهيم عبد هللا67689211952136016

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىتطبيقيزينب معتز خليل ابراهيم67690211952102007

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيعلي قاسم حسن علي67691211951013026

كلية العلوم/جامعة ديالى475.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيضحى محمود عبد جدوع67692211952136020

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعزام مهدي خضير عباس67693211951002031

كلية العلوم/جامعة ديالى474.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيعلي سهيل احمد حسن67694211951003035

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيعلي حسين قاسم محمد67695211951067018

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيمصطفى عمار عاصي محمود67696211951272155

كلية العلوم/جامعة ديالى472.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيسلطان فيض هللا سلطان عبد67697211951014039

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقيشروق ليث خلف علي67698211952099007

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيمصطفى قصي جاسم محمد67699211851206023

كلية العلوم/جامعة ديالى470.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيعبدالرحمن مثنى شفيق حسن67700211951004022

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيلقاء طه حميد محمود67701211952090032

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين جميل دخيل عواد67702141951201077

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيأستبرق عالء عبد الجبار مهدي67703211952098001

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيرسل كفاح عبد السالم عبد الخالق67704211952113007

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيهيام تحسين رزوقي حسين67705211952094035

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيسجاد حسن علي خالد67706211951014032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى627.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيساره اسعد لطوف احمد67707211922153028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى624.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيباسم فاضل فرحان عبار67708211921214010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى619.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيمياسه قيس سامي خلف67709211922101046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى618.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيمحمد مصطفى مكرم نظام الدين شمس الدين67710211921076045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى608.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيمنى ابراهيم قدوري محمد67711211922110092

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى603.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيعباس علي رضا اسماعيل67712211921076024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى603.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيارجوان طه قاسم محمد67713211922130001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى601.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيفاطمه قتيبه محمد جمعه67714211922118022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى598.0ثانوية الراية المختلطةديالىادبيضيف عماد جبار جاسم67715211921021003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى594.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيزكا محمد فرهود غضيب67716211922114007
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى593.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيزيدون محمد جميل خلف67717211921010025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى591.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىادبيزينب رشيد عبد حسن67718211922293007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى591.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيشهد جاسم كريم زيدان67719211922118015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى591.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيمروج معد كريم جاسم67720211922099054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى585.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيخبيب خليفه محمد كاظم67721211921010020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى585.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيهدى عصام عبد الهادي كاظم67722211922155082

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى582.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيحمزه ابراهيم اسماعيل نوروز67723211921076014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى581.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيهاله عماد مجيد طه67724211922113035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى579.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيرقية كريم طاهر حميد67725211922110031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى579.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيفاطمه جاسم يحيى محمود67726211922145061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى579.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيمصطفى اركان محمد فيصل67727211921001061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى578.0اعدادية القدس للبناتديالىادبينور الهدى حامد جميل محمود67728211922110098

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى573.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيمحمد الباقر حسين هادي فرمان67729211921044021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى573.0ثانوية الجبل للبنينديالىادبيالفاروق داود سلمان شلش67730211921036004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى569.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبينبأ حيدر عباس حسن67731211922100046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى569.0ثانوية الصدرين للبنينديالىادبياحمد عبد االمير عباس مهدي67732211921056005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى568.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيعادل عدنان شكر محمود67733211921010035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى566.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيأمنه ثاير حاتم عباس67734211922090002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى565.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيزينب اياد ابراهيم طه67735211922099039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى564.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيعلي عبد االمير خلف زيدان67736211921248039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى561.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيظيف قاسم عبود ياس67737211921010034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى561.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيزينب احمد عبد حسن67738211922136019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى560.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيهمام اكرام عبد راضي67739211921087069

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى558.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيعلي عدنان هزبر محمد67740211921223037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى557.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيحنين علي حسين علي67741211922125011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى556.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبياحمد نمير ابراهيم حسن67742211921005006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى556.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيزين العابدين علي محمد راضي67743211921025016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى555.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيساره سامي سعيد حمد67744211922227005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى554.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ديالىادبيأحمد سعد كامل مصطاف67745211921207001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى553.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىادبيخضر محمد عبد االمير حسون67746211921015015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى553.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيفاطمه علي احمد محمد67747211922179065

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى551.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيآيات مظهر ابراهيم سلمان67748211922091014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى551.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيابراهيم احمد هادي سلمان67749211921230001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى548.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبييوسف نبيل كامل علوان67750211921260012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى548.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيمنتظر عدنان عباس علي67751211921089064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى547.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيتبارك خضير ياسين خضير67752211922113007
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى547.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيمهدي صالح مهدي حسون67753211921060012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى544.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبييقين حازم حاتم محمد67754211922095029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيسجاد حسين نجم عبد67755211921051018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى542.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيسبأ فائز جبار عبد67756211922147028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى541.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيطيبه ثائر عبد الستار نصيف67757211922221011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى540.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيمصطفى محمد محمود مهدي67758211921010066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى540.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيغفران خالد مهدي صالح67759211922101035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى539.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبييوسف محمد حامد جلوب67760211921214042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى538.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيصفا نصيف جاسم حميدي67761211922218011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى538.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيصفا قاسم ياس خلف67762211922145053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى537.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيسماء سالم كاظم جباره67763211922097052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى535.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبيساري سالم محمود جلو67764211921247006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى535.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيضحى حسين صالح غوار67765211922119022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى534.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيحسين احمد حسين مهدي67766211921248004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى533.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيمحمد وليد داود سلمان67767211921010057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى533.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيمريم كامل جاني مراد67768211922179069

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىادبيسجاد عالء حسين علي67769211921278106

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيفضيله جبار صالح عواد67770211922145064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبياحمد خضير عباس حبيب67771211921247002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيفاطمه حمود حسن هادي67772211922117034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى529.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيعلياء وليد خالد دار حيدر67773211922158023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيحيدر عباس حسين عطية67774211921025011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيسجاد وليد علي زيدان67775211921079019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيابرار ضافر عزيز احمد67776211922179005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى526.0ثانوية الصدرين للبنينديالىادبيياسر عمار حسن علي67777211921056031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى526.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيعمار براء خالد حسن67778211921012055

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيعذراء حامد ستار عبد67779211922171023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525.0ثانوية الدؤلي المختلطةديالىادبيسجاد علي يوسف حسين67780211921200009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى559.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيزياد محسن خلف احمد67781211941032011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى554.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيرشا عماد جاسم شنتاف67782211942135025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى545.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيحيدر محمد عبدالستار حسين67783211941020027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى534.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائينبأ سلمان داود مهدي67784211942119043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيضياء عامر نصيف جاسم67785211941225021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيغادة كمال عبد سليم67786211942093048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى531.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيساره فاضل اسد حيدر67787211942156043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيزهراء راغب حافظ ابراهيم67788211942119016
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيزينب عبد القادر علي موسى67789211942094052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيغاده مقصود جالل عطيه67790211942147094

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيحسين منذر عبداللطيف جمعه67791211941004037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمسلم عقيل عدنان ولي67792211941014120

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى527.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيانسام محمود عزيز علوان67793211942139027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيسكينة عادل محمد احمد67794211942116025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى524.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيانس اياد ابراهيم مصطاف67795211941003035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى510.0ثانوية المحسن للبنينديالىتطبيقياحمد عيسى حاتم حسين67796211951225003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى505.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيرامي زيد خالف شجاع67797211951005017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى484.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيحسين حميد عبدالحسين حسن67798211951004011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيكرار حيدر صادق عبدالرزاق67799211951003042

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى520.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبينورة محمد حسين حبيب67800211922136050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى517.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيمحمد حيدر عباس حسن67801211921008051

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى515.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيفرقان سامر دحام حايف67802211922100040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى507.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيآيه نزار مجيد حميد67803211922165002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى504.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيتماره جاسم جواد كاظم67804211922145023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى504.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى ايسر فاضل جاسم67805141921003149

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزهراء دارس هاشم حمد67806211922133020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى500.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا أسعد عبود كاظم67807141922220045

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى499.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيحمزة علي عبد الحسين مطلك67808211921228011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى495.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيسالي مصطفى كريم نوار67809211922107019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيرتاج ابراهيم عبد علي حسين67810261922097014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى490.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيديانا حسين محمد علي67811211922181015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةديالىادبيكاظم نجيب كاظم جاسم67812211921210003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى481.0ثانوية الحسن بن علي للبنينديالىادبيابراهيم عدي ابراهيم فرمان67813211921006002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى479.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيحسن هادي علوان حسين67814211921018006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى478.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيحسناء احمد خضير ياس67815211922146017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى477.0اعدادية القدس للبناتديالىادبينور الهدى جبار قدوري حماده67816211922110097

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيغفران حسن جليل خلف67817211922177017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيعبد الرحمن عبد المعين احمد عدوان67818211921227011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيدعاء عادل مهدي عبد هللا67819211922155029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى473.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيعبير عبد مجيد ثابت67820211922101032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيصباح نوري نابت نعمان67821211921010030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيمريم باسم الطيف حسن67822211922158029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى470.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيسجى ابراهيم عباس حمود67823211922118012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى468.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيفاطمه طه حسين حبيب67824211922136032
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيصفا خليل عمر حمودي67825211922103023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبياستبرق محمد كامل جواد67826211922097003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى464.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيحسين محمد علي عباس67827211921087020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى463.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيهديل مجيد حميد سرحان67828211922147056

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى462.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيحسن علي مصطاف محمد67829211921234003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيصفاء غالب حسن شديد67830211922095015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0ثانوية اور المختلطةديالىادبيعلي محمد مجيد احمد67831211921211019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيزينب هادي عبد هللا اسعد67832211922119018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىادبيسجاد سامح حامد محمود67833131921051008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى459.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا عيسى اسماعيل عبد الكريم67834131921031021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى458.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء شكر حميد كريم67835141922075087

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى456.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيغفران سامي ابراهيم جامل67836211922125027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى455.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعبد هللا حاتم عبد الكريم جاسم67837211921004042

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى455.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتديالىادبيصابرين قحطان جالب رغيف67838211922187008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيفاطمة محمد حسن محمد67839211922230011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبياريج نهاد عباس صالح67840211922097002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمرتضى محمد ابراهيم احمد67841211921077117

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىادبيزهراء ولي حسين هاشم67842211922174003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى453.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيعقيل مسلم نافع اسماعيل67843211921220006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى453.0ثانوية دمشق للبنينديالىادبيحسين حازم كاظم محمد67844211921048006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى453.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيمريم عباس عمر عباس67845211922136040

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى452.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيمحمد قاسم عيدان كاظم67846211921005049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى452.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبينذير معد كريم جاسم67847211921023080

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى452.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيعلي مرتضى توفيق محمد67848211921060008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى451.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيدراك رشيد صبري حسين67849211921223019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى524.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائياحمد هيالن كريم حسين67850211941012012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جمعة ناصر طوفان67851141941173038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر كاظم عبيس67852231942105028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزهراء اثير خليل خليفه67853211942090077

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى516.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائينور الهدى صباح علي سليمان67854181942170083

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى514.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيامنه اكرم احمد حسن67855211942143006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفهد فالح ساجت مانع67856141941005019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى503.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيهبة عبد القادر علي فهد67857211942105066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى502.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيرفل ماجد حمود نكه67858211942292021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى502.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيشهد جاسم حمود عبد القادر67859211942126038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى461.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيميالد ناطق نصيف جاسم67860211952113018
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى460.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعيسى علي جبر سرحان67861161951355253

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى459.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيحيدر سعد مندوب حسين67862101951015024

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى605.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيفاطمة قادر ثاير ناريمان67863211942121109

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى554.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيسبحان هللا عبدالكريم عباس فدعم67864211941274022

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى551.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيفاطمة ستار مسرهد غانم67865211942132022

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى542.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول وليد خلف محمد67866131942126007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى534.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيفاطمه رشيد عبد الرزاق حسين67867211942102093

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمحمد مجبل جوامير خليفة67868211941087063

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيبراق صبيح كاظم يوسف67869131942112010

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى530.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيمهى هادي حسن حمزه67870211942139163

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى529.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيعلي نضال حسن جاسم67871211941278096

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى527.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء زهير زاير عنفوص67872141942086100

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى525.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمحمد ياسر صبحي مهدي67873211941003158

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى523.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائياريج قصي ابراهيم بشير67874131942131006

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى522.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزينب جعفر حسن جاسم67875211942143050

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى521.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد تحسين علي سعدون67876141941018060

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى519.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيعلي ناظم احمد عصفور67877211941260007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى518.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائياسماعيل منعم حسين احمد67878211941038006

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى518.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيحسنين محمد سهيل نجم67879211941020022

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى515.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمصطفى جواد عبد كاظم67880211941065123

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى514.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيتبارك كريم عبد الغني عبد67881211941272039

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى512.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيبارق باسم نجم الدين عبد67882211941013026

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى511.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد مشتاق فرج عبد67883111941054006

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى510.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيرجاء صالح عطيه جاسم67884211942043017

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى510.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيمحمد ماهر شمسي رفيق67885211941064028

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى510.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائياساور اياد احمد محمود67886131942117013

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى508.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغسق عبد الرزاق كاظم إبراهيم67887141942102053

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى507.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيشوق فائز حيدر جواد67888211942110056

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى506.0ثانوية ايمن األهلية للبنينديالىاحيائيسامر صكبان سلمان يعكوب67889211941066011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى506.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيتقى احمد كريم جاسم67890221942392008

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى506.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى ناصر عويد عطيه67891151942054290

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى506.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيغادة رافد محمود عبد هللا67892211942097101

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى505.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعمر نايف مطلك حاتم67893211941272174

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى505.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيساره حسين احمد عبد هللا67894211942153032

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى505.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيحمزة خليل رحيم كاظم67895211941079013

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى505.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيرافة طه محمد حسن67896211942143036
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى504.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حيدر كاظم مجيد67897131942099044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى504.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفيان عبد الحسن عيدان رزيج67898141942194145

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى504.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيعالء كامل ادهام كرجي67899211941023036

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى504.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيطيبه منير خلف أبراهيم67900211942098112

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى504.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر نسيم ناصر موسم67901151941001129

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى504.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائيتقوى شهاب احمد شاكر67902211942163004

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى503.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيزهراء ماجد كامل ناصر67903211942291040

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى503.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيايه رياض حميد عبد الكريم67904211942090036

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى503.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيضحى جمعه محمد علي67905211942181016

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى502.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبدهللا حيدر حميد وهيب67906211941005087

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى502.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيبازيان كامران احمد نوروز67907211942110012

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى501.0ثانوية الشجعان للبنينواسطاحيائيعبد الهادي احمد عبد االمير كريش67908261941176007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى501.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائياخالص خليفه خزعل احمد67909211942090002

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى501.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيعبدهللا تحسين علي ياسين67910211941012062

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى500.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد مازن حسن جابر67911111941013020

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى500.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد جبار فاضل صالح67912141942194112

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى500.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيميسره نبيل نوري نجم67913131942071105

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى499.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحسين علي جمعه نجم67914211941005046

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى498.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعالء رحيم كريم جاسم67915211941272141

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى498.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم هيثم حاتم ابراهيم67916131942104047

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى497.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمحمد هزبر ضاري عبود67917211941002127

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى497.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيلبنى احمد عباس موسى67918131942096019

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى497.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء عالوي خاجي صحن67919221942428008

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى497.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمصطفى مجيد عبدالهادي مهدي67920211941005170

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى496.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي خضير عباس جبر67921141941179014

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى496.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائياحمد نذير علي محمد67922211941088010

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى495.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه صادق سهيل داغر67923121942112187

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى495.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيصفا رائد صالح مهدي67924211942097087

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى494.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف مهند يوسف مسعود67925131941008102

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى494.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائينورهللا نجاح مخيبر مصطفى67926211941065133

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى494.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيمروان حاتم وهيب أحمد67927211941201006

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى493.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيعباس خضير عباس صالح67928211941352013

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى493.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيحوراء حسين فرهود كاظم67929211942113009

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى493.0ثانوية الغيث المختلطةديالىاحيائياوس صباح مهدي محمود67930211941247004

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى492.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيموج والء صادق توفيق67931131942131113

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى492.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيبراء علي حسين رحيل67932211942090044
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى492.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء ناصر حمود جابر67933131942109016

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى492.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائياحمد رعد احمد كامل67934211941065003

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى492.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمسرة ابراهيم عادل محمد67935131942131106

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى491.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائياسماء احمد ناصر حمد67936211942138007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى491.0ثانوية البو صعب المختلطةديالىاحيائيسرمد ثامر حسن محمود67937211941269003

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى490.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيايالف سعد راضي خلف67938211942098017

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى490.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيزهراء حازم امام علي بهرام67939211942135029

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى490.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيفليحه مهدي صالح جابر67940211942177046

كلية الزراعة/جامعة ديالى510.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيحيدر مهدي عزيز محمود67941211941062017

كلية الزراعة/جامعة ديالى501.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيجاسم محمد حسن خضير67942211941014031

كلية الزراعة/جامعة ديالى487.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيميالد خوام بوري جاسم67943211942131035

كلية الزراعة/جامعة ديالى484.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيحسن احمد حسن ناصر67944211941008017

كلية الزراعة/جامعة ديالى478.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيزهراء عبد هللا خليل محمود67945211942173035

كلية الزراعة/جامعة ديالى472.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيطارق عزيز طامي اسماعيل67946211941065061

كلية الزراعة/جامعة ديالى470.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيزهراء محمد غضنفر علي67947211942294046

كلية الزراعة/جامعة ديالى467.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائياسراء احمد جامل حسين67948211942177002

كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيشهد هاشم حمادي كاظم67949211942126041

كلية الزراعة/جامعة ديالى452.0الخارجيونديالىاحيائيمحمد عصام عبد هللا جاسم67950211941400034

كلية الزراعة/جامعة ديالى451.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيسرور سعيد خميس سهيل67951211942121075

كلية الزراعة/جامعة ديالى450.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل صباح محمد علي مهدي67952131942098057

كلية الزراعة/جامعة ديالى450.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيزهراء خالد عزيز ابراهيم67953211942137063

كلية الزراعة/جامعة ديالى449.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيمصطفى غزوان خضير رشيد67954211941062057

كلية الزراعة/جامعة ديالى448.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيعاليه يوسف خليل امين67955131942071076

كلية الزراعة/جامعة ديالى448.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيقتيبة عدنان نعمان خميس67956211941013091

كلية الزراعة/جامعة ديالى448.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائياية هشام محسن راضي67957211942099015

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0الخارجيونديالىاحيائيعبد الرحمن حسين خميس شالل67958211941400023

كلية الزراعة/جامعة ديالى447.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبد الرحمن غسان نايف ياسين67959211941272110

كلية الزراعة/جامعة ديالى444.0الخارجياتديالىاحيائينور حيدر شكور عزيز67960211942401056

كلية الزراعة/جامعة ديالى442.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيسجاد محمود كرم محمود67961211941065052

كلية الزراعة/جامعة ديالى442.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيالفاروق عمر عبدالوهاب عبداللطيف67962211941003034

كلية الزراعة/جامعة ديالى442.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيمحمد محي مهدي صالح67963211941225039

كلية الزراعة/جامعة ديالى442.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيغفران زيد عبد الجبار محمود67964211942103052

كلية الزراعة/جامعة ديالى442.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينجوان عماد حسين عبد هللا67965111942067140

كلية الزراعة/جامعة ديالى441.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيسجاد جمعه حسن يعكوب67966211941068011

كلية الزراعة/جامعة ديالى440.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد علي ياسر محمد67967141941022040

كلية الزراعة/جامعة ديالى440.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائينزار فرج عواد محمد67968211941043046
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كلية الزراعة/جامعة ديالى439.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيوسام جميل خلف صالح67969211941001067

كلية الزراعة/جامعة ديالى439.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةديالىاحيائيصالح حسين خلف كريم67970211841086003

كلية الزراعة/جامعة ديالى439.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيسها انصيف جاسم كاظم67971211942171012

كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبدهللا جساس مجيد داود67972211941272128

كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علي حسين حسون67973151942056045

كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0ثانوية النبي دانيال المختلطةديالىاحيائيديانا يونس عبعوب عبد العزيز67974211942235002

كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائياسراء نصيف جاسم محمد67975261942250015

كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيزهراء جهاد امين مهدي67976211842016006

كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين فالح مهدي حسن67977211941002047

كلية الزراعة/جامعة ديالى437.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار اياد عبد الكاظم سند67978141942067101

كلية الزراعة/جامعة ديالى437.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيرواسي محمد قهار مهدي67979211942140082

كلية الزراعة/جامعة ديالى437.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيعطور رشيد حميد خليل67980211842177030

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيرقيه محي جاسم عبد الكاظم67981231942082025

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائينبأ فاروق علي جاسم67982211942163020

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيفاطمه حسين طه خميس67983211942140172

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيصدام عبدهللا حسين رشيد67984211941012048

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيعمر عبد هللا عثمان عبد67985211841225023

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمصطفى عدنان حسين فيصل67986211941087069

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد هللا سرحان جبر67987271842063078

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0ثانوية السهول المختلطةديالىاحيائيعلي ضاري جسام كبيب67988211941209009

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيميراج عبد النبي عبد الستار عطا هللا67989211942208018

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيامامه ثامر جليل ابراهيم67990131942401003

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيكوثر حسين عليوي مطلك67991211942178182

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيهدير محمد خلف اسماعيل67992211942148058

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيشمس الضحى أحمد علي حسين67993211942181015

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمحمد محسن جبار عبد67994211941025030

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيحال احمد عبد كحيوش67995211942093020

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيايناس مهدي حمود جاسم67996211842136013

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعلي عباس عبد خضير67997211941014090

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسجى محمد عبود احمد67998211942098083

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمصطفى وليد موسى عيسى67999211941065129

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيزهراء حسام ابراهيم حميد68000211942157024

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيامنه قدوري احمد علي68001211942147019

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائينور عبد الستار جبار عبد الحسين68002211942139180

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيزهراء خلف رحيم صالح68003211942262005

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيابراهيم قادر سلمان رحيم68004211941003006
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كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيحوراء نجاه كاظم نايف68005211942100031

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيهديل عبد هللا احمد حسين68006211942094137

كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيحمزة فالح حسن حميد68007211841063021

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيزينب محمود شكير محمود68008211942173038

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مجيد رشاد حسين68009131941004051

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيعلي انعام حسن داود68010211941273032

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي شناوه فندي محمد68011141941208137

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات حسين كاظم ذهب68012141942074015

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيايه منير ناير خضر68013141942071005

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيميثاق عواد عياده محمد68014211941272240

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيفاطمة خالد فليح حسن68015211942122034

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيعثمان سمير كريم كاظم68016211941081026

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيشذى صالح عبد هللا وهيب68017211942158019

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىاحيائيمحمد مطشر فرحان منصور68018211941037025

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيرفل فراس رسول مرتضى68019211942107031

كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد هاشم جعفر ابراهيم68020141941013009

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيجالل يونس كاظم حبيتر68021211941272041

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعلي قاسم جواد كاظم68022211941004098

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيرنا محمد رحيم عيسى68023211942173028

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيمريم سالم سلطان عبد هللا68024211942131031

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيساره فالح حسن عبد68025211942145090

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين عزيز نعمه شبار68026151841018011

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائياحمد يوسف هاتف كريم68027271941035007

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيكرار جعفر درويش حمودي68028211941013094

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيعلي محمد كاظم عبعوب68029211941038053

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيعلياء قاسم محمد زيدان68030211942201007

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب سالم حسوني اعبيد68031141942108066

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رعد طعمه كواد68032101941044011

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0ثانوية مالك بن انس للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي قيس حميد رشيد68033121941045027

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيفاطمه عبد الكريم مهدي احمد68034211942118024

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيعلياء عماد احسان علي غالب68035211942098118

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيذوالفقار هادي حسين ناصر68036211941046009

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقية حسين احمد رضا68037111942109042

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيسرى عماد محمد عبد الجبار68038211942116022

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيزهراء حسن أحمد عبد الرحمن68039211942151024

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيليلى قيس خليل خلف68040211942151043
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كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائياماني كاظم جبار عبد68041211942116002

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيسجاد ساجت حميد جميل68042231941031064

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةديالىاحيائيهيام ساجد حسين علي68043211942086010

كلية الزراعة/جامعة ديالى440.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقيلينا علي حسين علي68044211952099010

كلية الزراعة/جامعة ديالى440.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىتطبيقيلبنى علي حسين علي68045211852121027

كلية الزراعة/جامعة ديالى439.0ثانوية االنصاري للبنينديالىتطبيقيعلي احمد جميل حمدان68046211951080014

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىتطبيقيحسن علي خزعل شبيب68047211951278008

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيمنال محمد طالب علوان68048211952140051

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيكامل سعيد صالح كريم68049211951009042

كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقياجوان نصير سعيد علوان68050211952103001

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيعمر غسان نايف ياسين68051211851012023

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيحسين محمد علي سلمان68052211951005013

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيزهراء عامر علي حمودي68053211952139021

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0ثانوية السهول المختلطةديالىتطبيقيمهند حسن كامل هادي68054211951209007

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقيمنار فخري خلف شهاب68055211952099012

كلية الزراعة/جامعة ديالى434.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمحمد قاسم عبدعلي عباس68056211951002050

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىتطبيقيمحمد حامد حسن احمد68057211951282024

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىتطبيقياحمد حسين علي خليل68058211951073001

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن علي محمد حسين68059141951019019

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيمهدي طالب مزعل حسين68060211951013038

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيصالح حسين صالح جاسم68061211951014041

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيمنار محمد حسن عبد هللا68062211952136026

كلية الزراعة/جامعة ديالى428.0ثانوية اليرموك للبناتديالىتطبيقينبا خالد عبد الحميد علو68063211952125005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى568.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيفاطمة هاشم محمد خميس68064211922204006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى562.0ثانوية الثائر للبنينصالح الدينادبيأيمان ثائر عبد الهادي محمد68065181922130001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى544.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيزهراء سهيل احمد حسن68066211922095011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى541.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيفاطمه عدنان ثابت حسين68067211922218015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى531.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيمرفت إسماعيل محمد كاظم68068211922232007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى527.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيابتهال عدنان مهدي عبد68069211922232003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى526.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبياوس عبد الوهاب احمد عبد الرزاق68070211921005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى524.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيفرقد محمد طه ياسين68071211922129026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيفاطمه رافع ضاري زيدان68072211922237006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبينبأ طالب سعدون خلف68073211922102036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزهراء عبد االمير ضايع جميل68074211922145034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى520.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيفاطمة الزهراء جواد كاظم شيال68075211922093023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى520.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيفاطمة سعد علي فياض68076211922102028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى518.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبيسنار اسامه علي عطيه68077211922208008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى518.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعبد هللا رعد عبد الهادي حسن68078211921065052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيرحاب يونس نوار داود68079211922165009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى516.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيمروة محمد قاسم محمد68080211922130018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى515.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيساره يعقوب يوسف عبد المجيد68081211922102018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى513.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيايه حسن احمد علوان68082211922147007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيتارا قاسم عبود محمد68083211922098006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى512.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيسمر سلمان احمد ساجت68084211922121027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى510.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعلي عبد السالم ذياب خليل68085211921063043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى509.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىادبيمنتظر خضر عباس رشيد68086211921016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعبد الغفور رعد سلمان حمادي68087211921065049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيعبد االمير تميم علي محمود68088211921234012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيميساء حسين ثامر ياس68089211922097072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى508.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيعباس خضير بالص محمود68090211921013032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى507.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيايه حسين عبيد عبد الرسول68091211922097020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيشفاء مصحب محمد هميل68092211922178052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيرشا عبد الوهاب احمد سالم68093211922093005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيمصطفى هيثم عدنان شهاب68094211921087066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبيسجاد اياد مخيبر هادي68095211921208005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيايه خالد علي حسين68096211922130003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبياالء نجاح عبد االمير كاظم68097211922145009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0ثانوية مدينة السالم للبنينديالىادبيمصطفى حسام عيدان حسين68098211921024020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيدعاء زيد كريم خليل68099211922181014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيمرتضى عبد الرحمن كريم خلوف68100211921008040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيهيالن مفيد هيالن كاظم68101211921005059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيمصطفى طارق عادل غركان68102211921018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى502.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبيطه عبد هللا سامي طه68103211921273033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبييسرى ياسر جواد قاسم68104211922130023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيفرقان روكان عارف مجباس68105211922101039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيياسمين ساجد عبد هللا محسن68106211922146071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى499.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيسجاد غانم عطية عباس68107211921023024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى498.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيمنتهى خليل ابراهيم سلمان68108211922132019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى498.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبياطياف خالد بدر ارحيم68109211922114002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى497.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبياثير رشيد كيطان فرحان68110211921081002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيحنان مبدر جعفر عيسى68111131922099011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبياحمد مازن كرم جبار68112211921065006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيساره صدام احمد موسى68113211922118011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبياستبرق روكان محمد يوسف68114211922114001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيياسين كريم مهدي محمود68115211921065100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيميس سعد عبد رسول كامل68116211922146057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعلي شاكر محمود كاظم68117211921063041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيامل سلمان حسين مهدي68118211922113002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيحسين كاظم فاضل حسين68119211921077030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيهبه غسان عبد الكريم عيدان68120211922177021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيسيف عبد الكريم احمد جاسم68121211921081015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبينعمه محمود نعمه حسين68122211921077130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيزينب عمار فاضل عباس68123211922100028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيآمنة علي هاشم علوان68124211922155004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعمار زيدان ذياب خليل68125211921063049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيانوار مظهر حسن حسين68126211922110014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عدنان زيدان محمد68127141921031019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد ضياء حسين علي68128141921025050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيحسين شاكر حمود جاسم68129211921018011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيسرى جاسم محمد قاسم68130211922094024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيمنير منعم حمود علي68131211921214037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيساره احمد سالم عودة68132211922160026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيرانيا عامر عبد هللا علي68133211822106008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيموسى عدنان خلف محمد68134211921228031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0ثانوية االمال للبناتديالىادبياساور رجب ابراهيم اسماعيل68135211922153004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى488.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيزين العابدين نصير هادي ايدام68136211921227010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى488.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيمهدي بشار نجم عبود68137211921042043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى488.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيغاده عباس شاكر حمودي68138211922145058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيايات عمار فؤاد حسن68139211922113003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيفرقد حيدر جاسم حسين68140211921067017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيسرى هادي نصار زيدان68141211922140052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبياسامه احمد حامد شهاب68142131921017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيحسين سعد عباس محمد68143211921232004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيعذراء صافي نايف عبد68144211922164021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى532.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيضحى خالد خيري شنيشل68145211942103045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى522.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيمنار زبيد جياد سبع68146211942094102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيعلياء محمد محسن عمر68147211942140156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى518.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيياسين قحطان غناوي محسن68148211941081039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى517.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيعلي مهند يوسف ياسين68149211941079036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد علي صالح توفيق68150211941003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيتبارك رسول كريم حسن68151211942091045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى506.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيطيف حاتم احمد خلف68152211942094083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى505.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيمريم فراس فاضل عباس68153211942098141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيضحى قاسم اسماعيل محمد68154211942133035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيغاده نزار محمد سلوم68155211942097102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى503.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيهند عالء حسين علي68156211942099107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيمؤمن معد لطيف كشكول68157211941208016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفاتن علي هجر عباس68158211942139136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيسبأ مكي ريسان عبد هللا68159211942156046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيسارة حسين جاسم حسن68160211942093036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيفرح جاسم محمد طعمه68161211942143089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيأسراء أحمد مخيبر تلوز68162211942141001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائينور الهدى كريم محمود علي68163211942118030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى493.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى مهند خالد احمد68164211941272230

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيعلياء فارس كاظم احمد68165211942226021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد رعد محمود مهدي68166211941005143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائياسراء خضير عباس مهدي68167211942139017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيايناس احمد وحيد سبتي68168211942147023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائييسرى عمار اليذ حمد68169211942098174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيتغريد علي عبد الرزاق محسن68170211942156019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيايمان هادي ابراهيم عباس68171211942146007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائياكرم فالح صالح مصطفى68172211941005028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيريام ابراهيم إسماعيل عواد68173211942145055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمصطفى مهدي علي طه68174211941012128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى488.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىاحيائيحسين علي عدنان محمد68175211941270013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيزهراء محمد عبد كاظم68176211942257010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيساره حسين محمد هادي حسين68177211942113021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيأسيل فتحي حمدي لطيف68178211942140001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى487.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيزهراء ابراهيم محمود خميس68179211942147062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمصطفى جبار فياض قدوري68180211941005161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائياعراف احمد اسماعيل خلف68181211942157005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيوفاء سمين ابراهيم خليل68182211942140231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيمريم جمعه سبع خفيف68183211942165066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعلي عباس فاضل مجيد68184211941020050
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى484.0ثانوية االحسان المختلطةديالىاحيائينبأ ثامر محمود وهيب68185211942265006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى484.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيتبارك مجيد محمد يحيى68186211942046009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيصادق حسين صادق علي68187211941003069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمحمدضياء عدنان حكمان عبد68188211941087064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيتقى نصر هللا ناصر حديد68189211942107023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيمريم جاسم شاكر محمود68190211942172041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى483.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيتهاني طارق فتح هللا عبد هللا68191211942137040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى482.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيساره ناظم حميد مجيد68192211942097070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى482.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائينبأ محمد ناظم عباس68193211942119044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى482.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيطيبه كاظم سلمان عاشور68194211942136069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى481.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعبدهللا فراس عبدالحافظ موالن68195211941014077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى481.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفرح فراس اسماعيل عبد الواحد68196211942097117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى480.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيمريم فرحان طالك صالح68197211942102110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى480.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيهيثم يوسف سالم علوان68198211941062066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى479.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيفاتن قدوري جليل ابراهيم68199211942102091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى479.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائيمصطفى طالب مزعل حسين68200211941224007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى479.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيهاجر يوسف ابراهيم شهاب68201211942174026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى479.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائياميمة مصعب لطيف كشكول68202211942208003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى476.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عادل عبد الستار علي68203141941013065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى476.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائينوال علي عبد عيال68204211942294101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى476.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيندى جاسم محمد جميل68205211942148048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيمؤمل عبدالرحمن مدب جلوب68206211941023048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيانعام مهند نصرت ناصر68207211942107011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيتبارك منير خلف أبراهيم68208211942098025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى474.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائينور احمد يونس خلف68209211942148049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى474.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيشهد داود سلمان حسن68210211942110049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى474.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىاحيائينورالدين رشيد محمود حسن68211211941058035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى474.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيرباب ايمن عبد الرحمن حبيب68212211942093025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى473.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمحمد ماجد رشيد عيسى68213211941003152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى472.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار فالح زغير نشمي68214131941002080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى471.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوالء طالب عودة حسين68215141942132075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى471.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائييحيى عبد الرحمن طالل جربوع68216211941084039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى471.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيرقيه عماد منصور خلف68217211942178090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى470.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائياحمد جمهور احمد دويج68218211941257002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى470.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيعلي مشتاق عبدالهادي حسن68219211941065093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى470.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعبدالقادر علي حسين صالح68220211941017019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى470.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيرسول ابراهيم كامل جواد68221211941065044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى470.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمهند قاسم محمد فاضل68222211941002151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدالعزيز محمد عبدالجبار محمد68223211941003086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيمروة حسين عبد جعفر68224211942156065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائيحسنين عمار حسوني عبد هللا68225211941224001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0ثانوية الحسام للبنينديالىاحيائيكرم جاسم شاكر محمود68226211941070029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائينصار كاظم قصير عبيد68227191941019101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى468.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيفاطمة زيدان عبعوب فرمان68228211942132021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى467.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد المؤمن عمار يوسف ذياب68229121941025060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى467.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيتغريد رائد حسب هللا نصيف68230211942099023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى467.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيسيماء عبد الحسين عباس نصيف68231211942119024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى467.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيساره خالد عبد الحسين مصطفى68232211942107038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى467.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعزام عماد مهدي صالح68233211941272138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد ماجد سامي مجباس68234131942098107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيسماهر مهدي عيد جسام68235211942121080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياحمد مزاحم غيدان فيحان68236211941002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيحياة سعد عبد هللا خليفه68237211942140057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر عدي صبري محسن68238111941008023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيندى عثمان شعالن حسين68239211942107064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائياالء طالب طه خلف68240211942291007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيضحى حسين داود سلوم68241211942292036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيفاطمه هادي سيف هللا مايخان68242201942282167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0ثانوية المأمون المختلطةديالىاحيائيعمر وسام احمد اسماعيل68243211941212010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى464.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيحسين عبد الحميد رحيم زيدان68244211941084009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى464.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيصفا وليد محمد مظلوم68245211942141068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى463.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينورس فالح حسين حمدان68246131942121172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى463.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء يونس عبد الكريم سهيل68247211942098066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى463.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيأسماء صادق كريم جاسم68248211942144001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيشمس صالح ناجي مهدي68249211942138109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيايالف حسين عبد مراد68250211942093008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيطيبه مظهر حسون رزوق68251211942139126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيبارق باسم قمر منصور68252211941087013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيحمزة عبدالجبار خضير عباس68253211941065037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى461.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيزيتون طارق عبدهللا عبداللطيف68254211941005058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى461.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيايالف علي حسين عبود68255211942095008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى461.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيرانيه عبد الهادي نوري حنو68256211942147051
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى461.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيابراهيم سهيل عبدهللا جواد68257211941278001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيابراهيم علي ابراهيم كاظم68258211941017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيفالح محمدحسن فليح حسن68259211941025018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيمريم زيدان عبعوب فرمان68260211942132026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيإيمان عواد مهدي راضي68261251942089006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحسين زياد طارق حسين68262211941272052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيمآسي جمال صبر ناصر68263211942170067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى458.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائينور واثق ابراهيم حسين68264211942148054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى458.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيمحمد مازن صالح خميس68265211941245019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى458.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائيهند عبد الخالق مزعل حسين68266211942224006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى458.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء حسين علي عباس68267211942139071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى458.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمضر وفاء عبد الهادي حسن68268251941012163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى457.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيحيدر اياد فائق حمد68269211941044003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى457.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيفاطمة خزعل ضمد كاظم68270211942293034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى456.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيغفران نزار صبحي ناجي68271211942291068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيعمر عادل ياسين جواد68272211941231006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائينبأ محمد محمود ذياب68273211942185036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيوعد صالح حميد محمود68274211941013139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيشهد خليل إبراهيم صالح68275211942107042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0ثانوية كفري المختلطةالسليمانيةاحيائيهمام فالح حمد حزوم68276321941040030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائينور حازم خليفه حسون68277211942099095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى491.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيامنه جاسم محمد جعفر68278211952156002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى470.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقياستبرق سهير خزعل عباس68279211952113001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيعلي حسن عبدهللا حميد68280211951083018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيجنان محسن علي عباس68281211952206001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى464.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيمحمد بدر حسين عبد68282211951052033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى463.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيصفا أيسر مجول محمد68283121952093010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى461.0اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقيهيفاء هيثم طالب صادق68284211952145018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقيحراء مراد هاشم ياسين68285211952145003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىتطبيقياحمد قيس حسن علوان68286211951042001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى459.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيافنان محمد سامي حسين68287211952139004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى457.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيمنتظر عبدالجواد خورشيد مجيد68288211951013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى457.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيضياء حوزه اعطيه سليمان68289261951022013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى455.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيسهير غيدان جياد سبع68290211952094025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى454.0اعدادية االنام للبناتديالىتطبيقيايه محمد بابا مراد اميدي68291211852135007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى454.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيبلقيس علي خليل طرفه68292131952079003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى453.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيابرار ابراهيم كامل حمد68293211952098004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى452.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيهمام مثنى محمد ابراهيم68294211951003064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى452.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىتطبيقينورالهدى محمد عبدالواحد احمد68295131952119009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى452.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيايه عماد عيال عبد68296211952098014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى451.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيعبدالرحمن حاتم نوري جارهللا68297211951005022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى451.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمرتضى احمد طارق احمد68298211851002069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى451.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيموسى عباس مذري شراد68299131951252119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى451.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى عدنان شمخي حسين68300141951019077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى450.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيضحى حسين ابراهيم خانه68301211952170009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى449.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىتطبيقيهيام خالد مخلف يوسف68302211952092024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى449.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىتطبيقيرحاب كريم هالل جارك68303211952290008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى449.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقياطياف حميد ابراهيم جرمط68304211952136004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى448.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقينبأ حمزه خليل عيسى68305211952160024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى447.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيعمر عامر كامل حميد68306211951003039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى447.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد ياسر عطيه مهدي68307151951020007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى445.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقياحمد وادي عبد عكال68308211951005007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيقبس كاظم صافي حمادي68309211952113017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىتطبيقيرسول رعد حسين حمود68310211951025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى443.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيوسام شامل عباس لطيف68311201851006061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيسارة عزيز جاسم خميس68312211952090020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقينور ماجد كامل ناصر68313211952090037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيديار عدي عبد المنعم ابراهيم68314211952140016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيريام حسام كاظم شريف68315211952094016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيكرار حيدر عبد الرحمن رشيد68316271951046077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيايه ابراهيم سعد حميد68317211952090004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار ميثم ثامر محسن68318221851379018

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى518.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيحسين علي عجيل ظاهر68319231921033015

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى497.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيزهراء مقداد حمادي كاظم68320211922093011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى492.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيعلي واثق حمدان محمد68321211921014056

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى485.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتديالىادبيفاطمة ثامر ملك دعدوش68322211922187010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى481.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيانفال صالح طعمه مبارك68323211922064002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيصفا نجدت نجم عبد هللا68324211922179054

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى476.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيمصطفى محسن خلف حسن68325211921228028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى473.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيهدى احمد جليل الياس68326211922064019

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى470.0ثانوية روناكي للبناتالسليمانيةادبيعذراء علي زيدان خلف68327321922032004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى466.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيحيدر قاسم اسماعيل عبد68328211921230006
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى464.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيعبد هللا حسن علي كاظم68329211921083021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى461.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيمصطفى صباح محمود زهو68330211921008046

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى461.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيغفران رحيم خلف جسام68331211922064012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى460.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبينرجس محسن علي نكه68332211922166025

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى460.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيزينب عبد الستار شهاب احمد68333211922094021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى459.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيشهد حسين ابراهيم يدام68334211922131019

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى458.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيطيبه مهدي ابراهيم محمود68335211922125026

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى458.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيتبارك طالل عباس داود68336211922134013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى455.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيصابرين علي ياسين حمد68337211922241004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى455.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتديالىادبيفاطمة اياد حسن محمد68338211922187009

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى455.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيزينب قاسم كاظم جواد68339211922159016

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى454.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبي زينب الحوراء هيثم عباس خضير68340211922220001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى452.0ثانوية البحيرة للبناتديالىادبيغفران خليل ابراهيم علي68341211922120007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى451.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيابراهيم مجيد حميد عباس68342211921014001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى450.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل مهدي صالح كريم68343141921028193

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى450.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبيشهد فاضل علوان حمد68344211922157012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى450.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبيسدير ستار اسماعيل ابراهيم68345211922175011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0ثانوية البارقة المختلطةديالىادبيعلي حامد عبد العزيز رشيد68346211921258005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبينوره بريسم كيطان بريسم68347211922177020

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيميسون فراس نجم عبد هللا68348211922140083

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيشفاء خالد عبد احمد68349211922137019

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيمريم حسين علي سعدون68350211922140080

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى449.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيدنيا حسين حومد كيطان68351211922141012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى448.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيزهراء ماجد خضير عباس68352211922113012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى448.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيرحمه عدنان محمد شفيق68353211922140028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى448.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيديانه اسماعيل خليل ابراهيم68354211922119011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى447.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعمر زبيد احمد عليوي68355211921023059

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى447.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيميالد صالح سلمان داود68356211922151032

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى447.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيحوراء حسين حمد مجيد68357211922109009

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى446.0ثانوية القلعه للبنينديالىادبيعبد الرحمن هيثم احمد عبود68358211921040013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى445.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيامل حاتم أسعد حسن68359211922216002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى445.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيعبد الرحمن محمد عبد الكريم حسين68360211921059018

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى445.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيعلي حسن هادي محمد68361211921206014

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى444.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبينبأ محمود كريم خماس68362211922181033

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى586.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيفاطمة عباس عبد هللا ناصر68363211942116030

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى571.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمحمد عادل علي حسين68364211941025025
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى568.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيالمحسن علي محمد مدب68365211941030010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى559.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيصفاء خالد حاتم ديوان68366211942102079

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى555.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيرنا عواد طه خلف68367211942244009

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى540.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيوسن محمد عبد هللا حسين68368211942140229

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى537.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائياساور عامر عبد رحمان68369211942137008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى537.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيازهار ماجد جاسم محمد68370211942137007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى525.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيمنار كريم ناصر حسين68371211942172045

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى523.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيعبدهللا وسام محمد رفيق68372211941064014

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى521.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيدعاء خليل ابراهيم زيدان68373211942157018

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى515.0ثانوية االديبة للبناتديالىاحيائياديان باسم فرهود غضيب68374211942114001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى514.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيصفيه كمال حمد عواد68375211942244011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى511.0ثانوية مأرب المختلطهديالىاحيائيعبدالعزيز عدنان كريم محمد68376211941041007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى509.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىاحيائيحنين حسن محمد كريم68377211942183008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى506.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيعبدهللا سهيل نجم عبعوب68378211941001029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى505.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيامجد فالح حسن مطير68379241941046004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى505.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائينور جمال علي داود68380211942134088

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى503.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيترتيل حكمت لطيف كشكول68381211942208007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى502.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيعلي مؤيد ناجي عبد68382211941079035

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى501.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيمها اسماعيل حسن احمد68383211942292042

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى501.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيحسين علي حريثي كاظم68384211941222007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى500.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسجى ياسين خضير درباس68385211942098085

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى500.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيهبه احمد هادي زيدان68386211942120041

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى497.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤيد نجم عبد لفته68387141941029052

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى496.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىاحيائيهدى سعدون رشيد سعيد68388211942183029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى496.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيرغده علي روكان حمزه68389211942217005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى495.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيفوزيه سلمان خضير ابراهيم68390211942043028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى495.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىاحيائيبكر حسين سالم محمد68391211941058006

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى495.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيجنان تحسين خضير عباس68392211942173019

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى494.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمصطفى محمد خميس حسين68393261941027139

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى494.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائينصرهللا سليمان ضاري محمد68394211941008100

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى493.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيرتاج راجح حسن خضير68395231942109067

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى493.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائياحمد خالد كهو دحام68396221941023001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى493.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيغيث عبداالمير عبدالعباس حسين68397211941002101

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى491.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعبدهللا ساجد محمود سلمان68398211941004070

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى491.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائياماني نجم عبد هللا طعمه68399211942184003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى490.0ثانوية الحسام للبنينديالىاحيائيحسن حميد كاظم نصار68400211941070009
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى490.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيزينب نجم سكران ماجود68401211942100051

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى490.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيعلي جمال حمد محمود68402211941043030

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى490.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي جبار هادود سكر68403221941035133

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى489.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياسامة احمد وليد اسماعيل68404211941004017

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى489.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيغفران نعيم داود حسن68405321942020067

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى488.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيمصطفى عرمان محمد اسماعيل68406211941038075

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى487.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمصطفى رافد عبدالكريم احمد68407211941030084

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى486.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائيحنين عذاب علي زيدان68408211942161009

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى485.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيحسين جاسم حسين علوان68409211941278014

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى484.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيهاني حبيب عزيز صالح68410221941023076

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى484.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيحيدر هاشم مسرهد سلمان68411211941008034

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى481.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيبراء غازي عبود سعيد68412211942146012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى481.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائينور الهدى حسن وفر عبعوب68413211942148050

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى481.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيصادق عبدالرضا حمدان شالل68414211941008048

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى481.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيمحمد ابراهيم عبد االمير عصفور68415211941260009

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى481.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائييوسف محمد عريبي عاجل68416221941076143

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى480.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيشهد كريم محمود شهاب68417211942064019

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى480.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيمصطفى حكمت احمد ابراهيم68418211941043041

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى479.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائينبأ موفق محمد شهاب68419211942151046

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائياراس قحطان ادهام شاطي68420211941054013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيتماره جاسم محمد خلف68421211942140043

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى477.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيمريم مطلك داود علي68422211942093069

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى477.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيجنان كمال الدين خماس جواد68423211942290016

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى476.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء مطشر ثامر هاشم68424221942417023

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى473.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائياحمد بشار محمد احمد68425211941008002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى473.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيايات محمد مراد محمد68426211942244003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى473.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائيوسن ثامر حسين اسماعيل68427211942161037

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى473.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيخالد وليد فاضل كريفع68428141941047056

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى473.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيسرى حيدر صادق مهدي68429211942117020

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى472.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيسلوى اسماعيل ابراهيم جاسم68430211942172029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى472.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيمرتضى حسن كامل حمود68431211941008082

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى471.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيمريم ثاير زيدان خلف68432211942099084

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى471.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيمؤمل عباس حسين جاسم68433211941008070

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى471.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيرحاب محمد مراد محمد68434211942244008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى471.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيشيرين حسين بدر مجيد68435211942141063

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى471.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدانيه محمد عبد الحر محمد68436121942094085
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى471.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيمروة قصي سلطان عثمان68437171942294252

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى470.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيقاسم مطلب عبد الزهره حمزه68438241941211027

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى469.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمهند حمزه فريج عبود68439231941257184

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى468.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائييوسف عزيز حسن رستم68440251941157079

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى468.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيشيماء محمد محمود عبدهللا68441211942292035

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى468.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيزهراء جواد كاظم عيدي68442261942087047

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى468.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيياسر حميدي علي صادق68443171941112087

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى468.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيعلي حيدر عراك رزيج68444231941185021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى468.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور قحطان سلمان عبد68445241942114299

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى467.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيمحمد جبار منديل حسين68446231941188026

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى467.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيزين العابدين عماد ابراهيم حمود68447211941012041

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى467.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيصادق ثائر ايوب ساجت68448221941046040

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى466.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيحوراء طلب احمد حسن68449211942132003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى466.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيمحمد فاروق عمر خضير68450211941063052

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى466.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد زباله حمادي68451241942115021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى466.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمحمد صالح زيدان خلف68452211941081033

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيمحمد جاسم محمد حسن68453211941008072

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيابراهيم حاتم ابراهيم جاسم68454211941003003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيشهد عادل صفوك عبد هللا68455211942093042

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيندى صالح مهدي صالح68456211942043032

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيايمان علي حسين محمد68457181942231012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى464.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائييوسف خضير عباس حميد68458211941067024

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى464.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحمزه كامل حمزه صبر68459261941003051

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى527.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيحمد حافظ نصيف جاسم68460211951007027

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى525.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحسين سعد فنطازي محمد68461291951002030

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى501.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيعقيل شاكر حربي عكض68462241951064022

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى499.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيعلي فرحان والي عيدان68463241951064030

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى490.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقيمهند عبدالستار ماجد احمد68464211951001019

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى486.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىتطبيقيفاطمة ثاير احمد كاظم68465211952166014

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى485.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيياسين طه علي كاظم68466211951083030

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى485.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيليث حسين عواد علوان68467161951034114

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى481.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيمنى شهاب محيميد علو68468211952226019

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى480.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىتطبيقيعزام مصطفى مهدي صالح68469211951062016

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيعقيل حامد حسن دريج68470221951023024

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيخالد لطيف عوده منشد68471221951006024

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى473.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىتطبيقينور عدنان سلمان خلف68472211952290019
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى467.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقياديان كامل ضيول جباره68473221952105001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى465.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةتطبيقيمنتظر جليل محمد دهيلي68474241951046013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى464.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيرضا حميد كاظم ياسين68475251951153046

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى463.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيسليم حسين عوده مطر68476241951012028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى462.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد هادي راضي حولي68477241951074010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى462.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيذو الفقار عبد الكاظم كريم غضبان68478221951028032

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى461.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقياحمد غالب عبيد جاسم68479241951061003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى460.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقييحيى جبار راشد لفتة68480281951039051

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى459.0ثانوية الحسام للبنينديالىتطبيقيمحمد جاسم محمد محل68481211951070008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى459.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيمصطفى عبدالخالق مخلف خلف68482211951083029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى459.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيعلي داود سلمان محمود68483211851065026

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى459.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر حازم جابر حمود68484241951006012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى459.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيزهراء باسم داود اسماعيل68485211952140021

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى458.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى حمود سواري نعمان68486221951363055

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى458.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيجواد كاظم خضير مشحوت68487221951374011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى457.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيرباب محمد مهاوي حسين68488221952138018

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى457.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيهادي كاظم هادي رحمن68489231951033078

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى457.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيحسن مجيد عباس عبد علي68490231951044008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى456.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيسجاد رزاق عبد محيسن68491221951100018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى646.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيالره ميسان شاكر حمودي68492211942097121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى619.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمصطفى عدنان جاسم حمادي68493211941009199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى619.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيقتيبه عقيل عباس عبد68494211941052082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى614.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيساره زيد خلف عبد هللا68495211942140112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى604.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيحوراء عبد الخالق عيسى رشيد68496211942125012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى602.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيفاروق فالح حسن محمد68497211941030064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى601.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيهند هيثم علي حسين68498211942146066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى595.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمحمد علي محمد شريف68499211941034082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى591.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيمها مناف خلف عبد هللا68500211942147112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى589.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيحوراء هاشم محمد سلوم68501211942116006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى587.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيزهراء وليد فرج محمد68502211942100043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى587.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائينهله صالح عبد جاسم68503211942178215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى585.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيأيات فاضل عباس خضير68504211942147004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى584.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايمان راشد فضيل جبر68505141942121012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى583.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياسماعيل نزار عبد درويش68506211941009034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى580.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيحيدر طاهر سلمان خميس68507211941044004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى579.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيمريم رعد جاسم محمد68508211942137126

3590 من 1903صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى578.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائينبأ احمد محمد صالح68509211942178209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى576.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيتبارك عبد المجيد محمد وحاد68510211942170012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى570.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيظالل جميل ابراهيم حسن68511211942134063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى570.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيسجى مهدي عبد هللا عناد68512211942170049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى569.0ثانوية القوارير للبناتديالىاحيائيانعام اكرم ابراهيم محمد68513211942150004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى567.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيرنا كريم لطيف خلف68514211942091071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى565.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيزمن ناظم علوان حسن68515211942208010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى565.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيزينب كريم حمزه عبد هللا68516211942165037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى565.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىاحيائيسماهر نوري خليل احمد68517211942268007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى563.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيايالف وليد خالد عبد68518211942146005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى563.0ثانوية الراية المختلطةديالىاحيائيخاتون عبدالعزيز اخميس صالح68519211942021002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى563.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيرسل مازن احمد حسن68520211942170025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى560.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيحسين مالك محمد عبد68521211941206006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيزهراء حسام احمد حسن68522211942170029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى559.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيفاطمة نصيف محمد خالف68523211942093054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى558.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيفاطمة ابراهيم عزت حسين68524211942131027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيتهاني منصور حمد حسين68525211942157015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعباس فاضل غافل شويلي68526261941010116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينبأ سالم عطية عباس68527211942121128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى555.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيغفران كويت رحيم حميد68528211942125044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور عادل خضير عباس68529211942143122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيايناس وادي جواد منصور68530211942141009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى552.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيشيماء صادق حسين سلمان68531211942146036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيتبارك قحطان خلف منشد68532211942147033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى551.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائينور عدي كاظم حسين68533211942130023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيشهد ضرغام هزبر محمد68534211942122028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيصالح ياسين عبد خلف68535211941034039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى550.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائينجالء فارس هادي حميد68536211942107063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائياسيا عباس غانم عبد هللا68537211942142006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمنذر يونس جاسم محمد68538211941002148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى549.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيإستبرق عدنان هاشم محمد68539211942201001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيهنده معمر فؤاد عبد الكريم68540211942126064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزينب عالء اكرام مجيد68541211942102062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى548.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائينمارق عبد الباسط شاكر نايف68542211942171028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيهديل قاسم حسين علي68543211942016020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيزينب علي ابراهيم محمود68544211942137070
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى546.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينب شهيد عزت عباس68545211942140096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى544.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيدعاء حسين عبد شوباز68546211942167010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى544.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيشيماء شامل عمران محمد68547211942147087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى543.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيمحمد علي عبدالكريم علي68548211941001050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى542.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرقيه عباس كاظم جواد68549211942145051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى540.0ثانوية روناكي للبناتالسليمانيةاحيائيميديا جاسم محمد قادر68550321942032007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيحوراء ابراهيم سعيد محمد68551211942099031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيوفاء جواد كاظم علي68552211942130024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيحوراء شعالن عبد المحسن عطية68553211942122006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0ثانوية هبة الرافدين للبناتديالىاحيائيايات محمد عبد هللا احمد68554211942152003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى539.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيشيماء محمد عبود مبارك68555211942132017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى538.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيسوزان حسين رفعت عزيز68556211942122026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى538.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيرنا سعدي علي ابراهيم68557211942178091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى537.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيمحمود عبدالعظيم محمود حسن68558211941044018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيمحمد احمد محمد اسماعيل68559211941264036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيشفاء محمد عبود مبارك68560211942132015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسرى عامر ضاري جاسم68561211942097074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى534.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيفاطمه احسان حسن كاظم68562211942156058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيندى محمد ظاهر محمد68563211942095056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيزهراء خيري شاكر نوري68564211942091082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيغفران لطيف علكم قاسم68565211942165059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيميس عباس خليل نجم68566211942105055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيحنين عزيز عبد الكريم احمد68567211942145034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد اسماعيل خليل رحيم68568211941005136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0ثانوية الغيث المختلطةديالىاحيائيحمزة خالد حميد عباس68569211941247007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0ثانوية ابي الخصيب المختلطةديالىاحيائيسجاد وفيق شاكر احمد68570211941267002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائياحمد خليل حميد مجيد68571211941081004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمظفر عامر رشيد رحمان68572211941034094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيندى شهاب احمد خليل68573211942094114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيزهراء محمد يونس عباس68574211942104014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيزهراء محمد محمود كاظم68575211942118009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى532.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيزياد طارق فاضل عزيز68576211941012040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيميثاق أحمد جامنير جوامير68577211942141090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدهللا حسن سليم عبدالحسين68578211941003093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل نوفل سامي نصيف68579131942105019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيطيبة صباح نصيف جاسم68580211942146040
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيعزيزه محمد طاهر عواد68581211942092084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمصطفى عامر احمد جنيد68582211941005164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيمريم محمد محمود عبد68583211942160029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530.0ثانوية المودة للبناتديالىاحيائيمروه ثاير مهدي محمد68584211942132025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيرغد رعد احمد مهدي68585211942121050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائينبأ نزار هادي احمد68586211942134084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيرواسي خالد عبد الرحيم جاسم68587211942153025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمنير ادريس خضير محمدعلي68588211941009208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد ياسر احمد طعمة68589211941009027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائينبأ هاشم كاظم هالوش68590211942167036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيمريم علي جمعه اسماعيل68591211942138138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمنتظر محمود عبداللطيف محمد68592211941004157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيروى ناظم جواد احمد68593211942171009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد علي حسن سلمان68594151941071124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيانفال عصام حسن رشيد68595211942153008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيرامي بهاء منعم سعيد68596211941014051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيياسر غازي نصيف جاسم68597211941044024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيايالف صالح تيمور حسين68598211942090031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيزبيده لطيف شجاع احمد68599211942095024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيحيدر زكي ياسين عبدالرحيم68600211941065040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه سلمان فالح سكر68601131942109029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعلي داود خليل ابراهيم68602211941009129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيسجى ياسين جواد حسن68603211942156047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينور الهدى خليل احمد علي68604211942094116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيدالل عبد االمير كاظم جوري68605211942143031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيمحمد رائد شاكر مجيد68606211941217027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيقاسم محمد جبوري علي68607211941217022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيسرمد احمد يوسف محمد68608211941013056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبدهللا اسماعيل ابراهيم مديد68609211941272126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيتبارك حميد حسين محمود68610211942090051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيشهد طاهر حمود نكه68611211942140134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينبأ هيثم ابراهيم محمود68612211942098158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيزهراء مؤيد عبد هللا محمد68613211942170036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيامير عبد عون محمد الزم68614261941209023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائيكوثر صالح حمزه عطيه68615211942184024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيضحى فيصل ابراهيم مطلك68616211942099073

3590 من 1906صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيانهار رمضان صالح ابراهيم68617211942090027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيتقى ثامر راضي جرمط68618211942170014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمرتضى هادي جخيمر حسان68619271941151063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيسارة سالم داود بكه68620211942138094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0الخارجياتديالىاحيائيغفران عدنان احمد زبون68621211942401042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحسين داود كريم محمد68622211941003047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيصدى صاحب حامد حبش68623211942105037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيمنار فخري صبري احمد68624211942136090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيايالف غفوري محمود عباس68625211942091034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيتبارك فراس عبد المجيد رشيد68626211942091047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيفاتن جمعة صالح محمد68627211942123034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائينبأ نصر احمد ابراهيم68628211942171026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيزينب منقذ حمدي احمد68629211942158016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيإيالف غانم كمر منصور68630211942173006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0ثانوية الحسام للبنينديالىاحيائيرسول جاسم ذياب حمدان68631211941070011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيفاطمه زبيد ابراهيم علي68632211942120033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيحوراء خميس محرب علي68633211942125011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيموده كاظم جواد غضبان68634211942097138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيفاطمة حسين محمد علي68635211942116029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيمالك صباح خضير احمد68636211942153064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيفاطمه يونس طه حسين68637211942137116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيزينب نجم عبد هللا ابراهيم68638211942172026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائياسيا حردان ابراهيم احمد68639211942095006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى523.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيهاجر فيصل غازي حسين68640211942105064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيحنان سعد محيميد عواد68641211942064007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيهناء عطا حسن شنتاف68642211942135078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عبد هاشم شناوه68643141941049013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيمروه سعد ابراهيم صالح68644211942107056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيزينه محمود احمد محمد68645211942099052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائياحمد دريد عبد هللا عبد الوهاب68646211941263003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيفهد عبدالسالم خميس جدوع68647211941009156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمنيب احمد ابراهيم محمد68648211941033089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيسبأ رياض عبد الرحمن مرعي68649211942178123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزينب عادل جمعه مايوك68650211942090091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيغفران احمد عباس جاسم68651211942015018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعلي صفاء محمد علوان68652211941272157
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيبالل مجيد حميد كشاش68653211941081013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيشهد نايل حسين احمد68654211942110053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيحيدر يونس عبيد دحام68655211941005054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيفاطمة ستار جبار هادي68656211942091125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيآيه يوسف جليل خليل68657211942185004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمصطفى باسم حمود شاطي68658211941012113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيبتول سعدون ابراهيم لفته68659211942178039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيميادة نهاد محمود علي68660211942121122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيدانيه صالح عبد الرحيم وهيب68661211942107028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيهاجر صالح عباس عويد68662211942090183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيكرار حمدي جاسم حميدي68663211941225034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيتبارك جليل سعود محمود68664211942098021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيأسيل عادل طهران بكتاش68665211942290002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيياسين يوسف محمود علي68666211941034102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيطه ردام حميد احمد68667211941225022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيتبارك خليفه حسن كريم68668211942140032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى كريم عباس داود68669141941003091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيرسالة جاسم محمد عنكوش68670211942119010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهاله عاصي دحام فهد68671211942178236

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينور حمزه احمد كامل68672211942090176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمحمد عباس علي الفت68673211941011084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد تقي نزيه مطشر بعنون68674141941028094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيساره ناظم عبد علي68675211942133027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيصفا ماهر طالب علي68676211942146038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0ثانوية حاتم الطائي االهلية للبنينديالىاحيائيمصطفى وليد موسى حسين68677211941082014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيعذراء باسم ابراهيم عبود68678131942126042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيسبأ احمد صالح يونس68679211942099059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيرسل مهند ضياء محمود68680211942177017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0ثانوية المجد للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الرزاق باقر بكتاش68681271941012013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيايناس هاشم احمد جابر68682211942090034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيعلي كهالن خليل سلمان68683211941282062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0الخارجياتديالىاحيائياستبرق محمد نصيف جاسم68684211942401003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيرشا عادل عبد اللطيف ناظم68685211942090070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيحسن خالد عدنان عبدالرحمن68686211941062014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيعمر مؤيد عبدالرضا احمد68687211941064021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيعلياء عبد الحسين احمد خميس68688211942294080
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيتبارك غيث عادل اسماعيل68689211942140034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائياحمد مطشر عبد خضير68690211941257005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيرنا خالد نزير احمد68691211942121053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيوسام محمد عثمان عبدالجبار68692211941017044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيداود عادل داود محمد68693211941008035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيجهاد فهد سلطان علي68694211941026005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0ثانوية السهول المختلطةديالىاحيائيردينة اسماعيل علي صالح68695211942209004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائياسراء مجيد علي منصور68696211942170005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى515.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيفهد علي سعيد سلمان68697251941116046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى515.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيسجى نهاد عباس محمد68698211942165045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى515.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيسارا عادل حسين حميد68699211942153031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيرؤى خالد عبد الرحيم جالل68700211942148020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيذكرى حافظ صادق حسن68701211942294027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيسجاد حسن رحيم عزيز68702211941034035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيشيماء حسين عدوان حسين68703211942090120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيأيمان جالل سعود عباس68704211942217002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيحسن حسين صادق حسين68705211941067003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيحنان محمد نجم عبد هللا68706211942091053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمحمد حميد سلمان مظلوم68707211941012096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيزينب سالم صبحي علي68708211942120018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيمها محمد ناصر حمد68709211942110090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حسين سلمان عبد هللا68710141942145140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيهبه رمضان حمد خضير68711211942140218

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيابراهيم دريب عبيد عذاب68712231941034001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيياسمين عبد الرسول كاظم رشيد68713211942122051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيامامه منتظر عادل علي68714211942156004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد علي عبد الرضا محيسن68715141941008048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمنتظر رائد عدي حاتم68716211941004156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيضحى رزاق سالم حسن68717211942156052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيايه محمد علي حمزه68718211942156011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيساره خزعل عبد الستار خليل68719211942133026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةديالىاحيائيعبد الرحمن مالك كاظم اسماعيل68720211941202003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيفرقد صعب خالص حميد68721181942135028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى512.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيسيماء ستار احمد كونه68722211942118017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيسجى عدنان عبد الغني عيدان68723211942092071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيفاطمه عبد عبد هللا حسن68724211942217013

3590 من 1909صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيقدس حسين علي موسى68725211942226024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيمها خالد ماهر خلف68726211942165069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيسجى محمد اسماعيل حمد68727211942119022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيتبارك علي حسين عواد68728261942126014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيورود عماد عبد الرحيم داود68729211942140227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزهراء طه جمال احمد68730211942138073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيعباس اسماعيل منشد حسين68731211941248011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيعباس فاضل حسين ضاري68732231941255042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى511.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيمريم ثاير جواد كاظم68733211942090152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهاجر نجم الدين محي الدين خلف68734211942178231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيهبه عايد خميس غضبان68735211942090185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول جاسم حسن عزيز68736141942121013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيغسان حقي فرحان دكو68737211941027028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيزهراء اياد عبد الجليل غليم68738211942092044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيعبد هللا صفاء عباس حسن68739211941223017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى509.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيكوثر رحيم صبحي علي68740211942120035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى509.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيتقى مثنى صالح حسين68741211942121031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى509.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيمالذ مجيد حميد عبد االمير68742211942117033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى509.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمحمد صبحي خليفه عبد68743211941087054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى509.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمهند رعد اسماعيل حديد68744211941003181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيزينب كمال بوري جاري68745211942125027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائينجالء صالح مهدي حسن68746211942245010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0ثانوية النبي دانيال المختلطةديالىاحيائيحاتم طي مجيد شياع68747211941235006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينبأ علي احمد عبدول68748211942090167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيمحمد احمد جمعه محمد68749211941055043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيشهد علي عيدان عمران68750211942104026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0ثانوية المأمون المختلطةديالىاحيائيحسام عبد الستار عبد العزيز حمد68751211941212005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيحسين جمال ثامر جواد68752211941079009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيعلي حسين محمد موسى68753211941034051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائياثار محمود كشكول حسين68754211942121002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيمحمد حسن علي عبد68755211941018024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى612.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيياسمين اياد محمود ويس68756211952138022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى547.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيعلي سامي ثامر عواد68757211951005029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى537.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىتطبيقيحنين طه ورور ثامر68758211952102003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد موحي رومي68759221951010073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى522.0ثانوية الحمائم للبناتديالىتطبيقيحنان نعمة احمد جاسم68760211952122001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيسجاد علي جبير علي68761221951051016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى515.0ثانوية جديدة االغوات للبنينديالىتطبيقيمنصور حسن كريم جاسم68762211951073020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى514.0اعدادية الطيبات للبناتديالىتطبيقيرغدة بهجت دريول صالح68763211952178011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيغفران شمال مجيد خلف68764211952140043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى505.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعلي سعود كامل نتيشون68765221951026063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى503.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيصفا فؤاد عبد االمير جواد68766211952170008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى502.0اعدادية تماضر للبناتديالىتطبيقياستبرق احمد جالي علي68767211952091001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى502.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيعلي كاظم عبود حسن68768211951007047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى502.0ثانوية الريحانة للبناتديالىتطبيقيرسل انور سلمان حسن68769211952172006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى499.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقينور طالب علي مجيد68770211952139052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى497.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقينور يوسف بوري مهدي68771211952099013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى496.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقياطياف غانم محمد صالح68772211952157005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى492.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيحمزة شاكر صياح حمود68773221951051012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى488.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيابراهيم كمال خلف فارس68774211951012002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى487.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيحنان غازي فيصل ياسين68775211952109011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى484.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيحسن مراد محمد عباس68776231951032008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى482.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىتطبيقيمروة علي مطشر حسين68777211952293006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى482.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي صبيح بالل عبد68778271951154120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى482.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيهادي نعيم دهيرب يوسف68779221951374094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى481.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقييعرب عواد خلف علي68780211951009061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى480.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيسهام جابر فزيع عبد68781241952093036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى480.0ثانوية قزانية للبناتديالىتطبيقياسراء نجيب محمود احمد68782211952104003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى480.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقينوره عباس عبد الكريم خلف68783211952140054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى476.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيعلي حسين اسود عبد زيد68784231951038018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى476.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد علي عبد الكريم جاسم68785221951302034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى475.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيمحمد عامر ابراهيم حسن68786211951039018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى475.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين جاسم محمد68787221951021055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى475.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيجابر هاشم احمد جابر68788211951013008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى474.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيعبدالرحيم علي ابراهيم علي68789211951039009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى473.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيسالم غانم جواد كاظم68790241951019028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقياباذر عباس عذاري خباري68791161951094001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيرسول جبار هليل وحيد68792141951028033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيحسام سمير سلطان جراح68793211951013009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىتطبيقيغفران صدام بشير جبار68794211952064002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيابراهيم جاسم محمد دخيل68795221951028001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقياسماعيل جبر فياض رحيل68796221951067010
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقياالء حسين علي مصحب68797211952226003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيسالم طالب جلوب سلمان68798211951007034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى470.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىتطبيقيمصطفى وادي نجم عبد68799211951081021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى470.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيميثاق محمد سلمان لكه68800211951009054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى470.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد صدام كاظم خلف68801221951302078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى470.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حسن كاظم مومن68802251951049015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى470.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيخالد كريم ثجيل فياض68803221951314025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى469.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيكرار محمد عطيه خريبط68804241951039041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر كامل جبار مجيد68805161951363224

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى468.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىتطبيقيحسنين علي عبدالرزاق حسن68806211951025003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيانور عدنان جهاد محمد68807211951038003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيزهراء كمال محمود جعفر68808211952098032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قارتطبيقيمحمد نعيم عطيه لفته68809221951232003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيحمزه رياض فليح حسن68810211951012009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيفاطمه مسلم عقيل عبد الحسين68811211952156012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيميالد فاضل جبر حسين68812231951069038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي عباس عبد الحسين68813161951363195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيأنور عباس راشد صعيد68814221951359001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيرافد سمير جياد كريم68815211951067009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقينايف هريبد مظلوم عبد هللا68816291951153307

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيزينب عدنان قحطان محمد68817211952016008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعمر رحمن محمود شبيب68818211951014079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيحسام جواد بدر برغش68819161951004009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيمنار حكيم حيمر صالح68820221952138046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقياحمد حكيم وحيد مفيتن68821221951095001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيسهى عباس بهلول كاظم68822211952090026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيحيدر علي هادي محمد68823231951251103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلتطبيقيعلي منعم عبيد جمر68824231951280010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىتطبيقيسيف وليد سلطان ابراهيم68825211951062006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيسجاد حمزه الزم غانم68826221951042037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0ثانوية االبراراالهلية للبنينالديوانيةتطبيقيصادق أحمد انعيمه ياسر68827241951075001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيحسن عباس صالح عباس68828271951035005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى464.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيفاطمه حازم محمود سبتي68829211952170010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىتطبيقيمحمد نبهان علوان محمود68830211951059012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةتطبيقينجوان سمير قاسم كريم68831321952066008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىتطبيقيامير اسماعيل فرحان شكر68832211951273005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارتطبيقيعبد المهدي عاشور حاتم سلطان68833221951057013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىتطبيقيايالف حاتم جاسم حسين68834211952100004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى462.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيحيدر فراس جاسم عبد68835211951029013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0ثانوية السهول المختلطةديالىتطبيقيمصطفى فالح لطيف نجم68836211951209006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيحيدر اياد موسى الياس68837211951013017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيدالل سليمان جواد جسام68838211952097007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد كريم رحمه عوده68839281951151814

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عباس ايوب محمد68840171951124083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عويد وحيد رحيم68841241951012045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين عوده علي68842221851021114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى460.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىتطبيقيمحمد حسن علي خميس68843211851037015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى642.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيشروق حامد يحيى محمد68844211922179050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى639.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبياسيل وليد عبد اللطيف عبد الجليل68845141922136006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى635.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيذكرى فالح محمد اسماعيل68846211922221006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى634.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزينب حكمت ابراهيم عبد68847211922133022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى633.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيمروة بالسم محمد حسن68848211922110085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى631.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيطيبة فاضل مرداس اسماعيل68849211922106016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى627.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيزينب جبار خضير مبارك68850211922137013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى626.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيحوراء ابراهيم حسن جواد68851211922140022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى625.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيزينب عمران علي حسن68852211922179044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى625.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيايه عوني غالب خليفة68853211922134012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى622.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيزهراء خليل هيالن مطلك68854211922153021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيزينب علي حميد ردام68855211922140041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيضحى علي دانوك حسين68856211922259009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى621.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيمريم طاهر سليمان داود68857211922125041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى619.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيسجى عدنان طه رمضان68858211922178047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى615.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيحوراء عبد الكريم عبد الغني محمد جواد68859211922130008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيعبير ستار عبد جواد68860211922227009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى610.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيسجى محمد عبد هللا ثابت68861211922159019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى608.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيرسل خالد علي هالل68862211922246003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى608.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيرانيه معن جاسم محمد68863211922153013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى608.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيهبه علي محمد خضر68864211922097084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى607.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيأيمان سعد ابراهيم حسوني68865211922106002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى607.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيزينب عباس دنبوس خلف68866211922169011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى606.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبيميمونه ابراهيم حسين حمد68867211922157020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى603.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيدعاء وليد خالد خزعل68868211922097029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى601.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيايالف وسام حسن شالوخ68869211922091019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى600.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيامال جاسم محمد علوان68870211922259004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى599.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيمنى خلوق مجيد دريس68871211922241006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى598.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيغفران احمد شاكر عبيد68872211922136031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى598.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزهراء علي عباس بدع68873211922110033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى598.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبياطياف تركان قادر صالح68874211922121005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى597.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيحنين محمود علي عبد الكاظم68875211922169004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى596.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيفاطمة قحطان نعمان عثمان68876211922146050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى596.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيساره امير حميد عطيه68877211922261006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى596.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيحسن حافظ حمود علوان68878211921042008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى595.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيعمران كامل حميد عطيه68879211921261017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى595.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيسبأ احمد عبد الرحمن سلمان68880211922101022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى594.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيخديجة خالد محمد طه68881211922154009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى593.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيأكرم نصيف محمود اسود68882211921001001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى593.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي جايد مكطوف جوده68883141921028255

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيمريم مجيد نوري منشد68884211922136041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى591.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبيأمينة ناصر عزيز شائع68885211922350001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى590.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبياحمد طالل اسماعيل احمد68886211921010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى590.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيرقية قيس سامي خلف68887211922101015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى588.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيمريم حسن سلمان كاظم68888211922220014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى588.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيمريم شاكر محمود جاسم68889211922110088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى588.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيضحى عبد الرحمن شهاب احمد68890211922253009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيتغريد ادريس شوكت عباس68891211922253002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيزهراء طارق عبعوب خلف68892211922131012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى586.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيساره صاحب جاسم محمد68893211922102017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى586.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيايمان باسم محمد رشيد68894211922127006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى586.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبياسيل كامل حسين الياس68895211922170002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى585.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد خلف رحيمه بجاي68896141921028005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى585.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عالء حسين علي68897141921031068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى585.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيتبارك رشيد عبد حسن68898211922170007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى584.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيتبارك نزار توفيق مجيد68899211922090009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى584.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبياميمه علي كامل كاظم68900211922230001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى583.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبيمحمد عبد الكريم طعمه مرعي68901211921203014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيتقوى كريم جمعه صالح68902211922101009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبيمصطفى قاسم محمد حنش68903211921032032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيهدى اسماعيل كريم فرج68904211922171028

3590 من 1914صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى581.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيزينب عبد المنعم خلف علي68905211922169014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى581.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيقمر مزهر علي خليل68906211922121039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيهدى حسين حبيب حسن68907211922150038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيسجى كرم عزيز احمد68908211922178049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبياسراء احمد شهاب احمد68909211922218002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيشهد علي فيصل إبراهيم68910211922238002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى579.0ثانوية االحسان المختلطةديالىادبيزهراء محمد خليل ابراهيم68911211922265005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى578.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيمريم رشيد علي شهاب68912211922102033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى578.0ثانوية عتبة للبناتديالىادبيفاطمة محمد علي مهدي68913211922167014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى578.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيمها محمد يحيى صالح68914211922216014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى577.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبينبأ اسعد لطيف حسن68915211922103038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيهديل خالد حمدي ابراهيم68916211922119036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيرسل فالح حسن حميد68917211922169008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى575.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيعلي حسين كاظم جواد68918211921060006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى573.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيضحى ستار خضير مبارك68919211922137020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى573.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيتقوى عبد الرضا حمه صوفي68920211922146015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى572.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيفاطمه علي محمود عبد68921211922227011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى572.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيهديل جعفر جاسم محمد68922211922182025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيضحى سالم صالح حسين68923211922127021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيصفا علي مهدي عبد الكريم68924211922102021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيحسين عبد االله حسين عربيد68925211921030014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيفاطمة صكبان ذياب خميس68926211922154027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيحازم كاظم جاسم حسين68927211921030010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى569.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيبنين باسم قاسم رديف68928211922110019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيزينب اركان كريم محمد68929211922136020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيرسل محمد مهدي صالح68930211922252008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى568.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيتبارك صفاء هاشم أحمد68931211922099021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى567.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيرهام احمد محمد محمود68932211922057007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيرسل سعيد غايب جمعه68933211922095008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزهراء حميد رشيد حسين68934211922133019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيصفا ياس خضير علي68935211922107025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيداليا فاضل خليفه عباس68936211922220005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبياية عامر جهاد محيميد68937211922091016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيعذراء علي كاظم سلمان68938211922170020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيمروه احمد حسون زغير68939211922127025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0اعدادية شورش للبنينديالىادبييحيى احمد عيسى عزيز68940211921076054
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى562.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزهراء صالح مهدي هادي68941211922145032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيامال قيس قدوري صحو68942211922246001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيديانه معن محمد محسن68943211922221005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيختام بكر محمود محمد68944211922169005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560.0ثانوية الحمائم للبناتديالىادبيهدى غظنفر هزبر محمد68945211922122017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبياسيل خلف عواد عثمان68946211922099006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيهاجر عدنان محمد خميس68947211922230014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيساره راغب رشيد خماس68948211922110049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيمريم جاسم محمد محيسن68949211922100043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيهدى سلمان عباس هالل68950211922102039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيتبارك سلمان طعمه علي68951211922131006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيشيرين رياض شهاب احمد68952211922110063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيايالف ايهاب اكرم رعيد68953211922099014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبينبأ حامد كاظم جاسم68954211922107042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيايه خالد علي هالل68955211922246002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيساره خميس أحمد خميس68956211922141026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعلي احمد مصطاف عبد68957211921063035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبينور عادل يوسف سلمان68958211922227014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيمريم اياد محمود علي68959211922153051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبينور عبد هللا كاظم هاشم68960211922130022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيوصال محمد سعود محمد68961211922254010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى553.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبياسراء محمد احمد خلف68962211922154002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى552.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيزينب هالل وذاح سلطان68963211922113015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى551.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيساره خليل فالح اسماعيل68964211922259007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى551.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبينبأ عباس حسن عريبيد68965211922146060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيهدير عبد الوهاب نوري عيدي68966211922091103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبينبأ محمد جواد عبود علوان68967211922169028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيوجدان شالل حبيب عليوي68968211922097089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيمعارج حامد حميد رشيد68969211922147050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيمصطفى ابراهيم مجيد عبد الحميد68970211921044028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيسبأ احمد علي خلف68971211922131017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبينور ثاير حسن ندا68972211922203008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيزينب صدام سلمان جواد68973211922170015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى548.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيهبة احمد كمر علي68974211922103044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبينرمين طارق سامي ابراهيم68975211922107045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيغدير محمود محيسن خلف68976211922145059
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيابراهيم جمهور محمد عواد68977211921074001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيفيحاء سعد احمد علو68978211922091078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيحوراء صالح عبد الكريم صالح68979211922151009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيانوار ستار علوان حسين68980211922118001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبياصاله محمد عبد الكريم عذاب68981211922147004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيناديه حسين جدوع محمد68982211922145071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيتبارك مؤيد كريم شهاب68983211922133009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيسارة سالم حسين عبد68984211922216007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيصابرين غانم جامل موحي68985211922125025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيرواء سلمان علي حسين68986211922179036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبياسراء حسين علي حسن68987211922112002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيفاطمة صباح حيدر مهدي68988211922102029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيغدير عبد االله نجم عبود68989211922181029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيزينب غسان علوان محمد68990211922107017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيرقيه هزبر حسن شالوخ68991211922095010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيمريم عبد هللا عبد احمد68992211922169024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى542.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبيضحى حامد حسين كاظم68993211922175014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيتبارك فاضل عباس حسن68994211922130005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبينور حسام صالح مهدي68995211922160045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيضحى رضا عبد اللطيف شهاب68996211922110066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيعلياء خالد شاكر حميد68997211922145057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيفاطمه ثامر ناطق علوان68998211922090042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيدنيا خالد محمود سلمان68999211922101011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيآيات جعفر ياسين حسين69000211922259001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيزينب ماجد عبد الخالق عيسى69001211922160025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيجاسم محمد خلف علي69002141921031011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0ثانوية مدينة السالم للبنينديالىادبيسجاد حسين خليفة عباس69003211921024011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيفاطمه حازم محمد شكر69004211922102031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيسامر جميل سمين اسماعيل69005211921022011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيساره نجم عبد هللا حسن69006211922182012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيتسنيم عادل راشد صالح69007211922181010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيضحى حسن جامل منصور69008211922093020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبياسراء نزار سلمان عزيز69009211922151004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيزينب عبد الرحمن احمد مطلك69010211922182011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيدنيا عصام حسن فارس69011211922178030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيشهد سعيد حسن سعيد69012211922113019
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيزهراء جاسم محمد كاظم69013211922098020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى هاني خلف سبع69014141921003164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيبتول حسام رستم محمد69015211922156006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيديانه محمد منعم عبد هللا69016211922156011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبينور الهدى خالد عبود ابراهيم69017211922175017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيتماظر عماد احمد كركوز69018211922134016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبياسراء طالب اسماعيل عجاج69019211922134006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيلبنى طه عبد الوهاب مسعود69020211922154030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيرقيه محمد خليل ابراهيم69021211922112013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيمريم خليل ابراهيم محمود69022211922057015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبياالء اكرم احمد محمد69023211922179010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيطيبه احمد محمد عبد الرحمن69024211922095018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعمر عباس فاضل سلمان69025211921004062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0ثانوية الوالء المختلطهديالىادبيأستبرق هاشم علي كاظم69026211922236002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيساره حاتم حردان مظلوم69027211922100031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيورود رشيد عبد اللطيف حسن69028211922158035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبييقين عبد حميد مدب69029211921230025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيهبة هللا كريم قدوري ابراهيم69030211922106022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبياسيل علي حسن هادي69031211922145008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيهديل محمد ابراهيم سالم69032211922182027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزهراء مصدق هادي عباس69033211922155044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيسهام نهاد حمودي علي69034211922351001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى526.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيصابرين رباح عبد اللطيف حسن69035211922158019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيياسر غضبان صيهود شهاب69036211921044032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيدعاء بشير هادي ايدام69037211922227003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيهديل عادل هاشم قدوري69038211922146067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيفاطمة فوزي علي ناصر69039211922112030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيزهراء جبار ستار عباس69040211922098021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيمريم قاسم عباس سلمان69041211922217010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيغفران جواد علي فهد69042211922131020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيشيماء خلف منصور ذياب69043211922121029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيريفال سعيد عبد فياض69044211922121019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيتقى عباس جاسم محمد69045211922125008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيعبد الرحمن ثامر دلي عبود69046211921013033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيضحى مصحب حسون محيسن69047211922110068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيتبارك احمد حسين جواد69048211922170005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيخالد شهاب احمد نجم69049211921038032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيرانيا شهاب احمد ثامر69050211922151012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيهشام محمد عزي شالل69051211921230023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيمروه نجم عبد خضير69052211922151028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيسارة خليل ابراهيم علي69053211922178042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبيفرح محمد حسين علوان69054211922203005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيرقية باسم عبد الرحمن صالح69055211922154012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيزهراء نعمان غالم حسين69056211922102014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيعلي حسين جاسم محمد69057211921025025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيشهد فاضل طالب حيدر69058211922156026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيساره جميل حميد جاسم69059211922100030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0ثانوية النهروان المختلطةديالىادبيتبارك عبد الهادي خليل علوش69060211922213005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيهدى صالح رحمه هللا خلف69061211922064020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيايالف نايف ابراهيم جياد69062211922121007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيزهراء كاظم حسين سبع69063211922166011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيعمر احمد طه محمد69064211921248023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيحسين شكر محمود جواد69065211921083007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0ثانوية تلمسان للبناتديالىادبيعذراء صادق موسى عباس69066211922124016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيزينب سعد قدوري خلف69067211922246006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيرضيه عقيل ابراهيم حسن69068211922149008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيزينب غسان عبد المجيد علي69069211922141021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبيعلي عبد هللا صالح خلف69070211921043028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزينب اديب عارف فارس69071211922090022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبينور باسم فرج لطيف69072211922099068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيزهراء نجم عبود علي69073211922129011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيطيبه عمار علي طه69074211922107027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيسجاد طاهر حميد عليوي69075211921351008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيرند يونس حميد رشيد69076211922106012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزهراء محمود منصور جعفر69077211922110035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيزينب عباس حميد جاسم69078211922101019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيآيات كاظم كامل عنيد69079211922133005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيبنين جعفر عبد الكريم مهدي69080211922133008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيكوثر حميد فهد سعيد69081211922104019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيزينب علي حبيب محمد69082211922112019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيورود محمد علي راشد69083211922110109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيلمى صالح ضاري مبارك69084211922140077
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيتبارك اركان خضر محمد69085211922178016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيرغد خميس احمد حسن69086211922179033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبياحمد علي اسماعيل ابراهيم69087211921004007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيزينب مثنى لطيف حمد69088211922261005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبياسيا حسين عبد هللا حسين69089211922254001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيايه محمد جواد كاظم69090211922230002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيمحمد طالل ابراهيم هادي69091211921067021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبينور سالم شهاب احمد69092211922165030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيأجيال محمد جاسم هادي69093211922147001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيسرى جمال عبد الغفور صالح69094211922110055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيسجاد خالد جمعه علوان69095211921226014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبيمريم حامد حسين علي69096211922247008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0الخارجياتديالىادبيمريم فخري بدري احمد69097211922401032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبياسماء جبار عبد الوهاب سعود69098211922095003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيمريم سنان شعالن محمود69099211922214003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيحسن بشار داود سلمان69100211921010015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيمحمد بدر لهمود مطشر69101291921008068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيزينب عبد بشاره جنعان69102211922100027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيرسل ابراهيم كاظم محمد69103211922133013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيرسل قاسم طعان سعدون69104211922110028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيضحى محمد رشيد احمد69105211922171020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيمحمد قاسم عباس عكاب69106211921223046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعلي وهاب حمد خلف69107211921038089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيميس عماد مزهر حسين69108211922121044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيتبارك نهاد عباس كريم69109211922118004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيداليا عبد الرحيم حميد خليفه69110211922171008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزينب احمد كاظم ياسين69111211922145037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيآيه سالم زيدان هياوي69112211922110004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبينور سعد صالح ضاري69113211922099070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيفاطمه صدام محمد ثلج69114211922164024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبييقين فالح ناجي حلبون69115211922253013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيايمان ناجي ناصر هادي69116211922178015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيمصطفى حارس حميد رشيد69117211921261024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيسجى محمود كاظم صالح69118211922246008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيايمان هادي حمد عباس69119211922102001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبينهله قاسم صالح دهش69120211922097075
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيفرح علي حسين ابراهيم69121211922110081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيابرار علي ياسين مهدي69122211922091002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0ثانوية الراشدين للبنينديالىادبيبان معد حمد براك69123211922035001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيزينب ماجد صادق رميض69124211922158017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيفاطمه حسن دلف كاظم69125211922220012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيقاسم محمد عبد الرضا فرج69126211921226031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيسليمان برهان عبد الرزاق عبد الكريم69127211921044010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيزهراء حسين علي احمد69128211922164011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيحسن فالح مهدي محمد69129211921255004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيسكينه سالم كاظم جابر69130211922110057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيايمن عبد باشي علي69131211921012011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي سامي علكم حسين69132141921031049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبياماني صالح ناجي حلبون69133211922253001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيمريم عقيل محسن دليان69134211922127027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيعلي حيدر مطلب عبد69135211921067013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيتقى جواد كاظم مهدي69136211922098008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيزينب سليمان لطيف احمد69137211922103015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيبتول حسن محمود حسين69138211922156007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيوسام خالد اسودي سلمان69139211921077132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيحياة ياسين خلف كشكول69140211922104005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيفاطمه موسى اكرم جاسم69141211922125034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبياسماء زياد علي محمد69142211922101001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزهراء قاسم عبد عطيه69143211922110034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيمهدي عبد الرسول محمد رشيد69144211921206022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيهدى حسين تركي خشاف69145211922233010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيرقية سعد ارحيم خلف69146211922091038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيعمر رائد حميد احمد69147211921010051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيهدى حسن جميل شحل69148211922140092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيمريم قاسم محمد خلف69149211922153052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيفاطمة حافظ ناظم خضير69150211922112026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيزهراء علي جامنير جوامير69151211922141019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيعبد هللا محمود احمد نجم69152211921034030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيغدير حاجم جاسم محمد69153211922100036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىادبيوصف حسن حميد سالم69154211922224008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيبيداء فالح مهدي صكر69155211922166006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيهدى كريم هادي احمد69156211922171029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيرفل يسار صباح جاسم69157211922110030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيسماح مازن حازم خضير69158211922112024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىادبياسراء عماد هزبر عبد هللا69159211922292001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيزينب محمد علي كاطع69160211922153027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيمصطفى رياض جمعة مذري69161211921065088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيرنده حاتم عبد جواد69162211922259006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0ثانوية عتبة للبناتديالىادبيفاطمه عبد  حسن نحش69163211922167016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيسميه حسن ياسين خضير69164211922227007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيعبد هللا علي خماس عبد هللا69165211921018022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيايه شعالن حاتم محمد69166211922140006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيميالد ثابت شهاب احمد69167211922259011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0ثانوية الطف المختلطةديالىادبيزينب حسين توفيق احمد69168211922242003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيمريم محمد رشيد جسام69169211922133035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيسندس سعدي محمد شهاب69170211922171016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيعذراء رافد حسن صادق69171211922164020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبيهشام عامر سلمان عناد69172211921219022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيرؤى محمود فهد حسن69173211922261003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيضياف رشيد عبد الحميد توفيق69174211922101031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبينوره صباح حسين عبد69175211922146065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيفاطمة محمد عبد هللا حسين69176211922093025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0ثانوية عتبة للبناتديالىادبيمريم فراس عباس علي69177211922167018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبينبأ محمود مجيد خليل69178211922247009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيشروق بدر مهدي حسين69179211922133028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيحسين عباس حسين علوان69180211921018012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيشيماء احمد ابراهيم غيدان69181211922159021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيزهراء حيدر ابراهيم محمد69182211922117015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيصعب وليد عدنان متعب69183211921013030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبيمحمد مثنى سعد حسين69184211921043039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبينهلة حسين تركي خشاف69185211922233009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيفاطمة حسين علي حسين69186211922093024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيريام يوسف علي احمد69187211922099034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبياحمد عبد الكريم حسين هاشم69188211921222001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيعذراء لطيف عباس علي69189211922230010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيزهور عيدان محسن علي69190211922217003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيزهراء زين العابدين عمران اسد69191211922109014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيسارة عقيل خفيف احمد69192211922155050
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيمريم مجيد عبد هللا احمد69193211922090050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيداليا يوسف متعب محمود69194211922158009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيمسلم قاسم مسلم كاظم69195211921067024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيايناس سعد خلف حديد69196211922095005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبيعمرو تحسين علي بالل69197211921043031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيطيبه علي هادي رميض69198211922146045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيمحمد خليل ابراهيم جواد69199211921083033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيفاطمة عبد االمير عبد هللا اسماعيل69200211922112027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيصالح مهدي اسماعيل حمود69201211921004037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيغفران أياد نصيف جاسم69202211922158025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيطيبة عدنان محمد طه69203211922154022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيفاطمة الزهراء سعد قاسم عباس69204211922090040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيهبه شهاب احمد حميد69205211922110103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى493.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيزين العابدين ابراهيم نصيف جاسم69206211921039007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبيعلي باقر كاظم حسين69207211921222013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيخليل ابراهيم جاسم نصيف69208211921030017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيزينب عالء فاضل هادي69209211922156018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمقتدى غازي هيشه عبد الحسن69210141921028244

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0ثانوية الوالء المختلطهديالىادبيعذراء عبد الغني صالح جاسم69211211922236008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيميعاد جبار قاسم شهاب69212211922146059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيكرار كاظم صالح مهدي69213211921230013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبينور حامد عبعوب سبع69214211922090057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيتبارك جاسم محمد حسن69215211922113006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزهراء حمد حسين مهدي69216211922133018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيابتهال هيثم جسام محمد69217211922237001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيجمان خير هللا نعمان عباس69218211922105007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيعلي صفاء علي نهار69219211921013044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيعلي طالب علي حسين69220211921232008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىادبيحسن عباس صالح عليوي69221211921016008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيفاطمه سمير محمد كاظم69222211922166021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيفاطمه طاهر يوسف اسماعيل69223211922351003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبييوسف نعمان صيهود حتيوي69224211921219026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيبكر قاسم حمادي كاظم69225211921054012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيحسن هادي جبار محمد69226211921063011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيفاطمة علي حمد رحيم69227211922228018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبينبأ خليل باش مخلف69228211922228023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبيايوب يوسف عبد الحميد خليل69229211921219006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيساره هيثم علي حسين69230211922129015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيايات قاسم عبد الحسين عباس69231211922145015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيحسين علي عبد الستار حميد69232211921063017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيزهراء جعفر هادي محمد69233211922166010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيعزه عبد الرحمن خضير عباس69234311922039016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبياية علي ناصر حسين69235211922140007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيزينب عواد ابراهيم حسين69236211922057009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيايناس عدي جاسم حمودي69237211922158004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبياصالة سلمان طعمه علي69238211922131002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبياالء كاظم جواد احمد69239211922171003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيطيبه وليد حسون مشكور69240211922110070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبيلقاء عبد الرحمن عباس عطيه69241211922157016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيمريم مهدي فاضل عباس69242211922129027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيدعاء صافي أحمد سلمان69243211922106011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية مدينة السالم للبنينديالىادبياحمد غسان شهاب احمد69244211921024004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيموج صباح نوري علي69245211922178064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0ثانوية سارة للبناتديالىادبيمنى شوكت مهدي صالح69246211922123015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيرسل جليل اسماعيل رجيه69247211922099026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيزينب احمد نافع سلمان69248211922125020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيابراهيم سالم ابراهيم فياض69249211921037001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيدعاء اسعد محمد خلف69250211922252007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيياسمين عباس غازي مدحت69251211922091107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيعال غسان سلمان احمد69252211922103028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيمصطفى احمد ابراهيم مهدي69253211921012073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيبراق حامد عيسى عليوي69254211922171006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيزينب اركان فاضل حسين69255211922112018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيشهد فيصل عبد هللا حميد69256211922166017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيفرح هيثم محمد حسين69257211922121038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيياسمين حبيب حميد جاسم69258211922137031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى485.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيميس عصمت ابراهيم احمد69259211922107041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد رزاق عطيه69260141921028157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبيعلي باسم محمد ابراهيم69261211921208009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عادل عبدوش كاظم69262141921029083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيرجاء جبار كامل محمود69263211922214001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى484.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيوسن جالل شاكر هالل69264211922246014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيايالف مدحت صاحب يحيى69265211922091018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0ثانوية الذاريات للبناتديالىادبيياسمين عباس علي ياسين69266211822180027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيختام صالح مهدي موسى69267211922145027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيشهد قاسم ردام محمود69268211922171019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيمحمد توفيق فاضل علي69269211921246004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي صالح جميل عيال69270141921031085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيرامي فليح حسون محمد69271211821241007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيشهد احمد سلمان عبد69272211922140055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزينب حيدر عبد الحسين مجيد69273211922110039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبيفيصل صالح حميد محمد69274211921268014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيسجى قاسم عبد الكريم سلمان69275211922147031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيغفران محمود عبد الستار خورشيد69276211922125029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبيرفل محمد رشيد حميد69277211922137011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيهند علي جبر حسن69278211922150040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيحيدر عماد نوري خليفة69279211921079017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبياحمد عماد سلمان علي69280211921222002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبياالء هالل حبيب فاضل69281211922090005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيهيبت صالح مهدي ابراهيم69282211922140096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى481.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبينورس سعد سلمان عبد69283211922170029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيسرور عباس علي عبد69284211922098030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبينبأ ماجد محسن منصور69285211922134054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيابراهيم حازم ياس حسن69286211921004001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيهاجر أياد مطر حسن69287211922170030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيحوراء علي سليمان طاهر69288211922254003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيمريم سالم حسين منصور69289211922164027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيوليد مظهر اسماعيل ابراهيم69290211921074102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية االمال للبناتديالىادبينبأ سعد عدنان محمود69291211922153056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيهبة عبد الواحد عزيز جواد69292211922232010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيشهالء قيس كاظم احمد69293211922091067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى615.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيرسل محمد يوسف حاجم69294211942110024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى612.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائينرجس حبيب كاظم هالوش69295211942167037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى609.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمحمود حسين محمود داود69296211941034088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى605.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيانوارالهدى سعد محسن عبدالساده69297241942080011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى604.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيصفا محمد توفيق محمود69298211942131024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى599.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيليث ثامر لطيف عباس69299211941034067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى599.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حامد تمر بندر69300141941208220
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى598.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائياياد ضمد اكريم بردي69301211941034010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى598.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيزهراء طارق حسين كاظم69302211942046013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى595.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى رسول كريم مبارك69303291941007342

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى592.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينبأ مؤيد علي سلمان69304211942094111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى590.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء بالسم عبد هللا حميد69305131942071027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى588.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيزينب سعيد عبدهللا محمد69306211942046017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى588.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيعلي ماجد خليفه حسن69307211941222019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى587.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيصفاء حسين محمود داود69308211941034040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى580.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيعائشه حسين محسن علي69309211942244013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى578.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي محمد احمد محمد69310211941005106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى577.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيهاله كريم فاضل كريم69311211942015024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى577.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيمنار عامر خميس علي69312211942291082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيوسن فالح محمد ستار69313211942290057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى570.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيدالل علي حسن محمد69314211942170021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى567.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيصبا منير احمد فاضل69315211942158020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيمنى سلمان كامل رخيص69316321942020075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى561.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائياسراء يحيى حسن علوان69317211942116001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى560.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيسما مهدي صالح سلمان69318211942145099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائينور خالد احمد جاسم69319211942064032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيايه جاسم حسين جبر69320131942126005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيهديل علي أحمد عبد69321211942141106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيبشرى سالم جاسم محمد69322211942156014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى545.0ثانوية القوارير للبناتديالىاحيائيايمان محمد كاظم عباس69323211942150008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى544.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيفاطمة سعد حسن علي69324211942165061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيزهراء رزاق حامد عباس69325211942094046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيسيف كنعان عبد هندي69326211941264019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى536.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيمنى جمال حمادي عليوي69327321942029065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيمنار عبد السالم رسول شبيب69328211942123040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيمريم هيثم ياسين مطلك69329211942140183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائياية قاسم صالح سلطان69330211942293009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياوس حيدر عباس فاضل69331211941004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيسحر جعفر نواف عبد69332211942131021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيدعاء نجم عبد سرحان69333211942263006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيرفاه موفق حسون محمود69334211942125016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيسجى جبار كاظم علي69335211942177031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيانفال وليد مجيد حسن69336211942290010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائياركان خالد جعفر عباس69337211941034009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيأيناس حاتم عبد فرهود69338211942145005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمجتبى خالد حسن داود69339211941034073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيآيات خالد شكر محمود69340211942181003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيخليل عالء خليل علوان69341211941003058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد جاسم محمد داود69342211941005139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى518.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيهدى محمد عبدالوهاب جاسم69343211942291097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيشهد ياسين خزعل عبد69344211942147085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيمريم عامر عبد عيال69345211942260009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى508.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيتمارا ياسر محمود كاظم69346211942134023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائينور الهدى محمود عباس حسين69347211942139175

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيساره احمد علي فرحان69348211942147071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيمصطفى ثاير عبدالعزيز خميس69349211941038073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيغيث رحيم مطشر جاري69350211941007059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيوسن ثاير مهنا حمد69351211942140228

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيهبة هادي احمد عبدهللا69352211942046033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائياسراء سالم كاظم مهدي69353211942231001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيزهراء محمد مجيد احمد69354211942116013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجاسم محمد جمعه علي69355141941028009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيضالل كامل جبار خلف69356211942294071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0ثانوية االديبة للبناتديالىاحيائيرغد محمد عبد هللا حسين69357211942114006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيفاطمه احمد محمد كاظم69358211942140170

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائياروى حميد محمود مجيد69359211942107007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيياسمين محمد مهدي صالح69360211842145109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيهاجر عقيل خليل ابراهيم69361211942159037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائياحمد عبدالسالم محمد حربي69362211941065009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى أحسان محمد احمد69363251941200183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيمريم مثنى عبد الجبار خلف69364211942103058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيفاطمه نزار راشد سنجار69365211942102102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزينب عباس طالب حسين69366211942139092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيايات سهيل نجم ضايع69367211942167004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى502.0ثانوية التراث للبنينبابلاحيائياسعد فرج سلمان فرج69368231941068003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيرانيا قاسم حميد جاسم69369211942147050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيزينب شهاب حسين علوان69370211942100047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزينب مبدر خليل اسماعيل69371211942140100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيفاطمه قاسم صالح عبد هللا69372211942133047
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيوجدان خوام عبد مصطاف69373211942098172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيجنان فاضل دعدوش سوسة69374211942136029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى499.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعلي غازي عدنان مهدي69375211941003120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيالباب شكر محمود ياسين69376211942107010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيسماح حسن عبد الحميد جعاطه69377211942141058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيحسن محمد عبد القادر احمد69378271941019019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيبراق محمد رحيم سلمان69379211942090047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيآيه طالل معروف مجيد69380211942125002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائينبأ احمد هادي جبار69381211942145137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى584.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيمحمد مرتضى فهيم تعبان69382221951045036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى559.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيجعفر حاكم كاظم سعود69383291951002019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيحسن خيكان عجيل كاطع69384221951026017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى550.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيساره سالم داود سلمان69385211952139026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى530.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقياحمد مؤيد عباس كزار69386291951153018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى522.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيبراء خليل ابراهيم حمود69387211951014016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقياحمد رحيم رهك حمود69388291951153008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيرواء خالد سرحان احمد69389211952098029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيتبارك عامر خميس علي69390211952094005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيسلوان فاهم مطشر حنون69391241951013030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقياسراء مصطفى احمد فرج69392211952145001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيمصطفى نافع صالح محمد69393211951011047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحسن مشكور ناصر جبر69394291951153070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى480.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد قاسم موسى جاسم69395141951013083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى476.0الخارجيونالبصرةتطبيقيوسام علي عبد الرضا شناوه69396161951400160

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى467.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمصطفى كاظم عبيس جعفر69397251951116042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى465.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيسجاد سعد محمود بريس69398211951007032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى463.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيعلي عبد هللا ناصر مياح69399211851012020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيحيدر أمير هاشم محسن69400221951053015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيهاشم كريم احمد محمد69401211951007071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيضحى مروان ابراهيم فتحي69402331952040036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيتبارك حافظ علوان حسين69403211952140013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0ثانوية الحسام للبنينديالىتطبيقياحمد طالل ذياب محمد69404211851070005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقياستبرق ابراهيم كامل حميد69405211952228001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىتطبيقيمرتضى هاشم فاضل فليح69406211951018021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيجعفر علي جخيور طاهر69407251951046002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيهديل باسم كنعان صالح69408211952098060
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيتبارك علي حبيب عبد هللا69409211952109010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىتطبيقيعبدالعظيم حبيب خليف جبار69410291851111012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى573.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيعلي حسين صالح ناصر69411211921223032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى556.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيشهد عباس بشه لطيف69412211922110060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى556.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيمروة عدنان مبارك حميد69413211922241005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى555.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبينور الهدى خليل ابراهيم صالح69414211922216017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى554.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيمحمود مزهر اسماعيل عامود69415211921030057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى552.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيمريم عالء بدهان حاتم69416211922158030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى545.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيكيالن بشير جمعه جاسم69417211921084014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى544.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيسجى عباس ابراهيم مجيد69418211922113016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى541.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبيرنا احمد اسماعيل عطيه69419211922175005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى541.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيهدى جواد كاظم خميس69420211922170032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى538.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيعبد هللا احمد حسن حمد69421211921059020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى536.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيفاطمه يوسف خليل ابراهيم69422211922064013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى533.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيجنه طه عبد الوهاب مسعود69423211922154007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى533.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىادبيسومانه عبد الرحمن احمد عبد هللا69424211922224006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى533.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيامل عقيل نجم عبد هللا69425211922098002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى531.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيمروه حاتم ابراهيم محمد69426211922214002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى527.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيشيماء طه احمد شناوة69427211922127019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى527.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيشهد فالح عبد الحميد جاسم69428211922127018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى527.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيغدير مثنى عبد الستار داود69429211922103031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى527.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعلي غسان عبد العزيز حسين69430211921074056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى527.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيهدى فؤاد مصطفى لطيف69431211922103046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى526.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبياحمد خالد ادريس علوان69432211921018001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى525.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبياالء حامد خليل اسماعيل69433211922107004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى524.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيفاطمه وليد حسين حسن69434211922136034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى523.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيشمس حسن علي لطيف69435211922064010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى523.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيموج عامر ناظم صالح69436211922155072

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى520.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيزينه علي هاشم حسن69437211922100029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى520.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيسيف علي علوان فليح69438211921023025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى518.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيحسين قاسم حسين جواد69439211921017009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى517.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيآيه خلف كاظم ساجت69440211922094003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى516.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيعبد هللا طالب جاسم جواد69441211921008026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى515.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيضياء الدين حسين علي حسين69442211921216008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى514.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيعلي كاظم ولي نادر69443211921034039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى511.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيشهد عمار محمود عبار69444211922114011

3590 من 1929صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيسرى عباس سامي جواد69445211922140051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى510.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيمسرة أحمد جاسم محمد69446211922216013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى507.0ثانوية التضامن للبنينديالىادبيصفاء الدين زامل هتيمي مهدي69447211921019008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيزينه سلمان سعدون وكاع69448211922141024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيزهراء أمجد حقي أسماعيل69449211922117013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى504.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيعلياء نصيف جاسم محمد69450211922114013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيشهد قاسم عدنان حسان69451211922103022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيحيدر حمزه جمعه عبد هللا69452211921034017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيضفاف محمد رزيج نجم69453211922233005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيشهد عامر محمد موسى69454211922171017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيسيف علي مزهر رحيم69455211921087029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيايه احسان فالح حسن69456211922145017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيرانيا ازاد محمد كمر69457211922179032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيابتهال سلمان عبد الهادي خليل69458211922113001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيسهى خليل احمد خليل69459211922110058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيضحى عبد الكريم صعب سهيل69460211922153039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيحاتم حبيب احمد لطيف69461211921038018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيمريم ضياء عبد الغني عبد الرزاق69462211922134051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيامير خالد فرمان دليان69463211921221002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيمحمد هادي سلمان منهل69464211921007037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيباسم عباس خضير جرمط69465211921214009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيزهراء عباس مزهر محمود69466211922158015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيآيه خالد كريم جلوب69467211922125002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيميثم ستار اسود حمودي69468211921228033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيشيماء أسماعيل خليل حسين69469211922125024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيمحمد حكيم محمد حسون69470211921030052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيسفانا سعد فرهود امين69471211922181020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيمارية حسين حكمت محمد69472211922155064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0ثانوية االحسان المختلطةديالىادبيرسل عامر عبد الحسن سعيد69473211922265003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيعلي وسام حبيب بالل69474211921218008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيشجن فليح حسون محمد69475211922241003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىادبيعبد الجليل عبد هللا نجم عبد هللا69476211921243004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيديار مؤيد نوروز درويش69477211922102005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيايمان رشيد محمد خلف69478211922119007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0اعدادية بابل للبناتديالىادبينبأ فهد رشيد خلف69479211922141037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيساره فالح حسين اسماعيل69480211922147026
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبينبأ عبد الحليم عليوي فرحان69481211922098054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيحوراء ثعبان سالم مهدي69482211922230003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبيإسماعيل أحمد عزيز شائع69483211921350001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيهاجر محمد مجيد جباره69484211922097082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيلقاء حسين علي حيدر69485211922115021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيضحى صبحي حسن جباره69486211922097063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيمحمد احمد ماهود منصور69487211921065067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيوجدان عدنان حمد عبد هللا69488211922232011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيحيدر حسين علي حسن69489211921008014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبياالء صبحي عبد الستار منشد69490211922094004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيحمزة سعد مخلف كريم69491211921065027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبينعيمه يوسف عيسى احمد69492211922064016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيزينب ليث مهدي حسين69493211922129013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيمريم وليد نصيف لطيف69494211922091084

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبيعمر وليد ناطق عبد الهادي69495211921052022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0ثانوية نوح للبنينديالىادبيرافع حميد جاسم محمد69496211921053006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيفاطمه محمد عبد الرضا جعفر69497211922110079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيايه صالح كردي شالش69498211922171005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعبد هللا حسين علي خورشيد69499211921063033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيحسين مهدي عناد محمد69500211921025009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيداليا شهاب احمد ثامر69501211922151010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبيمؤمل كريم حسين علي69502211921222017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيشروق حاتم عباس حسين69503211922131018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيايات احمد جليل جابر69504211922110015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيداليه علي عبد الوهاب احمد69505211922110024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيسارة عباس محمود شهاب69506211922145045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيمريم حميد حسين علي69507211922171025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيخديجه ستار عباس كريم69508211922095006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيعبير حافظ محمود جاسم69509211922221013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ديالىادبيعلي عدنان حسين خلف69510211921207014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيشهد عبد الواحد عالوي خلف69511211922253007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبياسراء يونس عبد هللا داود69512211922150005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبينبأ شامل كامل جاسم69513211922237008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيسجى غانم سلمان بطيخ69514211922110053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيمحمد اركان عبد الهادي كسارة69515211921030051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيعبد المجيد شاكر محمود مجيد69516211921226021
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيهاجر صالح شاكر محمود69517211922110101

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيمحمد قاسم محمد عباس69518211921230019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبينهى علي عبد جاسم69519211922253011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيرونق قاسم مهدي حسن69520211922133015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيزينب محمد علي يوسف69521211922098026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيرشا واثق حمدان محمد69522211922093006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيفائزه جاسم عون هادي69523211922160033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبينور الهدى علي محمود علي69524211922097077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيفدوى عباس علي رشيد69525211922115020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيساره ياسر نديم وهيب69526211922097050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبياساور عبد الخالق ابراهيم ياسين69527211922099001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0ثانوية الوالء المختلطهديالىادبيوفاء خليل محمد كنجه69528211922236012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبياسامه محمد ذياب خليل69529211921063003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيزينب احمد محسن رشيد69530211922104010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسوني احمد رجاب69531141922116015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعبد هللا صالح حسن كاظم69532231921051031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيعذراء محمد علي خميس69533211922234012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيأستبرق ياسر مسعود ابراهيم69534211922110002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيرنا مازن عبد الجبار فاضل69535211922094016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيحوراء كريم لطيف احمد69536211922129006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيزهراء برهان عبد الكريم حمود69537211922133017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيغدير حسن فرحان زاير69538211922164022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيهاجر عمار صبري ابراهيم69539211822146072

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيسهى سلمان داود سلمان69540211922090030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيطاهر تحسين كريم شالش69541211821037011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيولدان محمد عيدان جاسم69542211922090064

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية البارقة المختلطةديالىادبينور خالد احمد بدر69543211922258004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيعلي حسين سامي محمود69544211921030038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيميسرة عمار فاضل محمد69545211922100045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيزهراء سرحان حسن شكور69546211922100023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيتمارا هيثم رحيم عبد هللا69547211922090011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيحيدر فليح حسن ناصر69548211921223017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبينذير اياد علي حسين69549211921026039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيمرتضى هيثم ضاري شهاب69550211921010061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيزهراء خلف احمد حسن69551211922150013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيأسيل علي عباس شهاب69552211922140003
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبييونس محمد مبارك خميس69553211921063080

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيضرغام صدام حسين مظلوم69554211921008021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيعلي حامد عواد احمد69555211921008028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ثانوية روناكي للبناتالسليمانيةادبيبلقيس خالد عبد الكريم سليم69556321922032002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيمحمد مجيد عبود اسماعيل69557211921023070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيعبد الرزاق سعد فالح علي69558211921238006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزهراء ثاير علي حسين69559211922155040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيعلي احمد طاهر علوان69560211921214024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ثانوية الواحة المختلطةديالىادبيدموع صباح نوري محمد69561211922215002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيمحمد علي حسين كاظم69562211921248033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيحوراء صاحب ماهود سمين69563211922104003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيشيماء حاتم خليل اسماعيل69564211922107024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيمعالي زاهر نجم عبد69565211922220015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبياحمد ياسين علي جاسم69566211921013008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيمريم ناظم فخري عبد هللا69567211922181031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيرانيه عدي احمد عكله69568211922100019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيضحى قاسم خليل كاظم69569211922116018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيزينب محسن عبد محمد69570211922116011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزهراء عالء حسين ناصر69571211922145035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىادبيفاطمة محمد جاسم احمد69572211922263004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبينمارق ميثاق شهاب احمد69573211922155075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيندى ثامر مريوش عبود69574211922232008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيرسل عدنان هزبر كاظم69575211922155032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبياالء وهاب رزاق ياس69576211922129003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيجوان قاسم عبد هللا حجي69577211922102003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيبتول رعد كريم محمد69578211922098005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيرنين ماجد خليل ولي69579211922125015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيرنا عماد مهدي احمد69580211922147019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيضحى يحى مرهون علي69581211922099047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيرحيم عبد الجليل عبد الصاحب كمر69582141921028075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيلينا عدنان نعيم حسين69583211922097069

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبينبأ حيدر عبد الواحد عيدان69584211922169027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيعمر داود عطيه عابط69585211921223039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيحسين طالب حبيب ابراهيم69586211921063014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيمروه عيدان محمود فرمان69587211922090048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0ثانوية البحيرة للبناتديالىادبينبأ حسين محمد مراد69588211922120009
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبينبأ فائق اسماعيل حنتوش69589211922208012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيعلي سالم مري مسرهد69590211921007021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيعلي حمزة سالم اسماعيل69591211921039013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىادبيغدير عبد االمير مصطفى محمد69592211922293017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيرحاب عصام غفوري مهدي69593211922119012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيحسين حافظ ناظم خضير69594211921248005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية دمشق للبنينديالىادبياحمد سامي علي جاسم69595211921048002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيمحمد اياد كاطع محمد69596211921087056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية الراية المختلطةديالىادبيديار ثابت محمد حسن69597211922021003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيشيماء محمد عبد الرضا موسى69598211922090033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيحيدر علي صباح حميد69599211921025012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيزهراء خالد فهمي مهدي69600211922129008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيختام مجيد حميد فرج69601211922226010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيمنى محمد مهدي حنوش69602211922094035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيعمر عماد ستار حميد69603211921007026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبييعقوب خالد حسن عبد الكريم69604211921039034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيجنان موسى سلمان طه69605211922154006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيساره حسن عواد منصور69606211922110048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيعبير فاضل سكران محبوب69607211922171022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيطه عباس عبد خضير69608211921234011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيزبيدة عباس عبد كاظم69609211922097040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتديالىادبيبراء عادل جالب رغيف69610211922187003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيزهراء حسن كاظم محمد69611211922125016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيزهراء سلمان فهد علي69612211922170013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيسيف ياسين علي توفيق69613211921076021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0اعدادية البينات للبناتديالىادبينور قاسم عاشور عباس69614211922116026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيحسن فالح مهدي عبد69615211921223011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعلي حسين علي حسين69616211921063040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيعبد المهيمن اسماعيل صكبان اسماعيل69617211921010043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبييوسف طالل ابراهيم هادي69618211921067032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيصبيح ماجد محسن خميس69619211921007016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيمريم اسعد محمد اسد69620211922170026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيزهراء حسين احمد عبد هللا69621211922204004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيزهراء عبد الحسين علي محسن69622211922132010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيحوراء حافظ ابراهيم خلوف69623211922100014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيمريم مجبل مرهون جدوع69624101922110103
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيمحمد فيصل غازي عبد هللا69625211921079035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيمريم عبد الكريم عقيل عبد69626211922103036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيكوثر حسن محسن تقي69627211922234015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيغسق حسين احمد عبد هللا69628211922204005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزينب احمد سبع خميس69629211922110037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيفاطمه علي خليفه جواد69630211922151026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيمالك محمد سلمان حسون69631211922136042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيزينب عطا عبد الكريم عطيه69632211922134031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيرضا يحيى شهيد يحيى69633211921063024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية االمال للبناتديالىادبينبأ ثعبان احمد وهيب69634211922153055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبياساور قاسم عبد هللا فاضل69635211922145004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيعبد هللا رزاق جبار خميس69636211921214021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيحمزه جميل حبيب سلمان69637211921255007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتديالىادبيالرا علي عطيه هجر69638211922187011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيايناس نهاد قحطان محمود69639211922110016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيهاجر سلمان لفته حسن69640211922100051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىادبيمأوى غزال رحيم احمد69641211922290027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيتقى صكبان محسن عبد69642211922154005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيعبد المهيمن كمال عبود حسين69643211921014047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزينب هاشم جاسم حمادي69644211922090026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيعبير عقيل عباس عبد69645211922170019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيتبارك نجم عبد خميس69646211922106008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيحنان عادل رشيد جاسم69647211922098010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيمروه محمد مهدي محمود69648211922110086

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبينبأ عباس كريم مهدي69649211922100047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيصفاء هيالن كريم سلمان69650211921087030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيضحى مازن محمود فاضل69651211922140061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبياسماء كامل عبعوب حمزة69652211922169001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيرسل حسن كريم كيطان69653211922253003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبياسيل سعيد جبر حسن69654211922150007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبيورود صالح حسن علي69655211922260011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيهبه شالل جليل ابراهيم69656211922090060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبياالء عيدان حسين حسن69657211922179011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيوضاح حسن امين ابراهيم69658211921030061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيصابر محمود صبري محمود69659211921062015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيدالل هاشم محمد صالح69660211922114004
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية الغيث المختلطةديالىادبيياسر حسين علي خميس69661211921247014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيعمار جسام نايف سنين69662211921214026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيشذى خضير حسين لطيف69663211922134038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعبد هللا صالح خليفة صالح69664211921023042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبينسرين سعد عبد الكريم شكر69665211922090055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيضحى ابراهيم عبد هللا رميض69666211922153038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعبد هللا حقي اسماعيل حسون69667211921074046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيفاطمه مهدي كاظم جواد69668211922116022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيبدور اسماعيل دحام نصيف69669211922112009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبينبأ محمد احمد حسين69670211922134055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيفاطمه طه سعود جميل69671211922116021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى احمد فالح صادق69672121922113037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيايات صابر محمد حسين69673211922145014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبينور اسماعيل عبد حسن69674211922227012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيعثمان حميد حسين صالح69675211921037023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد جاسم عبد69676141921028156

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيفاتن خليل اسماعيل حسن69677211922238003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبينهى رعد علي نايف69678111922401079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيحسين ناصر احمد إبراهيم69679211921232005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيميساء طارق عبد الحسن مهدي69680211922165028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيغفران صالح حسن عباس69681211922179061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيعلياء محمد هادي سلمان69682211922134041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبينور بشير خلف ابراهيم69683211922250006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبياسراء عايد سحاب مطر69684211922100006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية الحمائم للبناتديالىادبيمريم سعد عبد االمير توفيق69685211922122014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيحسن عباس علي براك69686211921023015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيزهراء علي عبد الحسين اسماعيل69687211922153023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية الصقور للبناتصالح الدينادبيبيان عبد هللا عبد اسعد69688181922206006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيفاطمة حسين ابراهيم عبد69689211922102027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبياستبرق احمد محمد حسين69690211922127003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيصالح مهدي مري مسرهد69691211921007017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيبدور غفوري مجيد غفوري69692211922097022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبياسراء اسماعيل خليل ابراهيم69693211922137004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيمحمد سالم عبود ذيبان69694211921059032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيعالء احمد عطيه عابط69695211921084011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيشهالء عدنان حسين فرحان69696211922105022
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبينور سرمد سعدي صالح69697211922103040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ثانوية الدؤلي المختلطةديالىادبيمحمد جواد كاظم نصيف69698211921200016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىادبيرفل غيث مهدي حسن69699211922294045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبتول هيثم عبد هللا حميد69700141922116003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيسجى عادل جبار عرمان69701211922218010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيسكينة محسن علي عباس69702211922169016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيوالء رشيد حاتم عيدان69703211922169033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيضحى محمد علي عبود69704211922117026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيشهد احمد عبد كاظم69705211922091065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبينصرة حمزه احمد علي69706211922159031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيبراء هاشم محمود حسن69707211922117002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيزينب احمد شهاب احمد69708211922182009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيعائشه رعد فخري كاظم69709211922146048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيفاطمه عماد عبد ربه مجيد69710211922145063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيسجى محمد حكمت ابراهيم69711211922091060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيعائشة نظام عبد احمد69712211922158021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيكريم عماد راضي عبد69713211921232010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية االديبة للبناتديالىادبيفاطمه محمد علي صادق69714211922114018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيعبير سعد طارق عبد69715211922246012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيساره عالء محسن عبد69716211922154016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبياسيا زكريا يحيى عواد69717211922121003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيبراء محمود مهدي جاسم69718211922164006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبينذير مخلص حامد حسين69719211921044031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيرانية اسعد عبد هللا محمد69720211922140027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيزهراء عبد المجيد حمود جعفر69721211922116004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيتقوى عقيل ناجي هاشم69722211922064004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيزهراء تركان عنون خلف69723211922150011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية النهروان المختلطةديالىادبيتبارك ماهر كاظم ياسين69724211922213006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبياميره مؤيد عايش مخلف69725211922115004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيعالء سلمان خلف مال هللا69726211921034033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعبد هللا احسان علي كالميا69727211921065051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبييحيى جابر ابراهيم خضير69728211921025048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيحوراء ماهر محمد محمود69729211922155027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيوداد مصطفى لطيف غفوري69730211922110107

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية عتبة للبناتديالىادبيزينب كاظم مهوس عبد69731211922167010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيفرح سعد احمد سوادي69732211922110080
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيزينب ضاري عزيز سلمان69733211922171012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية االحواز للبنينديالىادبياسماعيل حسين اسماعيل حسين69734211921078005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيام البنين بشير عباس مبارك69735211922112003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبينور صباح محمود زهو69736211922100049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبياية رضا جعفر راضي69737211922105003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيضحى رمضان محمود عبد69738211922099046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيانمار علي محمد علي69739211921067005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيجنيد علي حسن عبد69740211921038015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيفراس حسين ثعبان صالح69741211921238009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية الصقور للبناتصالح الدينادبينبا لطيف حسن ضاحي69742181922206024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيشيماء عامر محمود حلبوص69743211922101026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيدعاء عبد الرحمن موسى ربيع69744211922146021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية تلمسان للبناتديالىادبيبتول ويس مهدي احمد69745211922124002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية بني سعد للبنينديالىادبيحسين قاسم عبد االمير محمود69746211921008013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية االثار المختلطةديالىادبيطيبة حبيب محمد عبد هللا69747211922249002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيفاطمة صباح غازي طعان69748211922154026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيافنان ماضي علي خليل69749211922091008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية تلمسان للبناتديالىادبيزهراء عقيل مسلم عباس69750211922124010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيعذراء علي محمد علي69751211922150024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيكرار فاضل كاظم حسين69752211921087051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبياميره عبد الجبار عباس مهدي69753211922160004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيعذراء زاهر طه خميس69754211922153043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيفاطمة اركان هزبر كاظم69755211922155057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبينور زياد محمود صالل69756211922127032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيانفال خالد كامل جاسم69757211922131004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية المودة للبناتديالىادبينور بالسم صاحب حسن69758211922132021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيمحمد قاسم هدرس علي69759211921030054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيساره احمد ناصر حسين69760211922102016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيمريم ابراهيم احميد طعمه69761211922100042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية بغداد األهلية للبنينالديوانيةادبياحمد عبد االمير كاظم يوسف69762241921044001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيحيدر محمود عزيز هاشم69763211921051015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيسجى جاسم طه لفته69764211922136023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيرحمه حسن محمود حسين69765211922156013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيسبأ حسين عبد هللا حميد69766211922095014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيمريم حازم محمد حميد69767211922182023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبياالء مؤيد عادل احمد69768211922134007
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيايات محمود جاسم محمد69769211922094007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيخديجة شعالن هزبر محمد69770211922150010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيفاطمه عبد الباري لطيف عباس69771211922145062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيزهراء وليد حسن محمد69772211922094019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيغاده شكيب سعدون عبود69773211922117030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية سارة للبناتديالىادبيفاطمه لطيف هادي صالح69774211922123013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبييسرى عمار فاضل محمد69775211922100052

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيمنار كاظم صالح محمد69776211922098053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيمريم حسن كاظم محمد69777211922125039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى569.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائينور حميد ظاهر حسن69778211942294102

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى558.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيتبارك احمد خلف حسين69779211942151013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى536.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيموسى فاضل عبدالستار علي69780211941013132

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى519.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيتبارك قصي خليل مصطفى69781211942094025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى508.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفاطمة منجد عبد الجبار طه69782211942097114

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيزينب سعد عيدان خلف69783211942165034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر نعيم ناصر حمدان69784141941028030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى504.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيشهد مهند عباس حسين69785211942151033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيحسين علي حاتم حسن69786211941015004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى503.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائييوسف خليل ابراهيم حديد69787211941005184

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيزينب وليد يوسف رميض69788311942047098

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى502.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةاحيائيعمر عامر سلمان جدعان69789321941004041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيلينا جاسم محمد يوسف69790211942135061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيلينه بريسم سعيد فرج69791211942134079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى499.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيضحى سعد عباس علي69792211942167027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى497.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيزينب رياض حسن علي69793211942137067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيساره ماهود سلمان فرمان69794211942105026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيفاطمه احمد كسرى عبد هللا69795211942231021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيجعفر حسين كامل ناصر69796211941008015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيمصطفى ثامر سفد حسين69797211941032032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيرغده صباح فليح حسن69798211942091065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيحمزه عباس كاظم عباس69799211941223009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيعبد هللا عبد الرزاق صعب رزوقي69800211941208007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيحوراء احمد ابراهيم محمد69801211942151018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرسل ستار احمد جواد69802211942145046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيفاطمة خالد كامل رشيد69803211942171019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيامنيه ثائر يحيى جاسم69804211942143010
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيسحر مظهر جاسم محمد69805211942093040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيمصطفى ستار احمد علي69806211941063054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيزهراء نهاد امين مهدي69807211942107035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيعبدالغفور نافع نزهان احمد69808211941087034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيايه سلمان ابراهيم جاسم69809211942138020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائينور قحطان يعكوب شهاب69810211942119045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيشروق جبار خليل مهدي69811211942103037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيضحى عباس محمد خلف69812211942138116

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيهيثم عدنان صالح حمد69813211941282100

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيرقيه سعيد عبد محمد69814321942020033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائيسارة سالم حمود عطيه69815211942163014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمحمود صالح محمود صالح69816211941273057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيفاطمة صادق عبود شهاب69817211942122035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائينورهان كامل محمد خليل69818211942291093

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيدالل نصير كامل شهاب69819211942158010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيوسن قاسم عبد الجبار حمادي69820211942226034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيمسره محمود ابراهيم جاسم69821211942110088

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيرغد عمار محمد مهدي69822211942177018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيمريم حسين محمود عباس69823211942293037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمصطفى اياد سلمان ذياب69824211941065122

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائياميمه وسام نصيف جاسم69825211942153007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيحوراء عبد الغفور سالم ياسين69826211942147046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيرقية رشيد حميد علي69827211942257008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد حسين علوان69828211941065077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائياسراء نور الدين قحطان احمد69829211942102004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيزينب عماد عبد هللا علي69830211942245006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى485.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء عبد الستار عبد الرزاق محمد69831211942139076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيمنال حسوني احمد رجاب69832211942100079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيايه محمد جاسم محمد69833211942136024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيحسين هادي عليوي ناصر69834211941257010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيزينب مظهر عاصي محسن69835211942119018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيحنين عادل ابراهيم حسين69836211942121036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائياحمد اسماعيل طعمه محمد69837211841038002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائينور علي حسون عبيد69838211942156076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائياحالم عيد هادي صالح69839211942105002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيغفران محمد حسن علي69840211942147098
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائياسماء احمد حامد احمد69841211942121008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائياحمد رعد ابراهيم يوسف69842211941272011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيأيالف ياسر عبيد نصيف69843211942139006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزهراء رحيم غضبان خلف69844211942138068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيعذراء عباس ذياب عباس69845211942117022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيهمام صباح علي كاظم69846211941013137

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيمياسة حافظ حسين ياس69847211942146059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيزينب عماد محمد سعدون69848211942185020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينديالىاحيائياحمد مسعود نادر عبدهللا69849211941049001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائياحمد ضاري سرحان دلف69850211941263004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيسجى مزهر حسن سكران69851211942094062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينوره ابراهيم خليل عبد هللا69852211942094127

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيمريم ادهام عامر حميد69853211942257018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائياحمد بندر عدنان محمد69854211941013007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيهديل صدام عطوان ابراهيم69855211942098169

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيأفنان احمد اسماعيل جاسم69856211942181001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائياحمد عدنان حاتم علوان69857211941014011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى480.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى جميل ابراهيم لطيف69858211941272215

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيريام فاروق علي متعب69859211942099044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0ثانوية السهول المختلطةديالىاحيائينبأ سعد نومان عصفور69860211942209009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى479.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيالهام صبحي خلف عباس69861211942159002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيهنادي غازي لفته تركي69862211942084012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةديالىاحيائيغفران اسامة خليل محمد69863211942202007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيهديل حسن ابراهيم يوسف69864211942091168

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائياحمد ياسين خضير عبيس69865231941074002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعمر هيثم جميل ابراهيم69866211941017027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيافتخار عالء حسين رشيد69867211942136013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيزهراء خضير غانم سبع69868211942110033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيبراق سعد عبيد علوان69869211942158005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى477.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيحوراء عطا هللا حميد جاسم69870211942122007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيالهام خالد حمدان خليفة69871211942165014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيمثنى صالح حسن سعيد69872211941225036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيهبه قاسم حسن ياسين69873211942177058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيخطاب محمد عباس داود69874211941054033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيسجى احمد جدعان دبيس69875211942094060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0ثانوية الراية المختلطةديالىاحيائيعدنان سعد عبدالجبار محمود69876211941021011
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيغفران عثمان عبد هللا احمد69877211942107051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيدنيا هيثم ناجي كرجي69878211942262004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيوردة قحطان كريم علي69879211942134095

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيبراء جاسم محمد حسين69880211942153011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمحمد لطيف محمد اسماعيل69881211941003151

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيفاطمه عبد الجبار محمود احمد69882211942135055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيرسل صكبان علوان خان69883211942121047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيصباح حسن اعبيد عبيد69884261941208015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيرنا محمد عبود محمد69885211942245005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيآريج علي يحيى باش اغا69886211942167001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية مأرب المختلطهديالىاحيائياحمد عبدالرزاق شمس نغمش69887211941041002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيزينب عادل عباس لعيبي69888211942153029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيعائشة عباس غني فياض69889211942105040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيعماد مسلم بندر علي69890211941012080

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيحيدر عماد حنش حميد69891211941008032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيعلي فارس نوفل عيسى69892211941059029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسفانة جابر علي فليح69893211942097076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيفاطمه محمد نصيف جاسم69894211842147074

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمصطفى مؤيد وهيب احمد69895211941012125

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيهاجر حميد فرج خاطر69896211842137093

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيهبه مؤيد محمد محمود69897211942092107

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياحمد عامر مصطاف محمد69898211941004009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيشاكر حمود منشد رحيل69899141941028051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيشاكر كريم حمزه خضير69900231941013036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيميس امير نايف نعمان69901211942095050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيزياد ابراهيم صالح خلف69902211941272079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيغفران سمير حاتم ابراهيم69903211942147096

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائينبأ مشعان حسن ناصر69904211942231027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيعهود رعد علي عيسى69905211942171016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى469.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائينور خضير عباس مهدي69906211942248030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيهبة خلف دنان عباس69907211942158032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيرقيه كرم عبد الواحد رحيم69908211942134031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي صدام الزم69909241841018072

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيعذراء فائز خلف صالح69910131942112042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيزيد محمد صالح فارس69911231941051053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيعفاف محمد خليل ابراهيم69912211942146042
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائييوسف سعدهللا خلف محمد69913211941055065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائينصير وهيب محمد ناصر69914211941004158

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيورود زكريا مظفر شاكر69915211842139153

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيضحى طارق حسين علي69916211942137097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمعتز كنعان داود سلمان69917211941013129

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيمعراج نوري حسين محمود69918211942090157

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيمريم غازي شكر محمود69919211942231025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائينداء حسين داود سلمان69920211942141095

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيرانيا عبد الحميد محمود سلمان69921211942094033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيايمان طالب فليح حسن69922211942097022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائينجلة قاسم احمد فتاح69923211942091150

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمحمد ليث ياس محمود69924211941087062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيمحمد عقيل هادي حسين69925211941260012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء عباس شهاب احمد69926211942102049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيماجد مهند محمد مبارك69927211941012094

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي محمود كاظم69928131941002094

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيفردوس سليم مطرود معيزيل69929211942125051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائياحمد باسم جعفر عبدالكريم69930211941031001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيهاجر عبد باشي علي69931211942153070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائياالء ابراهيم حسين نصيف69932211942293006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى465.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيبلسم مثنى حامد كاظم69933211942147029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ثانوية الراية المختلطةديالىاحيائيخالد محمد صافي عبد69934211941021005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمحمد عبدالهادي صالح محمد69935211941022053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعبدالعزيز محمود قدوري بدري69936211941010049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيسهير عبد ناوي عاشور69937211842093040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيعلي حميد هالل احمد69938211941034053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيكمال الدين ضاري حميد جاسم69939211941087051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيضياء مهدي هاشم محمد69940211941063033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيفاطمه حسن هادي ابراهيم69941211942153057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزبيده طالل ناجي عيسى69942211942097051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيمريم شهاب احمد بالل69943211942143100

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0الخارجياتديالىاحيائيضحى وليد حسين حسن69944211942401040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمهند فالح عبد الحسن ظاهر69945221941311081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينديالىاحيائيمنتظر غسان عبدالكريم صالح69946211941280006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيمريم احمد عبد الرحمن احمد69947211942103056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيهجل رحمان داود مجيد69948211942094133
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيحال طه علوان سلمان69949211942260003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيسجى فؤاد فاروق احمد69950211942185025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيهدى وليد عمران محمد69951211942137151

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيشبانه راهي مهدي جاسم69952211942116026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيطه مثنى عبدالحمزه مصحب69953231941204015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائياية مهند عبد الرزاق ذياب69954211942097020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيضيفاء إبراهيم نصيف جاسم69955211942290044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيحسين محمد حسين شهيل69956291941100027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين طالب حمدان مروح69957221941036072

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيداليا طالل ابراهيم سهيل69958211942119007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيليث احمد نجم عبدهللا69959211941030065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيايه عبد الستار عبد الجبار جليل69960211942134015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيسوسن نافع رحمان فرمان69961211942104023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيايه سمير شامل كامل69962211942262001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزينب مصطفى خلف عزيز69963211942097063

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيعلي مجيد منصور طراد69964211941001036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيرحاب ياسين اسعد حنو69965211942141022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيقيصر عبد الكريم ناصر حريجة69966201841003053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمصطفى وليد محمود علي69967211941022068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمحمد متعب قادر خضير69968211941022057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيسجاد عدنان عبداالمير محسن69969211941015007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي حسين كاظم عطيه69970231941033084

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسجى علي نجم عبد69971211942098081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيابراهيم محمود عبد هللا ضاحي69972211941272004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيتبارك عامر رشيد خميس69973211942095015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيهدى سالم وهاب احمد69974211942137150

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء خزعل مذكور كاطع69975131942107044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيغفران احمد حامد احمد69976211942121159

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائياسماء حسين عدوان حسين69977211942090007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيرسل عامر اعويد مرتضى69978211842107027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيصهيب حسين مدهللا عزيز69979211941068014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائياشرف سعدون خليف منصور69980231941051013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيخولة اسماعيل غني علوان69981211942138033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيصحاري علي حسين علي69982211942174019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعبدهللا قاسم ابراهيم حسن69983211941030053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيسيف صالح محمد نصيف69984201941259129

3590 من 1944صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيميساء محمد عبد هللا احمد69985211942090163

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيعبد هللا كمر نجم عبد هللا69986211941208008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيحوراء جواد كاظم رشيد69987211942291026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيشهد حسين مهدي صالح69988211942109053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيشيرين محمد سلمان حسن69989231942119164

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيزينب عدنان علي عبد69990211842095022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيفؤاد حامد سالم علوان69991211941062044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حبيب جميل جاسم69992251941001305

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائياكرم عامر احمد عباس69993111941042011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيمالك صالح عبد هللا عسكر69994211942142043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية هبة الرافدين للبناتديالىاحيائيزهراء ثامر محمد فرحان69995211942152010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيحسين علي حسين محمد69996201941006013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد خميس حميد خميس69997211941009172

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيصالح محمد صالح عاشور69998211941272099

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبدالعزيز نذير طه علوان69999211941272120

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم زهير ايسف توما70000141942132061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيحوراء حازم هاشم علوك70001211942145036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيمحمود سامي توفيق سعيد70002211941263019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمحمد هادي ثامر محمود70003211941003157

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرواء عامر درويش نجرس70004141942069033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيذكرى لفته مبارك خميس70005211942294028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيوضاح ثامر محمود كرحوت70006211941003189

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيجاسم محمد لطيف روضان70007211941034013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمصطفى رشيد حميد حسن70008211941012115

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيغفران ناطق نصيف جاسم70009211942117024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمحمد حسن سعيد حسين70010211941030068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمصطفى علي لطيف عبدالرحمن70011211941010100

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيحمزه صباح عوده حسن70012231941001042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيسيف سعد محي اليح70013211941059017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرسل قاسم فاضل علوان70014211942139058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسين علي ناصر عبيد70015231941251105

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد احمد عبد خضير70016231941255076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية االبتكار المختلطةبابلاحيائيسجاد علي هادي كاظم70017231941228002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحيدر حميد عبيد حمد70018231941012056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيهاجر نجم عبد سالم70019211942043034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية الحسام للبنينديالىاحيائيمحمداالمين عبدالرضا محمد سحاب70020211941070039
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيسما احمد عبد الحميد محمود70021211942103035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىاحيائيمحمود خلف محمود عبد70022211941037027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائينجالء كامل عبد الخالق نعمت70023211942104036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيمريم علي محمد عباس70024211942172042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيغسان خليفه حسن حوته70025211941055038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيمحمد احمد شهاب حمد70026211941039038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيوسناء سامي نصيف كاظم70027211942100096

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائينور الدين غفار جابر عبيد70028231941251364

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسلسبيل محمود طه عباس70029211942098089

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعلي محمد عبدالرزاق محمد70030211941002097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمحمد اسماعيل طارق خلف70031211941010083

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيساره خالد لطيف منصور70032211842153020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمصطفى ايوب جاسم محمد70033211941009192

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيآيات ابراهيم صالح عدوان70034211942294001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيثريا مهدي خضير عباس70035211942145032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيزين العابدين داود سلمان قاسم70036231941181028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىاحيائيوسام حميد عبد عباس70037211941028041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيمهند عماد هادي علي70038211941079051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمحمد شهاب احمد ذياب70039211941013105

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيماهر احمد عبد خلف70040211941034070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين رحيم نجم كريم70041221941307036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيحيدر فهد احمد علوان70042131941238009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائينور سعيد حميد حمودي70043211942103066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائيعباس دالي عبد الحسن عيدان70044231841171019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيحبيب مهدي حبيب كاظم70045251941152009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيهيام ناصر علوان كتاب70046211942172054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية تبارك للبناتواسطاحيائيطيبه احمد محسن زاير70047261942077017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيهبه نايف عبد الرزاق علوان70048211942294105

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيشهد صخر محمد علوان70049211942173048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيزهراء محمد ضايع دروش70050211942167018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي ذو الفقار رزاق علي70051261941038103

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيحسن جاسم حسين علوان70052211941008018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيسجى عدنان حسين مهدي70053211942292031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيبسمة خالد جبار ردام70054211942091040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيحسن سعد مجيد عبد هللا70055231941058005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيعبد هللا لفته جلوي شاهين70056231941059046
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائياسامه رعد علي جبار70057211941054014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيسجاد عمار قاسم محمد70058211941059016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس جعفر يونس كريم70059221941310085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيآيه علي هادي شكر70060181842231001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيهديل محمد ناجي علوان70061211942064038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف وادي وهيم مطرود70062131941027016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيشهد نبيل سعدون طه70063211942107043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينبأ كريم حمزة شرقي70064211942098155

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيسمية مشتاق فرج عواد70065211942043021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيوضاح رسول عبد الزهره مشكور70066241941014051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيحسين شوين حزوار مهدي70067221941029030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0ثانوية الضحى المختلطةبابلاحيائياحمد علي حسين حسن70068231941218002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعباس ناصر ترتيب كريم70069231941252081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحسين علي مهدي حسين70070231941054039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائياحمد عامر ابراهيم مصطفى70071211941064004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيحيدر نجم عبدهللا علو70072181941045021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيعمر قاسم حسن علوان70073211941206019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياحمد مجيد حميد علي70074201941048021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعباس يعقوب يوسف حسن70075221841039066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0ثانوية الراية المختلطةديالىاحيائيياس عبدهللا شريف طه70076211941021016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيمريم حسين جميل منشد70077211942090154

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيايمن سامي ماهود سلمان70078211941063011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيالزبير فايق حسب هللا احمد70079211941013022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيرواسي وسام رسن علي70080221942143111

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائينور سمير شخير خلف70081221942314019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيمصطفى غيدان طالب حمد70082231941188030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيسيف رعد خضير عباس70083211941044008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيجوادة ثامر مراد عبادة70084241942102049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء حيدر ناصر سلمان70085131942086017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيُرسل علي جابر عمير70086121942112080

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيضحى علي عواد فرج70087211942105038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى عامر مصطاف محمد70088211941272224

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيميامين بهجت محمد سلطان70089211942093071

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيهيثم حسين نايف حسين70090261941011158

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس رعد خزعل مطلك70091221941313026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيفاتن خالد عبد الستار ابراهيم70092211942126046

3590 من 1947صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيميساء عبد هللا رحيم علي70093211942123042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكاحيائيمحمد زين العابدين عزالدين كرم70094201941032020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيعبدهللا رعد داود مهدي70095211941068018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعبد الرحمن محمد عبد وهيب70096211841014041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر احمد محمد عبد70097171941008233

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عباس فاضل كاظم70098121941022143

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعباس شاكر حسن كاظم70099271941035048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد رعد ابراهيم رشيد70100211941003013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا اسعد صادق ظاهر70101111941002023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيهاجر عدنان حسين فيصل70102211942121140

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيفؤاد فارس سمير ابراهيم70103211941005123

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيهند جواد نعمه عباس70104231942119267

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه عماد محمد سلمان70105231942115121

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمصطفى عماد عيدان جاسم70106211941013124

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيذوالفقار عماد جاسم محمد70107211941059015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيبدور شاكر رحيم عوده70108221942175031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيمصطفى ثاير مهدي محمد70109211941206028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي كريم عبيس70110241942106075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعلي نعمه فرج محمد70111211941008065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبنينميساناحيائيأحمد مالك حميد طاهر70112281941047001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائيمها فداء علي حسين70113201942143018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيفاطمة علي رحيم غايب70114211942121108

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعصام سعيد علي دفار70115221941363055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائياحمد قاسم حسن علوان70116211941206002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية بدر الرميض المختلطةذي قاراحيائياحمد غالب فالح ثويني70117221941250001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي حسين جاسم70118141841048020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعلي خميس قيد خلف70119321941010060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيعاليه زيد عباس عبد االحمد70120211942140154

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا رحيم حبيب منسف70121111941020058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائياسماء هاشم جابر محمد70122211942138009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيسيف ناصر حسين ياسر70123241941074014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائياسراء زكي فاروق محمد70124201942114004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسنين خليل عبد زيد خضير70125231941002053

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيآيات حيدر مطشر ناصر70126211942151004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائينور مقدام جبار فليح70127211942156077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيمحمد ظاهر حسين خضير70128231941022050
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحيدر عالء رشيد سالم70129231941006051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر كاظم شريف عذاب70130221941096014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعبد هللا قاسم كريدي حمدان70131221941033059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيبشار فارس حيدر ابراهيم70132211941039014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيساره ابراهيم خالص هايل70133211942156041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيبارق هادي غالي راهي70134251941031105

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمحمد جواد حيدر مجيد70135211941033065

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء باسم كريم محمد70136131842098023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية البو صعب المختلطةديالىاحيائيوالء حسن علي صعب70137211942269004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيعلي االكبر محمد بداح محمد70138211941008055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيفاطمه زياد طارق عبد الحسن70139211942181019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيفرح ابراهيم محمد صالح نعمان70140211942290050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيمريم حسن عوض سوادي70141291942160068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي ماجد خليل ناصر70142231941019104

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيليث محمد مجيد حمزة70143231941256068

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0ثانوية هاشم صادق للنازحينكركوكاحيائيمروان صالح جمعة عبد هللا70144201941066008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيرعد علي عبد الستار كاظم70145211941272077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيسوزان حامد ناصر حسين70146231942115091

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيشهد محمد حسن حسين70147211952138009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى506.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقيسجى عبد الصمد احمد مولود70148211952099005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىتطبيقيآيه عبد الستار علي ناوخاص70149211952183001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيسحر ياس خضير محمد70150211952090024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد العالي فيصل علي مسير70151221951302043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيصفيه حكمت احمد عبود70152211952138012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعمار ماجد عزيز عيسى70153211951014077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىتطبيقياحمد عامر عز الدين خلف70154211951081001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين هشام مريدي داود70155141951028023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيرقيه كامل امين نجم70156211952157013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحمزه خلف رحيمه بجاي70157141951028024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيابراهيم عزيز طاهر شهاب70158221951076001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيسجاد عماد حسب هللا نعمان70159211951014035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقيرقيه عبد الرزاق محمد حسين70160211952099004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى460.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيمريم فيصل غازي ابراهيم70161231952081033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0الخارجيونذي قارتطبيقياحمد عبد مزبان علي70162221951400005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد هللا مارد طخاخ70163221951069075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمنير كريم ناصر جابر70164291951004179
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىتطبيقياالء محمد برهم فرحان70165211952100003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيياسين علي جوامير علي70166211951039026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيواثق احمد حسين علي70167211951009058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىتطبيقيمحمد عبد الرزاق يوسف يعقوب70168211851081009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقيحسن علي حسن ثامر70169221951067019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىتطبيقيزينب محمد جاسم حسين70170211952107007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد محسن مراد دهش70171251951044007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيحمزة محمد فياض عبدالمحسن70172231951173009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيشهد علي نصار زيدان70173211952140036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيليث كاظم نعمه حيال70174221951017046

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيميثم فليح كاظم حسين70175291951100200

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيحمزه عنيد كاظم حيال70176221951017014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيمنتظر رياض عيسى موسى70177211951031038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيمؤيد جاسم محمد جبر70178201951200009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيمعاني علي احمد وردي70179211952157026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىتطبيقيمهدي حميد علي عبدالدايم70180211951015018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقياحمد يوسف كريم محيميد70181211951256003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية الصادق المختلطةبابلتطبيقياشرف عيسى مهدي عباس70182231851172001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقيايه عبد الكريم محمد علي70183211852103004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى451.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي نبيل رحيم ثجيل70184221851382044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيمرتضى خليل حمد كاظم70185211951007062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيعباس سلمان سهم حسين70186221951308041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيمصطفى فاضل محمد حسين70187211951206025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0ثانوية اور المختلطةديالىتطبيقيعلي خضير مالك حسين70188211951211009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى450.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيازهار محمد ابراهيم خضير70189211952140001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعبد الجليل عباس طراد سلمان70190241851012024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىتطبيقيعلي حسين علي عبدالخالق70191211951018010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيسجاد حسن علي حسين70192211951083013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيبالسم عبد القادر علي محيسن70193221851023006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى ثجيل حسين حامي70194291851005099

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد راشد داهي عبد هللا70195241951027045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىتطبيقيرسول شهاب احمد كاظم70196211951081009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيعبدهللا كريم بادي شهيب70197241951074014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي الهادي عمار عبد الستار عوده70198221951363032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقيمحمد خلف كامل حميد70199211851228011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىتطبيقيمصطفى صقر فهد عواد70200291851111022
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر جليل عاشور صليبي70201241951016098

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيحسين ستار جبار بطاح70202221951036023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقياحمد شاكر نعمه محمد70203251951150009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيبلسم هيثم عبيس حميد70204231952117007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيسرى أسعد محسن ابراهيم70205231952095016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد علي عزيز كامل70206241951016086

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد علي عبد عون كاظم70207231951252067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيعبد الوهاب جبار كاظم سالم70208231951011022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيصادق جابر فليح كاطع70209221951302038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيغظنفر جالل حامد جويعد70210221951099032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي فرحان لفته جيحور70211221951313026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىتطبيقيحسين حسن فارس جواد70212211951015006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةتطبيقيموسى حاكم محيسن جابر70213241951046014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر نعيم خضير دريس70214241951010045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعادل رياض كريم محمد70215231951051026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيمؤمل حبيب عبيد عسكر70216231951257112

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيسارة احمد زيدان فاضل70217231952090010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيسجاد ياسر شاتول جابر70218221951034015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد هاشم راشد مراد70219221951314037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيمحمود اياد قاسم عبود70220161951043106

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحسن حمود جوده حمادي70221291951007149

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيحسين علي محمد عاشور70222211951009013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقيزينب مظفر محمد عباس70223211952145009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيحسين ياسين فيصل شباط70224211951007026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيدنيا نزار مهدي محمد70225211952206002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيحارث رعد ابراهيم كاظم70226211951007019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيمصطفى محمد حسين محمد70227221851034066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد عوفي رحيم عبد هللا70228291951151077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0اعدادية الفجر للبناتذي قارتطبيقيسوسن حوشان موجد خابط70229221952132005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقيريان حسن اغا مراد علي70230211952256004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيحنين عبد مجيد ثابت70231211952094009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارتطبيقيحاتم خميس عبد ذياب70232191951010005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيصادق عبد الواحد خلف حمود70233221951070040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي محمد جبار ابوجاله70234241951063023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيماريا فيصل عبد الوهاب علوان70235211952226018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيمصطفى محسن حمود صالح70236281951101037
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيزينب علي مناتي جاسم70237281952078022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقينهى محمود صالح خلف70238211952157030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةتطبيقيايمان ناظم عيال ديان70239241952104006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيخالد تركي عطية زاير70240221951248002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيجاسم جمال عبيد ردام70241261951037002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيعباس سالم عصواد مهنا70242221951042041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي جواد كاظم عجيل70243221951308048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيمسلم سعيد كامل دبيس70244221851016048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى ناجي مزعل غالم70245221951023040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيايات مسلم سعدون عبد70246231952095001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيغيث ثامر رضا كاظم70247231951224023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىتطبيقيتقى منذر خالد طاهر70248211952107003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيحسن طالب حسن حسين70249231951164006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيامجد زيدان لفته عبد هللا70250231951042003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى حيدر علي عجاج70251111951008057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0ثانوية الحمائم للبناتديالىتطبيقيهناء رجب عباس هادي70252211952122010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى440.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيليث عايد ناجي ناهي70253231951181026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقيرسول صباح عذيب بطي70254221851216007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيامواج مظهر امين علي70255211852157005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيامير احمد فالح مهدى70256231851006007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيحسنين فاضل جلوب فالح70257281951012019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيسالم حبيب داود محمد70258251951157066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي بريسم لفته طلب70259221951307140

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيسحر سلمان لطيف محمد70260211952226017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىتطبيقياستبرق نجم عبد وهيب70261211952292001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية النسور المسائية المختلطةكركوكتطبيقيناصر ربيع احمد نجرس70262201951257022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيايه محمد خلف صالح70263211952138003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيعبدهللا رحيم عبد عاجل70264241951074013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيحيدر جواد محي ابراهيم70265211951272048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقياحمد فالح حبل رهيج70266221951067005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيصباح ناصر حامد علي70267261851014035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيمصطفى صالح حسن رحيم70268211951039021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيمنتظر رجا جبار عبدالجليل70269211951003061

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى488.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيفاطمه عدنان منصور فرحان70270211922100039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى484.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبياسماء حمزه مطشر احمد70271211922125004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى482.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيهبه علي حسين ابراهيم70272211922145080
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى482.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيزهراء حميد هادي جواد70273211922091045

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى480.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيرحمة خضير عباس كايم70274211922169007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى479.0ثانوية الوالء المختلطهديالىادبيختام ناظم ساعي دع دوش70275211922236004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى478.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيشيماء هاشم حميد مهدي70276211922133029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى477.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبييعرب صباح فليح علوان70277211921255025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى475.0ثانوية الصباح المختلطةديالىادبيمحمد سلمان عبد الرزاق عبد العزيز70278211921240004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى474.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيمالك محمد فليح حسن70279211922146056

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى473.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيضحى لطيف عارف مجباس70280211922101030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى472.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبينبأ نجم عبيد علوان70281211922129028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى471.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيحسين علي حسب هللا نعمان70282211921246002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى471.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيساره عباس خليفة علوان70283211922133024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيسرى منذر عبد عدوان70284211922134035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبينريمان جاسم محمد رشيد70285211922261010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبياساور سالم جاسم حمادي70286211922171001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى468.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيداود علي داود سلمان70287211921221006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى467.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيحنين عبد هللا ابراهيم دلف70288211922145025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيرؤى احمد عبيد حمادي70289211922171009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبياشتياق طالب حسن عباس70290211922099007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0ثانوية االحواز للبنينديالىادبيعثمان عيال كامل محمود70291211921078023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبياسراء عامر حسن خضير70292211922101003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيعلي بشير ابراهيم علي70293211921255013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0ثانوية التضامن للبنينديالىادبيعلي حسين شهاب حمد70294211921019013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى462.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيفاطمة شامل عبعوب حمزة70295211922132016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيعبد العظيم احمد كاظم حسن70296211921037016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0ثانوية التضامن للبنينديالىادبيحسين هاشم محمد عباس70297211921019007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبياسراء كاظم جواد احمد70298211922171002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيرفعه ياسر يوسف محمد70299211922147018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى459.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيأسراء عثمان مزهر عواد70300211922099002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيانعام طالل عبد يعكوب70301211922261001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0ثانوية العقبة المختلطةديالىادبيرسل علي حسب هللا نعمان70302211922246004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيسارة عيسى ياسين خيري70303211922116015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيهبة اسعد محمد خلف70304211922252018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيفاطمة علي حسين مرشود70305211922233007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبينور صفاء الدين محمد جاسم70306211922140087

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى456.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيوهاد ردام كنوش فرحان70307211922261011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى455.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبيسعيد احمد سعيد طه70308211821219014
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى454.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيشروق رياض عبد علوان70309211922252015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى454.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيهاجر حسين مخيبر حسين70310211922146066

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى453.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيرانيه اسماعيل خليل نجم70311211922228007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى453.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيحسين حيدر محمود خليل70312211921018009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى453.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيزينب عقيل ابراهيم عباس70313211922220008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى452.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيهناء فيصل احمد خميس70314211922091104

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى451.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيميسم سامي ابراهيم حسين70315211922131023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى451.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبينور صباح حسن موسى70316211922117043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى451.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيدعاء عماد حاجم سلطان70317211922136011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى451.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةديالىادبيمريم نجيب كاظم جاسم70318211922210007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى450.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيداود قاسم خلف سلمان70319211921062014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيصفاء حسن صالح فيصل70320211921030023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيريام حسن علي نصيف70321211922226016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبينجوى ناجي خميس عيال70322211922260009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيتميم طالب حسون عبد70323211921227003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبياية رائد ابراهيم حسين70324211922169003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية حمرين للبنينديالىادبيماهر عامر خلف علي70325211921205009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيضحى حسين احمد عبدول70326211922090035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيفاطمة اسعد صادق جعفر70327211822206010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيآيه عدنان عمر عبد هللا70328211922101002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبياحمد مالك سعود فيصل70329211921012007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبيابراهيم حميد احمد حبيب70330211921219001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيحنين جاسم محمد عباس70331211922145024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيضحى علي حسين احمد70332211922129019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيحارث مثنى عزيز خضير70333211921081008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبيمحمد مظفر عبد هللا عطيه70334211921250017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيايناس صبار احمد علي70335211922099018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيحسن هاني محمد عبد70336211921005018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيزهراء عادل شاكر نعمت70337211922217002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيشيماء رشيد حميد حسين70338211922153037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيعبد الواحد حسن صالح علي70339211921238008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيتبارك سعدون سرحان محمود70340211922102002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيسجى نزار اسماعيل محمود70341211922101024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيشهد علي شهاب احمد70342211922110062

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيضحى هيثم حبيب شالل70343211922146043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيسهاد مجيد حميد جمعه70344211922134036
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيرحمه عدنان حاتم علي70345211922221007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيايالف هادي عبود محيسن70346211922259005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيعدويه عبد الخالق ابراهيم كرجي70347211922116019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىادبيايات عبد الرحمن عبد الكريم ابراهيم70348211922291006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيعذراء عادل حسين علي70349211922159023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0اعدادية البينات للبناتديالىادبيمحاسن طه شمام فاضل70350211922116023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيسلمى سالم شمس مهيدي70351211922171015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى446.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيفاطمه حسين كاظم جواد70352211922160034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيرسل عمار خليل نصيف70353211922099028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيشهد عبد الكريم احمد ناصر70354211922220009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0ثانوية دمشق للبنينديالىادبيهادي مهدي حاتم محمد70355211921048027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينديالىادبيعلي طه فهد عبد هللا70356211921279037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيمواهب مظهر عبدال علي70357211922159030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيسارة طه صالح دهدول70358211922091053

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0ثانوية الراشدين للبنينديالىادبيمحمد سعد عبد هللا خضير70359211921035004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيزينب قحطان مزيد وهيب70360211922159017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى444.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيدعاء نصير سعد ردام70361211922136012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى444.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمصطفى عماد عيسى محمد70362211921014088

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى444.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيبراء محي الدين حسن حمد70363211922141008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى444.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبياسماء شهاب احمد شريف70364211922179007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيوالء فتاح عبد الرزاق علي70365321922020027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيزينه طالل محمد سمين70366211922217006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيالرا موفق كاظم عباس70367211922150030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيايوب جواد كاظم حسن70368211921037007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيحنين رجاء محسن مجيد70369211922147012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيسوسن محمد حسن فليح70370211922165019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيزينب ياسين كاظم عباس70371211922131016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى443.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةديالىادبيمارية حاتم متعب وهيب70372211922210006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيحوراء حسن دحام عزيز70373211922150009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيساره عامر مهدي صالح70374211922141027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية البحيرة للبناتديالىادبيايالف وليد رحمان غباش70375211922120002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيرغد اسماعيل عبد الوهاب احمد70376211922253004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيفاطمه قدوري رزوقي ايوب70377211922146052

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبينهى جالل حميد حبيب70378211922165029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيايناس عدنان أحمد حسين70379211922252004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيزينب لفته جاسم محمد70380211922106013
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزهراء بشار علي حسن70381211922145031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية التوحيد المختلطةديالىادبيأزهار بهاء رحيم حمودي70382211922232001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبياسد غازي احمد محمود70383211921034008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيحسين صفاء الدين ظاهر حسن70384211921044005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبياحمد عادل احمد عذوب70385211921023009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىادبيبراء ناظم ناصر جامل70386211922224001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيرسل مزهر سلمان عبود70387211922155035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيمريم ثامر موسى نعمت70388211922136037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبينمارق عالء ناجي سعدي70389211922164029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حميد فخر جحيل70390141922108036

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية االحسان المختلطةديالىادبيصابرين محمود مراد عبد70391211922265007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيعمر عبود علوان حمادي70392211921228020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىادبيرنا بشير عبد هللا علي70393211922231004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيجوالن جواد كاظم كريم70394211922134017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمحمد اكثم صافي عبد اللطيف70395211921014065

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيأشجان ليث سعدي صالح70396211822094002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبينور عباس عبد األمير عباس70397211922155080

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيسحر صباح غازي طعان70398211922154018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيرقية محمد جليل الياس70399211922064006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0ثانوية المنفلوطي للبنينديالىادبيمريم مؤيد ابراهيم جواد70400211922061010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيوسن عادل هاشم محمد70401211922146069

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبياالء كاظم احمد سلمان70402211922259003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيندى فراس عبد الرزاق وهاب70403211922110096

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيزينب قاسم مدير خليفه70404211922136021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيعائشه عمر عباس علي70405211922141029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ثانوية الراية المختلطةديالىادبيطه عبد هللا سلمان احمد70406211921021004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيماجد اوسام ابراهيم زيدان70407211921038099

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيدانيه ليث جبار حميد70408211922145028

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيعال عبد القهار عدنان مالك70409211922140069

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبيزينب محمود شاكر ناجي70410211922203003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيرزاق ابراهيم يوسف اسماعيل70411211921262009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيأسيل سرحان دليمي قصاب70412211922101005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيهبه هللا مزهر علي حسين70413211922129031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيضحى علي حسين مهدي70414211922181024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبياسيل علي عايز شائع70415211822350001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبياسراء محمد حيدر حامد70416211922145006
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيزمن جاسم محمد علي70417211922159012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيغفران محمد لطيف شده70418211922149019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيمحمد فياض مغير عباس70419211921059033

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيغفران عدنان حمد محمد70420211922057012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيفاطمة علي ابراهيم جميل70421211922155059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ثانوية االثار المختلطةديالىادبينبأ جبار سرحان ذياب70422211922249005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيرسل نصيف علي نصيف70423211922107014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيشيرين احمد علي سلمان70424211922091068

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيمريم وليد احمد نصيف70425211922110089

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيزينب علي جعفر مجيد70426211822160013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيمحمد سالم محمد داود70427211921012066

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبينور عبد الرحمن عناد نصار70428211922115025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيعلياء محمد عبد حسين70429211922118017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبياحمد واثق حميد ناصر70430211921004010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعلي جاسم عباس حسن70431211921004049

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيغيث خالد توفيق رميض70432211921044019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيفاطمه سالم سامي حسن70433211922090045

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيليلى احمد عواد فليح70434211922090046

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيأمنة خليل علي خليل70435211922133003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىادبيحسين قاسم محمد حسن70436211921016012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتديالىادبيزهراء هادي حسن محمد70437211922187005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبياسماء هاشم محمود محمد70438211922150006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية الواحة المختلطةديالىادبيعذراء شهيد كريم كاظم70439211922215005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبينهله حسين محمد معله70440211922203007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيحنين مثنى سمير ناجي70441211922106010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبينور خلف صالح علي70442211922106021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيبلسم ستار جبار مجيد70443211922145020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبينهى قصي خليل حمود70444211922099067

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيضحى حسين علي حسين70445211922136029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيتمارة محمد جهاد عبد الرزاق70446211922177006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبياحمد عماد اياد جليل70447211921052004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبياسراء عدنان حسين علي70448211922101004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيضمياء محمد نزال عماره70449211922102022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبييوسف حميد مطلك هامل70450211921028023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيحنين خالد عبد علي70451211922057004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيجمال كامل حسب هللا علوان70452211921065015

3590 من 1957صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبييقين داود اسماعيل داوود70453211922208014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيعبد المجيد سامي مطين محمد70454211921012039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيعذراء فاضل هادي محمد70455211922110073

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيزهراء عيسى عليوي رميض70456211922147022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيزينب علي كنعان سعيد70457211922101020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيمريم شامل حسين وهاب70458211922064014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيزهراء ماجد مهدي حسين70459211922129009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيسها سامي نايف عبد70460211922164018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزينب صفاء طه حسين70461211922090024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىادبيغاده حمد اسماعيل ابراهيم70462211922294046

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيايه صفاء جهاد ذياب70463211922105005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية الدؤلي المختلطةديالىادبيفاطمه يوسف فتاح فرج70464211922200006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية الحريري للبناتديالىادبينسرين احمد علي حبيب70465211922144012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيغسق محمد مصطاف جبوري70466211922134043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيمريم عبد نصيف جسام70467211922099057

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيحيدر علي عبد الرزاق محبوب70468211921038029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيسجى علي حسين علي70469321922030018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبياميمه يحيى جواد ابراهيم70470211922145011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيلبنى عبد السالم عيسى محمود70471211922113026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية تلمسان للبناتديالىادبيسارة عبد الكريم عبد الرسول كاظم70472211922124013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى487.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيفاطمه خالد ابراهيم حمادي70473211942159025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمريم محمد رزوقي لطيف70474211942097133

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى470.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزهراء باسم عبد الرحمن حسين70475211942098059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى469.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيعائشه كريم عواد سلطان70476211942244014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى464.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيتبارك عماد مهدي كريفع70477211942260002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائياطياف ياسر ابراهيم نايف70478211942103006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيعقيل باسم غند عوده70479221941225025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى455.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيمريم توفيق يعكوب داود70480211942110078

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى454.0ثانوية السجدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيالرا عليوي برهان موسى70481111942120019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى450.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرقيه نجاح جودي حسن70482271942058096

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائيسوسن احمد محمد عبد70483131942110015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيدانيا خليل عبد هللا خليفه70484211942140059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيفاطمة جاسم محمد مهدي70485211942117025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى444.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيفاطمة يقضان ابراهيم عبد هللا70486211942171022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيصفا عباس صالح هادي70487211942110059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةديالىاحيائيعلي محمد مطشر فاضل70488211941202004
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائيسوسن حسين علي طعمه70489211942161020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيصابرين صباح علي شامي70490211942291059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيزهراء عماد علي حسين70491321942020035

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيزهراء رعد ابراهيم عبد هللا70492211942147063

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيزينب عمر حبيب بكر70493211942185021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0ثانوية االحسان المختلطةديالىاحيائينور الهدى محمد كاظم لفته70494211942265007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيايالف صبري قدوري محمد صبري70495211942110010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيعال هيثم احمد شنيف70496211942102085

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيشهد عزيز شعالن ابراهيم70497211942167025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائينجوى عبد الرحمن محمد خميس70498211942165074

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي قاسم هاشم كاظم70499141941028077

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيفاطمه محمود احمد رحيم70500211942151041

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيسعد حمد محمد خلف70501211941282038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائينور رحمان عبد الرزاق احمد70502211942294103

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيمجتبى مهدي محمد ناصر70503231941177020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيمنى عمر ابراهيم علي70504211942140186

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية الغفران للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك ليث ابراهيم كريم70505121942115002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيرفل حسين رباح دايح70506211952226010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى454.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيشيماء محمد كاظم فاضل70507211952139030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى453.0ثانوية الريحانة للبناتديالىتطبيقيبراء بشار عبد الوهاب صالح70508211952172003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى444.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىتطبيقيفاطمة ثامر كاظم فرحان70509211852100032

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىتطبيقيجنان خالد قادر ابراهيم70510211852100012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى440.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيمحمد عباس خزعل حسن70511211951272135

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0اعدادية القرطبي للبنينديالىتطبيقيمصطفى خلف عبد حبيب70512211851054032

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيشهد غيث محمد كاظم70513231852096024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى437.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيايمان سعدون اسماعيل ابراهيم70514211952140011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية القرطبي للبنينديالىتطبيقياحمد عاشور طعمه هندي70515211951054005

كلية الطب/جامعة كربالء711.3اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيهبة هللا حيدر تكليف حمزه70516271942060346

كلية الطب/جامعة كربالء710.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيهبه عالء عباس عبد70517271942077060

كلية الطب/جامعة كربالء710.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيدعاء عبد الرسول عبد العباس صاحب70518271942077010

كلية الطب/جامعة كربالء707.4اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيلجين علي اصغر صالح مصطفى70519271942060291

كلية الطب/جامعة كربالء705.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيسبأ فاهم عبيد جبر70520271942077027

كلية الطب/جامعة كربالء704.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعلي صبري محمد مهدي70521271941029024

كلية الطب/جامعة كربالء704.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيغدير سمير عباس علي70522271942060254

كلية الطب/جامعة كربالء703.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيمنتهى هادي عبيد فرحان70523271942088201

كلية الطب/جامعة كربالء703.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتبارك جبار عواد صياح70524271942056075
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كلية الطب/جامعة كربالء703.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياميره توفيق ابراهيم عبود70525271942063002

كلية الطب/جامعة كربالء702.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزينب شعبان سعيد سهيل70526271942069060

كلية الطب/جامعة كربالء701.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعباس ماهر عبد الرسول ابو القاسم70527271941005118

كلية الطب/جامعة كربالء701.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائياسراء حيدر حسن علوان70528271942077003

كلية الطب/جامعة كربالء701.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم صاحب عبيد70529271942056154

كلية الطب/جامعة كربالء701.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيضحى محمد محسن كريم70530271942064107

كلية الطب/جامعة كربالء701.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسرى محمد عدنان محمد70531271942060222

كلية الطب/جامعة كربالء700.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمالك عامر عزيز كاظم70532271942077050

كلية الطب/جامعة كربالء700.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيفاطمه نزار عبد االمير عبيد70533271942144039

كلية الطب/جامعة كربالء700.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيشهد غسان عدنان محمد70534271942068111

كلية الطب/جامعة كربالء700.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء علي وحودي عريبي70535271942056163

كلية الطب/جامعة كربالء700.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيبراء وفي عبد حسين70536271942095018

كلية الطب/جامعة كربالء700.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين محمد عبد هللا حسن70537271942060066

كلية الطب/جامعة كربالء699.8ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائينور الدين صباح نور هادي70538271941029048

كلية الطب/جامعة كربالء699.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيرقيه احمد جبر اكحيوش70539271942077011

كلية الطب/جامعة كربالء699.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسن عباس حسن70540271941005144

كلية الطب/جامعة كربالء699.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيالحوراء زينب حسين عبد العباس عبد70541271942095009

كلية الطب/جامعة كربالء699.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء صباح عزيز محمد70542271942056157

كلية الطب/جامعة كربالء698.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائينبأ  عادل عبد الرزاق عبد الجبار70543271942077054

كلية الطب/جامعة كربالء698.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمي حقي خليل ابراهيم70544271942077052

كلية الطب/جامعة كربالء698.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء حيدر عبد الحسين عبد السادة70545271942056153

كلية الطب/جامعة كربالء698.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيتبارك عالء حسين صيهود70546271942063035

كلية الطب/جامعة كربالء698.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء عامر عطا هللا سبتي70547271942060155

كلية الطب/جامعة كربالء698.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيطه محمد جاسم محمد علي70548121941030101

كلية الطب/جامعة كربالء698.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيساره فؤاد احمد محمد سعيد70549271942060214

كلية الطب/جامعة كربالء698.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفدك حميد يحيى مزهر70550271942060287

كلية الطب/جامعة كربالء697.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر قيس رديف عليوي70551271941005082

كلية الطب/جامعة كربالء697.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيساره حيدر خضر حسين70552271942062075

كلية الطب/جامعة كربالء697.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد االمير جاسم محمد70553271941033039

كلية الطب/جامعة كربالء697.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسجى حمزه محمد ابو حسن70554271942056222

كلية الطب/جامعة كربالء697.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيساره ليث احمد محمد علي70555271942077026

كلية الطب/جامعة كربالء696.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيترنيم ميثم عبد المهدي حسين70556271942077006

كلية الطب/جامعة كربالء696.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفاطمه صباح رسول داخل70557271942077039

كلية الطب/جامعة كربالء696.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيحوراء باسم كريم كاظم70558271942077008

كلية الطب/جامعة كربالء696.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيفاطمه عباس عبد الجليل عبد الحسين70559271942052111

كلية الطب/جامعة كربالء696.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرشا نزار عبد الرضا كريم70560271942064051
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كلية الطب/جامعة كربالء696.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائياحمد علوان جاسم حلو70561271941002011

كلية الطب/جامعة كربالء696.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيتقوى هللا احسان علي هايس70562271942063037

كلية الطب/جامعة كربالء696.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرفل احمد حسن محمد علي70563271942060116

كلية الطب/جامعة كربالء696.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيبينات ناظم عمران عباس70564271942095023

كلية الطب/جامعة كربالء696.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور فالح حسن علي70565271942056403

كلية الطب/جامعة كربالء695.6اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الكريم محمد سعد70566271942160109

كلية الطب/جامعة كربالء695.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيبراء توفيق ابراهيم عبود70567271942055030

كلية الطب/جامعة كربالء695.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينور محمد حبيب نصير70568271942055268

كلية الطب/جامعة كربالء695.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيالزهراء نوري رشيد نوري70569271942061005

كلية الطب/جامعة كربالء695.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرقيه احمد بخيت كشاش70570271942056130

كلية الطب/جامعة كربالء695.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيغدير ابراهيم عباس حسن70571271942091104

كلية الطب/جامعة كربالء695.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد عبد العالي عبد الزهره70572271942161034

كلية الطب/جامعة كربالء694.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيغدير شاكر محمود عبد علي70573271942077036

كلية الطب/جامعة كربالء694.3اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور عمار خليل ابراهيم70574271942060339

كلية الطب/جامعة كربالء694.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه احسان غافل هاشم70575271942060260

كلية الطب/جامعة كربالء694.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم صباح حسن علي70576271942056326

كلية الطب/جامعة كربالء694.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد الواحد عيسى ابراهيم70577271942069085

كلية الطب/جامعة كربالء694.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين حميدي عوده70578271942063067

كلية الطب/جامعة كربالء693.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيمحمد قاسم محمد مسرهد70579271941027079

كلية الطب/جامعة كربالء693.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم قاسم سرحان عبود70580221942141219

كلية الطب/جامعة كربالء693.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزينب زهير غازي راضي70581271942081049

كلية الطب/جامعة كربالء693.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه طالب عبد عوده70582271942056286

كلية الطب/جامعة كربالء692.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيقاسم محمد محسن عبد اللطيف70583271941005185

كلية الطب/جامعة كربالء692.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزينب شاكر فالح شاكر70584271942077021

كلية الطب/جامعة كربالء692.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيآمنه مسلم عبد العالي هادي70585271942058004

كلية الطب/جامعة كربالء692.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه مجيد حنش عبود70586271942058231

كلية الطب/جامعة كربالء692.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائياالء عبد الرضا كاظم حسين70587271942160017

كلية الطب/جامعة كربالء692.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرشا حسن عبد االمير عون70588271942064050

كلية الطب/جامعة كربالء692.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفرقان عدنان داخل جبر70589271942055218

كلية الطب/جامعة كربالء692.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب ثائر كريم عبد االئمه70590271942056183

كلية الطب/جامعة كربالء692.0ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائييوسف خالد زامل غضيب70591271941029050

كلية الطب/جامعة كربالء692.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيأساور محمد درويش محمد70592231942122001

كلية الطب/جامعة كربالء692.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيشهد عماد مهدي حسن70593271942061029

كلية الطب/جامعة كربالء692.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين حسين علي عمران70594271942060058

كلية الطب/جامعة كربالء691.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي عارف عبيس علي70595271941005161

كلية الطب/جامعة كربالء691.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيعذراء كاظم عبد الكاظم جاسم70596271942077032
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كلية الطب/جامعة كربالء691.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء جمال عبد محمد70597271942058113

كلية الطب/جامعة كربالء691.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعلي شاكر عبد شنين كاظم70598271941046071

كلية الطب/جامعة كربالء691.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعلي كاظم ثامر حسين70599271941046080

كلية الطب/جامعة كربالء691.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحوراء مشتاق مهدي جبر70600271942060101

كلية الطب/جامعة كربالء691.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي محسن عبد هللا احمد70601221941040112

كلية الطب/جامعة كربالء691.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيطيبه عبد االمير كاظم عيسى70602271942063131

كلية الطب/جامعة كربالء691.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيأية نعمان جاسم محمد70603271942052007

كلية الطب/جامعة كربالء691.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء علي صاحب عبد الرسول70604271942056160

كلية الطب/جامعة كربالء690.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد شهاب كاظم عباس70605271941005007

كلية الطب/جامعة كربالء690.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزينب غانم جويد عيدان70606271942077023

كلية الطب/جامعة كربالء690.2ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائياحمد كريم بدر كاظم70607271941029003

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائيجمانه منعم سطاي حسون70608271942072016

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتاره عماد كاظم راجح70609271942056071

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبراء احمد عبد الساده شخير70610271942056057

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمناف منصور مذكور شلش70611271941013111

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتقى محمود حسين علي70612271942060085

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيسجاد محمد حمزه حسين70613271941005097

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء حيدر جاسم خلف70614271942056152

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب نصير عبد االمير يحيى70615271942056203

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيتهاني غانم محمد عطيه70616271942079029

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعقيل احمد عباس عبد الحسين70617271941011066

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيرسل مرتضى صالح خضير70618271942095036

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائياشراق بدري مهدي كاظم70619271942057015

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينه ضياء محسون كاطع70620271942059082

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينبأ هادي عبد حسين70621271942060321

كلية الطب/جامعة كربالء690.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيمريم سمير مزيد عديم70622271942088194

كلية الطب/جامعة كربالء689.5ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيحسين ابراهيم عبد الرسول محمد70623271941029012

كلية الطب/جامعة كربالء689.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيايه علي احمد محمد علي70624271942077004

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه رائد كريم عبود70625271942055200

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعلي سعد حسن عبد70626271941008079

كلية الطب/جامعة كربالء689.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد سعيد عبد الصاحب عبود70627251941052031

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد االمير عبود غصاب70628271942091063

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيايوب جبران محمد عبود70629271941005026

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين موسى عباس كنانة70630271941014074

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيسجى محمد جعفر تمر70631211942140125

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيهاله سمير جاسم محمد70632231942142276
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كلية الطب/جامعة كربالء689.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيعلياء عباس سعيد عبود70633231942118038

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيسجاد ماجد عباس محمد70634271941019039

كلية الطب/جامعة كربالء689.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيشهد حيدر حسين حسن70635271942055169

كلية الطب/جامعة كربالء688.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفرقان علي مهدي حسن70636271942077044

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمحمد اسامه حسن محمد70637271941011108

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيصادق سعدي محسن علي70638131941023025

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيايات سالم عارف حسين70639271942065092

كلية الطب/جامعة كربالء688.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر محمد خميس عيالن70640221941100061

كلية الطب/جامعة كربالء688.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيبراء ظاهر حبيب حطيحط70641241942110014

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيداليا عامر عبد الستار عمران70642271942060103

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس قاسم خيري توني70643151941022005

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعباس مؤيد لفته مشاري70644271941014110

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيحوراء حسين كاظم محسن70645231942114036

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي ماجد شاكر عبد الحسن70646231941005134

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن خليل طاهر محمد70647221941307027

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيبلقيس عبد هللا فخري داود70648271942069018

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزينب عامر سعدون سلمان70649231942115075

كلية الطب/جامعة كربالء688.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيهاجر حمزه جواد كاظم70650271942061056

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعادل سلمان عبدالرضا سلمان70651231841005083

كلية الطب/جامعة كربالء688.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزينب عبد المحسن عبد العباس مشكور70652271942107040

كلية الطب/جامعة كربالء688.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائياسراء عادل محمد سويد70653271942056019

كلية الطب/جامعة كربالء687.1ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمحمد باقر صادق يوسف مرتضى70654271941029034

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء رياض جوده مالغي70655221942162047

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيغدير حسن عبد الغني محمد جواد70656271942065093

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي عبد عون حسين سمير70657271941005165

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيابراهيم عقيل جاسم محمد70658271941010003

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الهادي عليوي متعب70659241942114158

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه علي محسن خضير70660241942220176

كلية الطب/جامعة كربالء687.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيعذراء راتب هادي عطيوي70661241942101083

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الواحد عويد منخي70662221942323146

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حبيب حسين حمزه70663241942107052

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه صالح حنيبر طالب70664241942220423

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيعذراء عبد علي عبد الزهرة شعالن70665241942102155

كلية الطب/جامعة كربالء687.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيليلى فهد رحيم نوروز70666131942087043

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي فالح محمد عباس70667271941001212

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيانتظار مهدي صالح كافي70668271942056032
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كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيفاطمه كاظم خزعل عباس70669271942068141

كلية الطب/جامعة كربالء687.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيجاسم محمد كطيم حساني70670291941016009

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيعبير قيصر طوير كاظم70671241942124102

كلية الطب/جامعة كربالء687.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيمروه جاسم محمد عباس70672251942087059

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيحنين رحيم عبد راهي70673271942062031

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب احمد حسين علي70674271942063082

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزهراء كامل جساب عبد الحسين70675271942071039

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيتقى نجم عبيد كاظم70676271942088059

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيامنة علي حسن جعاز70677271942055016

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور الهدى مجيد خضير جاسم70678271942060332

كلية الطب/جامعة كربالء687.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين صادق وهيب عبد70679251941045032

كلية الطب/جامعة كربالء687.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيزينب عقيل يوسف حسين70680211942046018

كلية الطب/جامعة كربالء687.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيافنان سمير عبيد سلمان70681231942095007

كلية الطب/جامعة كربالء687.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد الحميد شنان جفط70682271942061019

كلية الطب/جامعة كربالء687.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيمصطفى حسين جعفر كاظم70683221941041089

كلية الطب/جامعة كربالء686.6ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيليث قحطان حسن كاظم70684271941029030

كلية الطب/جامعة كربالء686.5ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار نازك لهمود كاظم70685101942139061

كلية الطب/جامعة كربالء686.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسن حمد مخيلف70686121941001060

كلية الطب/جامعة كربالء686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب حمزه شاني طعمه70687251942062415

كلية الطب/جامعة كربالء686.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيأمل رحيم جبار منجل70688241942120016

كلية الطب/جامعة كربالء686.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمد علي سلمان كدر70689241942120235

كلية الطب/جامعة كربالء686.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرسل سعد شمخي جابر70690221942185039

كلية الطب/جامعة كربالء686.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيريام محسن بطي مطرود70691221942175085

كلية طب االسنان/جامعة كربالء712.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيعال احمد هاشم محمد علي70692271942077033

كلية طب االسنان/جامعة كربالء690.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتبارك نبيل محمد حسن محمد علي70693231942117034

كلية طب االسنان/جامعة كربالء687.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء ابراهيم حمدي صالح70694271942063063

كلية طب االسنان/جامعة كربالء687.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيبشائر محمد عبد الرحمن كاظم70695271942102011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء686.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه علي جاسم محمد علي70696271942060277

كلية طب االسنان/جامعة كربالء685.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينور الهدى عمار غني هادي70697271942063183

كلية طب االسنان/جامعة كربالء685.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزينب محمد ناجي كاظم70698271942144024

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيجنان عبيد عليوي فياض70699271942056096

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزينب عبد علي سامي حبيب70700271942057103

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائياطياف علي جميل جوير70701271942062005

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمروة عقيل كاظم عبد زيد70702271942068158

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيرنده حسن عويد عصواد70703271942069037

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيقبس انور عبد الحسن احمد70704271942086025
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيتماره حامد مؤنس عبيد70705271942063040

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيريام منصور جابر ضاحي70706221942153124

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيملوك وسام حميد علي70707271942076040

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيمريم هاني عبد سلمان70708271942094063

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيشهد شاكر عبد خليل70709271942057127

كلية طب االسنان/جامعة كربالء684.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائيجنات كفاح شعبان حسين70710271942072019

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.3ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعلي عبد علي محمد سوادي70711271941029025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيابرار ظافر عبد الرضا عبد الرسول70712271942077002

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيسيف محمود شاكر حسن70713271941046049

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيهيفاء فرحان نجم عبد70714271942055284

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن ستار جبار محمد70715271941005037

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبنين حسين رحيم علي70716271942056063

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيشمس احسان علي شناوه70717231942125061

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيزين العابدين اسعد عطا نجم70718271941001127

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعلي احمد عبد عون شالل70719271941035054

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه خضير غالب عبد هللا70720271942058218

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيايمان محمد محسن غياض70721221942135028

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي عدنان عبد علي محمد70722271941154081

كلية طب االسنان/جامعة كربالء683.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيرغد خليل عبد عنبر70723271942097017

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.7ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمنتظر غسان عبد الحسين شهد70724271941029047

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه رعد سعدون حمزه70725271942056282

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرسل احمد محمد جبر70726271942088076

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيبنين حمود تركي عطيه70727271942160040

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيوجدان خلف علي هراط70728271942088242

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيزهراء فرحان مراد كاظم70729271942054025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائييوسف حسين محيسن علوان70730271941046126

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيهبه هللا رخاء محسن عبد علي70731271942060347

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيقاسم حسن كيطان منسي70732271941011094

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيطفوف شاكر محمود خلف70733271942086018

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائياالء اسماعيل خليل حسين70734231942125008

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيأيات رسول حسن عباس70735271942059002

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيأيه رياض محي عبود70736271942060013

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد االمير فاخر حسين70737271942058128

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيكوثر حسين احمد محمد رضا70738271942056309

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيتقوى عبد المحسن خضير عباس70739271942081018

كلية طب االسنان/جامعة كربالء682.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيعلي كريم ذياب كطامي70740271941020059
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.6اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفدك كريم خضير عباس70741271942060289

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسكينه عمار مجبل رضا70742101942100061

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه عمار هاشم ساهي70743111942060011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهند عادل داود سلمان70744141941009075

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيسالي كاظم حسين عباس70745211942141052

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب علي ناجح جاسم70746271942063099

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيضحى عامر عبد محمد70747271942063126

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيمريم رضا محمد رضا70748271942063165

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزهره عبد الكريم محمد يوسف70749271942064080

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي سلمان عطيه70750241941001255

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي أرحيم سلمان عريبي70751271941011068

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيحيدر عالء عبيد محمد70752271941013035

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيفاضل عمران عجيمي صادق70753221941036202

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيطف شهيد عبود عوده70754221942185084

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد رزاق كريم صكر70755221941099024

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء كريم هاشم جابر70756161942145010

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبتول عبد الكريم دهر جبار70757161942152035

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيادريس جبر محمد عباس70758231941031015

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين يحيى حسن صالح70759211941002052

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيفاطمه ناجح عاجل عباس70760291942079036

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائياديان حيدر حسين علي70761271942062003

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائيرسل حسين عالوي ماجد70762271942072024

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم مشتت عبد الحسن70763271942091058

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه سامي جميل جواد70764271942056284

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيرفل عبد المنعم ناصر ساجت70765221942203031

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائياسالم محمد وهب ماصخ70766271942056025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائييحيى عباس جعفر كاظم70767271941011139

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب صادق محمد سلمان70768121942107134

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عالء خالد كريم70769151942057021

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء معن صادق حمزه70770111942109006

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم صفاء عباس حسن70771121942231103

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.1ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب نجاح علوان طوفان70772161942383079

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيازهران وائل جبار داود70773271941002018

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيفراس عباس حسن حجي70774211941278060

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيشهد وهاب جواد عوده70775271942160140

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمسره عبد الرزاق عبد الشهيد عبد الحسين70776251942083069
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيمحمد طاهر خليفه جعفر70777211941008076

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي حسين غني ساجت70778221941036165

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيجعفر قيس كاظم محمد70779221941051007

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيرانيه مجيد شيال شرهان70780221942309011

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمد يوسف حسوني70781221942143251

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد داود جرمد فهد70782221941036009

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عصام حسن يوسف70783161942184228

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزينب طالب صباح مصحف70784271942081051

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزينب علي عباس صالح70785271942057107

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيرسل ميثم سالم كاظم70786271942091050

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه محسن احمد حسن70787251942062295

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء دريد محمد جابر حسن70788101942115092

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل عالء باقر كاظم70789121942117013

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر احمد محمد محمد علي70790141942114038

كلية طب االسنان/جامعة كربالء680.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيفاطمه أحمد أسماعيل مبارك70791211942141072

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيفاضل عباس حميد عبد الحسين70792271941005180

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينور الهدى سعد الدين هاشم مهدي70793271942055262

كلية الصيدلة/جامعة كربالء687.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيمريم حامد خضير صالح70794271942061042

كلية الصيدلة/جامعة كربالء686.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيغدير طاهر كاظم حسين70795271942081068

كلية الصيدلة/جامعة كربالء686.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد رضا كاظم علي70796271941005221

كلية الصيدلة/جامعة كربالء685.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيرضا مهدي رجب محمد70797271941001117

كلية الصيدلة/جامعة كربالء685.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيحسين عالء عدنان مجيد70798271941008034

كلية الصيدلة/جامعة كربالء685.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيانفال احمد محمد علي محسن70799271942056033

كلية الصيدلة/جامعة كربالء685.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيتقى عمار عبيد كاظم70800271942081019

كلية الصيدلة/جامعة كربالء684.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحوراء علي عبد زيد حسين70801271942056107

كلية الصيدلة/جامعة كربالء683.8ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمحمد مهدي جاسم زبيل راضي70802271941029039

كلية الصيدلة/جامعة كربالء683.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيآيات جاسم محمد حسين70803271942077001

كلية الصيدلة/جامعة كربالء683.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيايالف حسين خليل ابراهيم70804271942063018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب سالم هادي محمد70805271942060187

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيياسر احمد علي محمد70806271941020095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين رياض عوده طاهر70807271941005056

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيغدير عبد الحسين حسن عبد70808271942063136

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيليلى عيسى عبد عصاد70809271942079095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمنتظر حسن عجيل طالب70810221941039144

كلية الصيدلة/جامعة كربالء682.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيمنار باقر مرتضى محمد70811271942063170

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفاطمه عبد الكريم خضير كاظم70812271942077041
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمالك ناجي عبد الرضا عبد الصاحب70813271942056345

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيأمنه حيدر عبد االمير جاسم70814271942060004

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائياسراء عادل عبود حمادي70815271942097002

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور الهدى جاسم هاشم محمد70816271942056385

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائينور عباس خليل عبد هللا70817271942072060

كلية الصيدلة/جامعة كربالء680.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيزين العابدين علي حسين خدام70818271941005091

كلية الصيدلة/جامعة كربالء680.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور الهدى ليث يوسف شاكر70819271942060331

كلية الصيدلة/جامعة كربالء680.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمظفر محمود محمد علي70820271941036128

كلية الصيدلة/جامعة كربالء680.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد سلمان كاظم70821271942059061

كلية الصيدلة/جامعة كربالء680.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائينرجس عصام جوده زغيرون70822271942052143

كلية الصيدلة/جامعة كربالء680.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب اسعد شهد مرزوك70823271942056179

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679.4ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيحسن قاسم عليوي عوده70824271941029008

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى خالد زامل غضيب70825271941005272

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك عبد الرحمن ناصر محمد70826271942060075

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيهبه باسم محمد صيهود70827271942056412

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبتول وعد جوده جبار70828271942056056

كلية الصيدلة/جامعة كربالء679.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه احسان محسن عبود70829271942060119

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيتبارك محمد عيدان كاظم70830271942064033

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائينور الهدى علي عزوب شبيك70831271942076047

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيحسين رياض حسين محمد70832271941027024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءاحيائيعلي حسين كاطع عطيه70833271941006020

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايات غني كاظم حالوب70834261942120025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم عقيل صادق محمد70835141941182078

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف يحيى عليوي محمد70836111941033036

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيمريم محمد حمزه علي70837271942065079

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب عماد حسين جاسم70838271942060199

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيفاطمه الزهراء منير كشاش مرتضى70839271942063143

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحوراء جبار عباس محمد70840271942060095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه محمد خضير محمد70841271942060130

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم يحيى كاظم يحيى70842271942056342

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيطيبة عقيل هاني مرزه70843271942067074

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين فيصل غازي محمد70844271942060064

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتقوى حمودي سلطان حمزه70845271942060080

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى ستار طلب ايدام70846221941076125

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيرقيه حقي اسماعيل غافل70847271942077012

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمها غزاي كاظم جواد70848271942056349
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه باسم محمد هادي70849271942060269

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمريم عقيل حمزه جابر70850271942058258

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيسندس غالب طعمه هيول70851271942068105

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيفاطمه حميد رحيم عبد الرحيم70852271942089083

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيحسين علي عريان فهد70853271941024029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيعبير ياسر محمود كاظم70854211942134064

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمنتظر حمزه عبد الزهره خضير70855271941001359

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء صالح رشيد محمد70856151942054095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي سعد خالد حسن70857151941022011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد كريم عوده70858131941037105

كلية الصيدلة/جامعة كربالء678.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران غانم عباس سعيد70859141942076073

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.3اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء عادل جابر عبد هللا70860271942060153

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن علي كاظم حمود70861111941013007

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيرفل عادل ماجد عمران70862261942083031

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيمريم قاسم محمد خميس70863261942080167

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح جياد مسير جياد70864141942093070

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد قاسم عبد علوان70865141941026007

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيزينب طالب زيدان تعبان70866141942071034

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيعامر خيون وسمي كاظم70867261941169007

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيصادق حامد طعيمه ثامر70868261941001081

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرقيه علي نديم عليوي70869261942132050

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيرامي بشير عقيل مسلم70870271941002073

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد ماجد عنون حمود70871271941005246

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيسجاد فالح عبد الهادي محي70872271941010071

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيحيدر ياسين خضير عباس70873271941033017

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيهدى زيد خلف عبد هللا70874211942140220

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيعباس عامر حسن حمادي70875271941024049

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيابراهيم محمد علي عوده حمودي70876271941010005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيابراهيم محمد خليل ابراهيم70877271941014005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه ستار وادي شنو70878241942220422

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيعلي سفيح حسن كناص70879261941016054

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور حسين عبد الصمد حمد70880271942060334

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم عدنان احمد علي70881271942056330

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيشهد بهاء صاحب محمد علي70882271942056236

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيقاسم محسن علي عبد70883271941001226

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عماد عبد االمير جواد70884101941026252
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل علي عبد الحسين رويح70885221941372030

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمصطفى احمد شهاب حسوني70886271941015057

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب احمد علي ياسر70887271942059064

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيامل عدنان علوان جدوع70888231942088030

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيالهام محمد جبر مدحي70889231942104007

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيزينة عباس خضير عباس70890231942129018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد زيدان شندي زيدان70891271941151056

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيمحمدباقر علي حسين عباس70892211941067021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيتقى علي حمزه حسن70893271942088058

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيايمان كاظم انعيم جواد70894271942058027

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمنتظر جاسم حمزه علي70895271941001357

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائينور محمد سلمان شاهين70896211942170083

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائييقين غالب عمران جواد70897101942138029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه علي ناصر عيسى70898101942114050

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين عالء محمد رضا كاظم70899121942089014

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدير نعيم جاسم عاشور70900101942084046

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح رائد جبار حنون70901131942077022

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه صباح حسن حميدي70902151942046149

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب صالح مهدي خضير70903131942104026

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين منصور عزيز حسوني70904151941010037

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس هاشم فاضل جهلول70905111942105095

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيحسين محمد حامد رشيد70906261941044014

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسن سلمان ناجي70907231941020222

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.9زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيديار حيدر حسن عداي70908141941010031

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.8ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيفاطمه زهير حسين عبيد70909231942096112

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعبد هللا سامر محمود مجيد70910231941047029

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.5اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيدينا علي عبد الرزاق لفته70911131942070072

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.5ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعامر ماجد عامر زغير70912131941016051

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.5زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمد عالء جميل عبد70913141941010068

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور حيدر عبد الحسين حميد70914101942078150

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.1ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عادل احمد عباس70915251942108146

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيايه عبد الحسين عبد علي هاشم70916231942087049

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين فراس نجم عبد هللا70917141941018042

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة عادل زيدان شابث70918141942194130

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيطيبه ايهاب عبد الرزاق رحيم70919231942087238

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيمنار رزاق كاظم عراك70920251942097121
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحمزه عبد الحكيم مريع عبيد70921241941003092

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهديل صاحب مجيد حميد70922251942062878

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه سعد عبد الحسن علي70923251942062648

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد شريف جبار كريم70924141941019114

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي وحيد زبون70925121941026058

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيساره قيس محمد صابر70926271942063107

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيحيدر صفاء محسن اسماعيل70927311941011012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء680.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيشهد كاظم عبد محمد70928271952055033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد مناف فؤاد حسن70929271951001132

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء647.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقينغم خالد عبد هللا حسين70930271952091064

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمجتبى ماجد سالم شيخان70931271951001106

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيرقيه ليث محمد رضا مهدي70932271952063031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء630.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيحسين علي كاظم حمود70933271951008024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء624.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمهدي صالح مهدي صالح70934271951001160

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء622.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيأيات ضياء عطشان شبيب70935271952067003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء621.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد علي صاحب عبد الرسول علي70936271951154170

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء619.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيشيماء فيصل سعد خضير70937271952057046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء618.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيتقى احمد عبد الهادي شاطي70938271952068015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءتطبيقيسجاد باسم محمد خدام70939271951025013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيطيبه باسم محمد حبيب70940271952059051

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0ثانوية القوارير للبناتكربالءتطبيقيحوراء قاسم محمد زغير70941271952081003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء610.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد حامد مجيد حسن70942271951001118

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء609.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيعذراء ماجد طارش شياع70943271952065039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء606.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيمصطفى محمد صالح جدوع70944271951015091

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيمحمد ناهض جاسم محمد70945271951035017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيفاطمه هاشم هادي ابراهيم70946271952059063

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحيدر عبد الرضا حسن عبود70947271951019022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانتطبيقيعبد هللا شنشول حسين غضيب70948281951043019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيشهد فؤاد عباس صالح70949271952088035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء601.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيهاشم امجد قاسم جعفر70950271951005036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقيحسين سعد مهدي عباس70951271951006007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه محمد حكمت حسين70952271952094028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيحسين مطير خنصر جازع70953161951004022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيتبارك كمال مهدي فرحان70954271952064017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزينب علي حسين عبد70955271952057044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء650.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي فاضل نوري محمد علي70956271951001089
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيباقر هاشم عبد هللا علوان70957271951003008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد حسن ربيع محمد سلمان70958271951002129

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء608.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيرسل عبد الكريم نعمه حبيب70959251952059081

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0اعدادية السرور للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عبد الحكيم فاضل احمد70960271952066012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه محمد محيسن سهيل70961271952063080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحيدر عادل حبيب عباس70962271951019021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقياالء ماجد هدام زغير70963271952055007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد غالب صباح رسيرس70964161951076069

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقينور هادي صالح عبود70965271952062022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد احمد سلمان حبش70966271951001110

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى سمير عيدان عبد70967271951154197

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيساره جمال مهدي فرحان70968271952064046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيكرار علي سلمان نصيف70969271951037028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةتطبيقيابرار باني كاظم كحيط70970161952197001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيزين العابدين علي حسين موسى70971271951033019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0ثانوية العباس للبنينكربالءتطبيقيواثق يوسف عباس طالل70972271951043020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيزهراء سعيد انعيثل حسن70973271952080012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد ليث عبد االمير حسين70974271951002144

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقييعقوب مشتاق طالب دمدوم70975221951058023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقياحمد فاضل حسين صالح70976271951002012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيكرار حسن محمد مراد70977271951036057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء582.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين جعفر محسن سلمان70978161951121008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيانور حيدر كاظم خزعل70979271951021007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0ثانوية الفالح للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين محسن علي حسن70980221951256007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء579.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيكرار عامر جاسم حلو70981271951002119

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء578.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحسين مهدي كامل سلمان70982271951015028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء578.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيجعفر توفيق هادي صالح70983271951010013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء578.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيحسين طالب ضاحي كاظم70984271951007026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء577.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسين فاضل رشيد عبيس70985271951001039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء577.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيآالء حسن عبد األمير عبد عون70986271952064001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيحسين مهدي صالح مهدي70987271951005010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيحسين عائد خشان كريم70988271951004015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقياحمد حسين علي حسين70989271951005001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قارتطبيقينور محسن حسن عبد الرزاق70990221952414014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيهدير يحيى عبد االمير محمد رضا70991271952065067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء575.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقياسماعيل رحمن شعالن شاكر70992221951021006
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيرقيه جميل كريم ناهي70993271952069019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك عصام غني عباس70994161952299011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيصالح حسن هادي عبد70995271951005017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء570.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيفاطمه صادق مهدي عيسى70996271952059060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء570.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمحمد سعد عبد علي سلمان70997271951003059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيزهراء نوار كاظم عباس70998271952087007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيورود علي امين علي70999271952055057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحيدر قاسم هادي عبود71000271951019025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمحمد جاسم عباس فهد71001271951003056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيانفال حاتم مردان ياس71002231952110002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيعلي عقيل عمار كريم71003271951024055

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيبنين صبري محسن عبود71004271952095007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيعلي يحيى حسين عبود71005271951024059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء561.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيضحى عالء عبد االمير عباس71006271952057049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء561.0ثانوية الخيرات للبنينكربالءتطبيقياحمد غانم عباس حسن71007271951023003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف صدام طعمه هادي71008161951063035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقياحمد محمد احمد محمد71009271951001013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء560.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءتطبيقيزينب سمير جميل خشم71010271952102013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيضحى رياض سلمان حسين71011271952091037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيحسين علي جحيل شنجيل71012271951008022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيمريم حسين راشد حطاب71013281952069045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء558.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيغدير عبد الحسن علي اسماعيل71014271952059054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيعباس عامر صاحب عليوي71015271951002086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيشمس علي حسين عباس71016231952095017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمنتظر فتاح ثامر طاهر71017271951013134

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيدنيا علي كامل عبد71018271952059020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزهراء خليل كريم حسون71019271952058042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعلي توفيق هادي صالح71020271951010054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيزينه صادق جعفر خضير71021271952079016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيزينب احسان شهيد محمد71022271952067029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيحسين علي اصغر محمد71023271951002043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيزينب ناظم دنون فرهود71024271952087009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيهدى عدنان كامل شاكر71025271952064088

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حميد حداد حميد71026161951355197

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء551.0ثانوية القوارير للبناتكربالءتطبيقيغاده توفيق فيصل راضي71027271952081009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء550.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيميعاد حمزه صابر عاصي71028271952063094
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء549.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد عيدان بلبول71029221951313029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء548.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيعلي حيدر صالح مطلق71030271951034027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء548.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمجتبى رياض سعيد مهدي71031271951002126

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء547.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيمحمد حميد هاشم عبيد71032271951112014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء547.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيزينب محمد عبد السالم محمد علي71033271952079015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيعلي مجيد كاظم شخير71034271951003045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0ثانوية العباس للبنينكربالءتطبيقيمؤمل حسين مجيد صالح71035271951043015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء544.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا زمان علوان مرزه71036271951003035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء544.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيعالء حسين طاهر نعمه71037271951032029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء543.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد هادي كاظم يحيى71038271951002151

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء542.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمالك عالء محمد علي عباس71039271951002124

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء614.0الخارجيونكربالءتطبيقيمصطفى جبار كاظم رسن71040271951400028

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمصطفى باسم مصطفى عبد الواحد71041271951004075

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيحسين علي هاشم عبد الساده71042271951009010

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيمروه ماهر محمد علي حسن71043221952394018

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء575.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيحوراء جواد كاظم عبيس71044271952052020

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء574.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمصطفى شاكر محمود مهدي71045271951003068

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيمصطفى رافت طاهر حمادي71046271951015086

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيمجتبى عامر عبيد رسول71047271951005026

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعباس محمد عباس عبد الحسين71048271951010045

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيهدى احمد حميد مايع71049271952064087

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيافنان فاضل عبد االمير كاظم71050271952061003

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزهراء احمد عبود حسين71051271952058039

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيكرار تحسين فاضل عجالن71052271951020029

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء551.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقيعلي رضا عبد الحسن كاظم71053271951006020

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء551.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيحسن علي محمد هنون71054271951024024

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ياسر عبد الحسن خضير71055161951084021

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء544.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيفاطمه علي عباس منصور71056271952064066

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء541.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيمنير شاكر خشن حموده71057221951039076

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء541.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعمار غسان ابراهيم حسين71058221951018032

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء537.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقياسالم رياض عبد الخالق طعمه71059271951154019

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء531.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقياحمد نعيم حمزه وجر71060271951150014

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء528.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيهبة هللا محمد عبد علي عطيه71061271952095040

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء527.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيآمنه خالد سعد خضير71062271952057001

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء525.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيمنتظر حيدر صالح باقر71063271951015092

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء524.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى عادل عزيز سلمان71064161951140084
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قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء523.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الهادي عبد الصاحب عبد الحسين71065161951022058

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء522.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيحيدر احمد مهدي عباس71066271951002056

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء520.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيحسين علي نعمه عالوي71067271951036014

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء519.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيزهراء جاسم محمد بحر71068271952080011

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء516.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقيحنان حامد كاظم عبد71069271952092005

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء515.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيمروه نديم عبد الرضا عبد المحسن71070271952095034

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء514.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيمهند عدنان محمد علي علوان71071271951009049

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء514.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيزهراء عدنان عوده عبد الكاظم71072271952083015

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء512.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيجعفر غالب جاسم محمد71073271951033010

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء512.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقيزينب عباس فضل محمد71074271952092014

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء511.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيحسين فائز احمد دغبوش71075271951008027

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء510.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمؤمل احمد فؤاد حاتم71076281951009083

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء510.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيعباس رحيم محمد قاسم71077271951003033

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء510.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيمريم جميل جهاد حسين71078271952112011

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء510.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمهيمن رزاق عبيس محمد71079271951002183

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء507.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم بهاء محمد كاظم محمد علي71080161952145034

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء503.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيزهراء حيدر حميد عبود71081271952061013

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء500.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيمصطفى عامر نجم عبد هللا71082271951027067

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء499.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيحسن عبد علي مهدي كاظم71083271951151026

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء498.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيهدى صالح ثجيل بديوي71084221952102061

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء498.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيمريم عبد الكريم صاحب احمد71085271952057066

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء496.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي عبد الهادي عبود خفي71086271951151075

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء495.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيحسنين هادي جليل محمد71087271951008017

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء495.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي مهلهل خضير71088161951049041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيزينب حيدر كاظم جواد71089271942093031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء666.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياديان رائد هاشم عبد71090271942060016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء661.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيزمن شاهر صالح حسن71091171942316041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء654.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه الزهراء احمد توفيق عباس71092271942060266

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء650.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمرتضى اياد عبد الكريم غفوري71093161941075274

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء645.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيسجاد حيدر طه حسين71094221941036116

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء642.1ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيأمير مؤيد جواد كاظم71095271941029001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء642.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيحسين علي عبد الرسول محمود71096271941133010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمحمد سليم كاظم رفيش71097271941007119

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيآيات عمار جبار نعوم71098231942122004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزينب رحم طاهر احمد71099271942069059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرقيه محمد وهاب كاظم71100271942088092
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمود سرهيد جدوع71101271942072048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء632.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي غازي فرحان حاجي71102141941173031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء630.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمرتضى فراس فاضل بدري71103271941001322

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء629.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيشهد عبد الحسين نايف مخيف71104271942057128

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء629.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين هيثم نعيم طاهر71105291941003096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء627.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد الجواد حيدر جبر كمير71106271941005205

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء627.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور سعد كامل تويه71107271942056398

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء627.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيضحى عزيز عبيد حسن71108271942069074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء626.3اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيميسم فراس عادل مراد71109271942060316

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء626.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر رافل هاشم رضا71110271941005286

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء626.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الجبار عبد الحسين حسن71111161941084071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء625.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيسميه تكليف كيطان موحي71112271942059089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء625.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائينور حامد كاظم عبد71113271942093073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء624.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحيدر محمد جابر كاظم71114271941151025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء623.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيضحى ضياء كامل خلف71115271942091098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء622.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عبد النبي حمدان عبود71116221941040041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء622.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه احمد حسين علي71117271942055195

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء621.4اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين عليوي عبد الرضا محمد علي71118271942060063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء618.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيرقيه غانم سعد خضير71119271942057071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء عالء جعفر عبد الصاحب71120161942183009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمنتظر محمد يوسف خليف71121271941001363

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائييسر حسين علي عبد الرزاق71122271942077061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينبأ حيدر راضي عيسى71123271942056356

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمنتظر احمد حمادي عبد الرضا71124271941011126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور الحوراء صباح مهدي جواد71125271942060325

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيمهدي علي كاظم مهدي71126271941021069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينبأ مهند حسن محسن71127231942088427

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيحسن كريم عباس حسون71128271941036023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء614.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا حيدر عمران سلمان71129141941034007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء614.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعلي عارف نوري حسين71130271941008082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمحمد احمد رزاق عبود71131271941015050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء612.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةاحيائيعلي سعيد عبد الرحمن غلوم71132161941050018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيمنة هللا نامس عبد االمير قاسم71133271942086028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيسجى شاكر مطرود كاظم71134271942107042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء610.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي توفيق ادريس عالوي71135271941001177

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء610.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيكاظم محمد حسين كاظم71136291941003206
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء609.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد عدنان حسن عبود71137271941001288

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء609.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيسرى قيس محسن علي71138271942160131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء609.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيبراق عباس عبد الكاظم منذور71139271942067020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء608.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حامد شهاب احمد71140271941005143

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء608.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيأيات هيثم عبد االمير حنتاو71141271942056009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء607.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه عباس حسين جواد71142271942060125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء606.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيياسر عامر هادي حسن71143271941001379

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء606.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد جبار عيدان71144271941005277

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيموسى محمد توفيق مجيد71145181941006128

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيابراهيم نجم الدين عبد هللا محمد71146271941001004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيساره مؤيد كريم لطيف71147271942055155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائياحمد جاسم محمد نعيم71148161941061002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه كريم كامل عباس71149271942060282

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيايناس حيدر عبد الكاظم حمزه71150271942058028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء603.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمريم وليد رشيد علي71151281942052102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء603.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيمصطفى محمد عبد خليف71152261941159026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.4ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمصطفى قاسم حسن محمد71153271941029043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائياسحاق هادي عبد داود71154271941021005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيرافد حميد غثيث نهاب71155261941159011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء601.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمصطفى جبار مطر جابر71156281941001113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسنين كاظم فرهود71157271941005145

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب عدنان محمد امين عبد الحسين71158231942090155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد محمد علي حميد حسن71159271941005015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمريم سالم غازي نعمه71160271942058255

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائينور محمد حمزه جاسم71161271942091154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيعبد هللا احمد ستار ماصخ71162271941015027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل وليد خالد عيسى71163161941073012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيآيات نعمه عبيس حسين71164231942111004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى عالء اسماعيل خليل71165271941001341

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسدن مهدي جهاد مهدي71166271942056228

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتبارك سامر فتنان فرحان71167271942056078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حميد حسين71168161942242019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء597.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزبيده صفاء احمد عبد الرزاق71169271942077013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء597.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي رسول عبيد محمد71170271941005154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء597.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبتول واثق جياد فضيل71171271942060054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء597.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيمرتضى كريم محمد علي محمد رضا71172271941018032
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيزين العابدين حسن محمد حسون71173271941014091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيزينب ستار جبار لفته71174231942114063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيعلي سالم عباس حسين71175271941036068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمنتظر حسين علي كنون71176291941013066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك فيصل عبد القادر ناصر71177161942332023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيغصون داود سلمان نايف71178271942063140

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء فارس صالح حميد71179271942060168

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيعباس احمد جبار متعب71180271941018014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء595.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد حسين جبار رجاب71181221941019005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء595.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد باقر جالل احمد نصار71182161941060115

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء595.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيحسين حسن عبيد شالكه71183221941009006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء595.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيكوثر ياسين عبيد حري71184271942091130

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء595.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمسلم كريم عبد هديد71185221941040149

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء595.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد صادق فائز محي هادي71186271941036105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء595.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد رحيم حمزه جبر71187231941002008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعباس ياسين هاشم جاسم71188271941011062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمؤمل حميد موسى كاظم71189271941002143

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمصطفى احمد حسن زياره71190281941151233

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيزينب نعمه مجيد مهدي71191271942053025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيطيبه نجم عبد هللا عباس71192271942063132

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيحسين فالح مهدي ناصر71193231941016020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيزينب فليح حسن عوده71194221942170048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائياحمد حميد صباح محمد71195221941092003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيجنه محمد حسن شنشول علوان71196271942059027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيحسن سلطان منادي مخور71197161941309001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب مهدي جاسم محمد71198271942055147

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبراء عباس عبد الكاظم مرزوك71199271942058034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيحسين حيدر عبد الكريم امان71200161941105013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيسيمى سامر مرتضى مجيد71201271942055164

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيمعتز رياض عناد كاظم71202251941003034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةاحيائيكرار ناجي عبد عبد علي71203161941004019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء ضرغام يوسف جبر71204261942089052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيلبنى نهاد اسماعيل خليل71205231942158035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا حسن عبد االمير عليوي71206231941251181

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيرسل محمد عبد الشهيد جليل71207241942169022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيحسين جبار قاسم لفته71208161941001027
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيآيات فالح حسن جاسم71209271942095012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيكوثر احسان عيسى كاظم71210271942052121

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب امجد محمد امين سالم71211271942056180

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر محي محسن خضير71212251941031259

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيايه عمار ثابت طعمة71213161942278006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0اعدادية الغراف للبنينذي قاراحيائيمؤمل عبد االمير مفتاح كامل71214221941022067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل زعيم شريف محمد71215221941065036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد قادر نعمه جاسم71216161941363005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيغفران كامل حمدان سرحان71217221942166029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حميد غالي علي71218221942125198

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيعلي جبر عبدعلي طاهر71219281941008044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائييسرى ميثم صالح خضير71220271942095119

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره نجيل قاسم حبيب71221271942056219

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةاحيائيمحمد سامي عبد الكريم شنون71222161941026015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسين عبد الزهره جواد71223271942089082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء590.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسن عبد الحسين حسون فزاع71224261941001034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء590.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي الحيدر أركان محمد جواد عبد الكريم71225271941005139

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء590.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيتقى موفق كاظم محمد71226231942086046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء590.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف شوكت مصطفى جاسم71227161941084138

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيمهند عبادي علي حميدي71228221951034047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمصطفى عالء حميد عبد الرضا71229271951001144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء582.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر حمود مكطوف جازع71230161951076018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء572.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مهدي عبد االمير قاسم جمعه71231161951089074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين محمد جايد71232161951048015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0ثانوية العرب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد تقي خالد عبد القادر مريهج71233161951370064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء565.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيفاطمه فالح حسن عبيس71234271952079027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء564.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف عباس محينه ثجيل71235161951060203

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء558.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيعلي سعيد حميد عبد الحسين71236161951026055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى اسماعيل سفيح مخيلف71237221951098039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزهراء محمود شاكر عبد الزهره71238271952057036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء547.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيهبه وهب عبود باشي71239271952064086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء543.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيحسين تحسين علي حسين71240271951009009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء542.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيحنين علي جلوب مريوش71241161952152012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء537.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيعباس صباح عبد الحسن جواد71242271951008050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء537.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيكرار معن حسان راشد71243271951154149

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء536.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرضا هيثم احمد عاشور71244161951044023
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء535.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقينور الهدى سالم محمد غزاي71245271952160141

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء534.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيلباب عبد االمير عبد الرضا علي71246271952057063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء523.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيصادق محمد عبد زيد فضاله71247271951150082

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء523.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيعذراء قاسم عليوي حسين71248271952064057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء523.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر فوزي عيسى حميد71249161951001064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء521.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين عادل يوسف كريم71250161951049036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء516.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيعلي سلطان عبد هللا محمد71251241951014047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء514.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيابراهيم خليل فاضل عبد71252271951150005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء513.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيرسل عدي حميد شاطي71253271952079007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء512.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيمحمد موفق رشيد خليل71254271951019070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء512.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيحيدر جميل ابو الهيل مركب71255221951091031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء510.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد عبد الغني مريحل71256221951045008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء506.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيأيمن اسماعيل يحيى بربن71257231951040001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء505.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيسجى حسن عالوي كاظم71258271952095023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء503.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيحسن شبر عمران عبود71259271951046026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء501.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسنين مضر مجيد عبد االمير71260271951001029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء501.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيغيث محمد كاظم عبد هللا71261271951151087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء499.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيمهدي قاسم مريحل حسن71262221951045042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيأنسام عيسى عبد الرسول جاسم71263271942065001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيمنال فيصل علوان جابر71264281942077052

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفرقان لؤي عزيز صالح71265271942056307

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيمروة كاظم عبيس مظلوم71266271942087134

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيامير عبد الرزاق شهاب هادي71267251941034002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيدعاء جبار عبد الرزاق علي71268271942059034

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزهراء قاسم جبار صاحب71269271942077017

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيضحى احمد شافي عبد العباس71270271942088154

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمؤمل سمير حسين شكر71271271941001241

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزينب الحوراء حيدر عباس منديل71272271942088116

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيمسار حسين علوان جبار71273291942058074

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيزين العابدين علي كاظم عزيز71274271941002079

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء673.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد عباس حسن71275251941034037

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى محمد طه محمد71276291941002180

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيابرار ماجد كريم مسلم71277261942071004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيميامين طالب مردان بيك71278271942062108

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيعلي حسن سعيد حسن71279211941032019

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيآيه حكيم رحمه جاسم71280281942059008
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيزينب حسون غانم محي71281271942147035

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيعبدالصاحب عبدعلي نجم عبدهللا71282231941205012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين ماجد محمود امين71283271941001096

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقياحمد مهدي حسين علي71284271951001015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء668.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيايه نبيل نوري سلمان71285271952061004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء665.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيزهراء حسن جهادي مظلوم71286271952059030

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء657.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين علي عبد الواحد بدير71287121951025026

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء652.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمسلم عقيل جابر نجم71288271951004072

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء676.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيغيث علي هادي محمد71289271941014156

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء673.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيرقيه علي محمد حسين خلف71290231942132020

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.7ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائينورالهدى سهيل حمودي جاسم71291291942076048

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه احسان زهير عبد االمير71292251942062621

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي جاسم عبد الحسين صعيو71293271941014121

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيهدى عباس حسن راهي71294271942065090

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفرح ظافر محمد حسين جعفر71295251942062690

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء خليل حبيب شالل71296111942096017

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ باسم حسن مطشر71297141942110172

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيطيف خوام طه خضير71298181942242105

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائياسراء عدنان محمدرضا سلمان71299291942088003

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم علي عبد الرضا71300131941236013

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.4ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعباس ماجد غفار ديكان71301231941021066

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.2ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيصادق رستم هادي حميد71302291941020019

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين صباح فاهم كاظم71303251941031197

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمرام نجاح عبد راهي71304271942060295

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم عبد الواحد حسين71305231942076040

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيساره احمد شاكر مهلي71306231942095047

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيطيبه لطيف جبار كاظم71307241942136043

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى حمودي شياع موسى71308251942101072

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم احمد عباس عبد الرضا71309271942055228

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيفاطمه رائد ثامر حسن71310231942140059

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيوقار شاكر محمد مرزه71311231942088470

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد حميد جابر محسن71312281941006140

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء668.8اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم ميثم عبد الحر نصيف71313271942055239

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء668.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيفاطمه حسين علوان عباس71314271942077037

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء668.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيمحمد حردان هاشم كنوان71315211941257029

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء650.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقياسالم صباح عبد شنين موسى71316271952068004
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قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء644.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء عبدالحسين صخيل خالوي71317291952050022

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0ثانوية بردى للبنينديالىتطبيقيمحمد نواف حسين علي71318211951229020

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد باسل جبار حسين71319241951015068

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقياحمد جاسب حسين عبد71320221951003002

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمرتضى عباس رباط جابر71321261951005053

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقياحمد ضياء عباس نجم71322271951005003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء667.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيمريم شاكر لطيف عبد هللا71323271952072052

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء663.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين قاسم فخري ابو القاسم71324251951200009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء661.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيتبارك عبد االمير عباس محمد علي71325271952059014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء661.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيامير فيصل عباس كاظم71326251951012010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء652.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمرتضى وحيد خوام وذاح71327251951116039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء644.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار صبار عجيل عريان71328221951099034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء644.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيتبارك محمد شريف منديل71329241952106006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء643.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الحسين هليل حامي71330161952153008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء643.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعباس هادي وحيد ناصر71331251951012066

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء641.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيحسين واثق خماس شمخي71332161951047046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى حسن صالح مهدي71333251951205141

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0ثانوية الرصافي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم هزاع كاظم هزاع71334161951115013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء640.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيمنتهى صالح مهدي عفات71335261952250048

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي حسن ذاري لعيبي71336281951009059

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيضياء صالح مهدي معارج71337221951098022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء637.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكريم طاهر خير هللا حبيب71338161951033055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء637.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عماد خالد يسر71339161951363019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين ملك عباس خلف71340121951026015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيمهدي احمد مهدي حنتوش71341231951009055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيباقر سجاد سعيد طالب71342161951038024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء635.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيعامر عباس عامر كاظم71343271951003031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء635.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيياسر احسان عبد علي عباس71344221951002058

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء635.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيحسين حيدر نعمه منصور71345161951042011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء635.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا مصعب موسى أبو حسين71346271951010047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء635.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي رياض احول كريم71347161951094077

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيسجاد كريم هاشم سماوي71348271951002074

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقياسيا فالح هادي جاسم71349281952060003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيقيس علي ناصر جليب71350281951011104

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيكرار شاكر يوسف حاجم71351221951028057

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء634.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقياحمد راضي بداي فنجان71352281951039002
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيحوراء فارس ثامر خضير71353221952204008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمؤمل سعد حسن عبادي71354261951001041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمصطفى جاسب زهيد موسى71355281951032043

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيسجاد كاظم جاسم محمد71356281951011063

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0اعدادية الهبة للبناتذي قارتطبيقيسجى مداح ضيول سعدون71357221952120015

كلية العلوم/جامعة كربالء655.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيتبارك رياض خليفه حسن71358271942088053

كلية العلوم/جامعة كربالء651.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيروان بهاء صاحب محمد علي71359271942056142

كلية العلوم/جامعة كربالء643.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياسالم فاضل عبيس حبيب71360271942060024

كلية العلوم/جامعة كربالء638.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء فاضل مهدي عبد الرحيم71361271942063078

كلية العلوم/جامعة كربالء631.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائياشواق جاسم موسى عباس71362271942065008

كلية العلوم/جامعة كربالء628.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيزهراء محسن صالح مهدي71363271942086014

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب عباس علي مسلم71364271942059074

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0ثانوية السلوى للبناتكربالءاحيائيشروق عادل حسن جبار71365271942084031

كلية العلوم/جامعة كربالء627.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيحوراء باسم صالح صاحب71366271942057055

كلية العلوم/جامعة كربالء626.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد شحتول علوان71367241942124056

كلية العلوم/جامعة كربالء625.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيصبا احمد فاضل عمران71368271942091095

كلية العلوم/جامعة كربالء625.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائياريج قاسم مجيد حسن71369271942061003

كلية العلوم/جامعة كربالء623.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيانفال كريم عبد االمير حسن71370271942087012

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينه احسان صالح عبد الهادي71371271942056204

كلية العلوم/جامعة كربالء619.0ثانوية براعم كربالء االهلية للبناتكربالءاحيائيرفيف عبود جودي عبود71372271942082005

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيسهام حسن حلواص شكير71373271942091090

كلية العلوم/جامعة كربالء618.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرباب ثابت جابر حسين71374271942056122

كلية العلوم/جامعة كربالء615.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيزينب صاحب عبد االمير خضير71375271942083053

كلية العلوم/جامعة كربالء614.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيضحى عامر كريم ضايف71376271942147051

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي ريسان قاسم مجذاب71377221941033075

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيحوراء اسامه صافي ياسر71378271942057054

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزينه كاظم عباس جاسم71379271942087093

كلية العلوم/جامعة كربالء612.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد الحسين محمد علي حسن71380271942063075

كلية العلوم/جامعة كربالء611.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيتبارك عبد هللا محمد صالح71381271942068029

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد مهدي محمد71382271942056300

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيرسول حسن حساني مسربت71383261941026011

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائينرجس احمد محسن جاسم71384271942069101

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعباس انيس شكبان عوفي71385271941001151

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائينور حميد حمزه شخير71386271942064144

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيتبارك عباس محي عباس71387271942091024

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيحنين كريم عبد علي عبد الحسين71388271942068034
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كلية العلوم/جامعة كربالء604.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيجوان عبد الرسول بير داود حمد علي71389271942091030

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيزينب علي ابراهيم صباح71390271942076023

كلية العلوم/جامعة كربالء602.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيياسر احمد حتاش تكليف71391271941036135

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء رائد مهدي علي71392271942091057

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيحوراء فاضل هادي عبد الحسين71393271942054015

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيرقيه جعفر علي عبد الكريم71394271942059042

كلية العلوم/جامعة كربالء599.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد رضا جواد محمد علي71395271942059060

كلية العلوم/جامعة كربالء599.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزهراء فؤاد عباس صالح71396271942144018

كلية العلوم/جامعة كربالء598.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائينهى كاظم جواد شبيب71397271942089109

كلية العلوم/جامعة كربالء598.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائياثير احمد حاتم عبد71398271941024002

كلية العلوم/جامعة كربالء598.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيذكرى احمد هاشم حسن71399271942056117

كلية العلوم/جامعة كربالء598.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين عبد ربه عطيه71400271942062047

كلية العلوم/جامعة كربالء597.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيرسل تكليف هجول مطر71401271942102023

كلية العلوم/جامعة كربالء597.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيفاتن رياض نعمه تومان71402271942067082

كلية العلوم/جامعة كربالء597.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرفل لواء محمد علي71403271942055086

كلية العلوم/جامعة كربالء596.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيمحمد باقر عبد الكريم عاشور صالح71404271941133020

كلية العلوم/جامعة كربالء596.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائينبا صالح مهدي هادي71405271942107052

كلية العلوم/جامعة كربالء596.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمود خضير عباس ناصر71406271941150107

كلية العلوم/جامعة كربالء596.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيهدى علي قاسم موسى71407271942160205

كلية العلوم/جامعة كربالء593.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيزهراء باسم عباس مرزه71408271942083042

كلية العلوم/جامعة كربالء593.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيمريم وليد كاظم كريم71409271942059117

كلية العلوم/جامعة كربالء593.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيبراء عباس جاسم كريم71410271942083014

كلية العلوم/جامعة كربالء593.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيامال حمزاوي زايد لعيبي71411271942160019

كلية العلوم/جامعة كربالء593.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزهراء جعفر دغيم عبود71412271942057075

كلية العلوم/جامعة كربالء593.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرغده كامل وحيد فرحان71413271942056127

كلية العلوم/جامعة كربالء593.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائياسراء حسين ماضي كريم71414271942160009

كلية العلوم/جامعة كربالء592.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيزينب فيصل غازي عبد71415271942067058

كلية العلوم/جامعة كربالء592.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيياسر عامر عبد الحسين ياسر71416271941001378

كلية العلوم/جامعة كربالء591.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيدعاء مكي سعيد عباس71417271942056113

كلية العلوم/جامعة كربالء590.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيبنين ثامر خشان فيوح71418231942094010

كلية العلوم/جامعة كربالء590.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمنار وسام سامي جواد71419271942055245

كلية العلوم/جامعة كربالء590.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيبتول سالم خليل سعد71420271942055027

كلية العلوم/جامعة كربالء589.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائينقاء علي غازي عبد هللا71421271942087144

كلية العلوم/جامعة كربالء589.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيايمان هادي محمد سليمان71422271942057028

كلية العلوم/جامعة كربالء589.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيايناس خضير مطر محمد71423271942055026

كلية العلوم/جامعة كربالء589.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزهراء فوزي رسول عبد71424271942107028
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كلية العلوم/جامعة كربالء589.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائياسماعيل عماد اسماعيل شراد71425271941152007

كلية العلوم/جامعة كربالء589.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائينور عبد الكريم احمد علو71426271942062116

كلية العلوم/جامعة كربالء589.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيرقيه فريد محمد فخري رشيد71427271942059044

كلية العلوم/جامعة كربالء588.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحيدر عبد االمير نعمه عبيد71428271941001111

كلية العلوم/جامعة كربالء587.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائينور جوده كاظم عبد الحسين71429271942057193

كلية العلوم/جامعة كربالء587.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيعذراء محمد حمزة علوان71430231942117115

كلية العلوم/جامعة كربالء586.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيغدير حسن عبد الحسن حافظ71431271942062088

كلية العلوم/جامعة كربالء586.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيزهراء حيدر شناوه خليل71432271942101017

كلية العلوم/جامعة كربالء585.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيحيدر فاضل هاشم حسن71433271941020030

كلية العلوم/جامعة كربالء585.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيشجن ضياء جعفر رحيم71434271942063117

كلية العلوم/جامعة كربالء585.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيامنه ضياء ميري مهدي71435271942097007

كلية العلوم/جامعة كربالء585.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائينور مشرق محمد علي عوده71436271942095111

كلية العلوم/جامعة كربالء584.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائياحمد فالح حسن داود71437181941006012

كلية العلوم/جامعة كربالء584.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيدالل زهير قيس محمد71438271942091039

كلية العلوم/جامعة كربالء584.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد العالي كريم علوان71439271942055204

كلية العلوم/جامعة كربالء584.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيمنتظر مهدي عجزان كمر71440221941301046

كلية العلوم/جامعة كربالء583.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيتبارك حمزه جواد جاسم71441271942102016

كلية العلوم/جامعة كربالء583.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرؤى عبد الكاظم عبادي كشيش71442271942064044

كلية العلوم/جامعة كربالء583.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمجتبى محمد نورالدين حسن71443211941034074

كلية العلوم/جامعة كربالء582.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء غازي جاسم محمد71444271942055117

كلية العلوم/جامعة كربالء582.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين حمود عبد علي71445271942069047

كلية العلوم/جامعة كربالء581.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيبتول عادل جعفر فياض71446271942087020

كلية العلوم/جامعة كربالء580.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيهدى جبار حسين ثعبان71447271942086034

كلية العلوم/جامعة كربالء580.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيايات حسين نهاب علي71448271942091012

كلية العلوم/جامعة كربالء580.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيصاحب محمد علي ابراهيم رزوقي71449271941008057

كلية العلوم/جامعة كربالء580.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيكرار حسين خلف علي71450271941034072

كلية العلوم/جامعة كربالء580.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحنين جاسم محمد عبيد71451271942055058

كلية العلوم/جامعة كربالء579.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيعلي اياد عبد الحسين عبيد71452271941015034

كلية العلوم/جامعة كربالء579.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءاحيائيحوراء عامر محمد جواد محمد رضا71453271942096012

كلية العلوم/جامعة كربالء579.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمهند عادل حسين كريم71454271941019122

كلية العلوم/جامعة كربالء579.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيغدير عبد الحسين هاشم نايف71455271942068126

كلية العلوم/جامعة كربالء579.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيبنين ناصر حسين كاظم71456271942144004

كلية العلوم/جامعة كربالء578.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيزهراء عبد مناف خضير حسين71457231942082031

كلية العلوم/جامعة كربالء578.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيزينب زهير عبد الوهاب محمد حسن71458271942067055

كلية العلوم/جامعة كربالء578.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيايات رشاد اسماعيل ملك71459271942076003

كلية العلوم/جامعة كربالء576.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن ادريس يعقوب محمد71460251941008180

3590 من 1985صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة كربالء576.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزهراء أركان ناظم حسين71461271942087057

كلية العلوم/جامعة كربالء575.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيمحمد ياسر خضير هادي71462271941008124

كلية العلوم/جامعة كربالء575.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائياالء عماد هادي حسن71463271942068013

كلية العلوم/جامعة كربالء575.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم ناصر حسين موسى71464271942055240

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيهبه سعد جبار غياض71465271942059136

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيميساء حسين عبد علي زغير71466271942068174

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسن قاسم حسين عباس71467271941001065

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء خضير عباس عبود71468271942055105

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءاحيائيعباس فاضل حسين علوان71469271941025016

كلية العلوم/جامعة كربالء572.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيشهالء شاكر خضير عباس71470181942236092

كلية العلوم/جامعة كربالء572.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيكوثر عدنان جخيم جباره71471221942103157

كلية العلوم/جامعة كربالء572.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيحوراء ياس خضير عباس71472271942067036

كلية العلوم/جامعة كربالء572.0ثانوية امل االجيال األهلية للبناتكربالءاحيائيصابرين محمد سلمان عبود71473271942073004

كلية العلوم/جامعة كربالء572.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيدعاء عايد جواد كاظم71474271942053013

كلية العلوم/جامعة كربالء571.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الزهره جواد حسين71475271942059075

كلية العلوم/جامعة كربالء571.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد رحيم خزعل71476141942102037

كلية العلوم/جامعة كربالء571.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيتبارك عبد الحسين هادي عبد الزهره71477271942058059

كلية العلوم/جامعة كربالء570.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائياالء حسين جاسم محمد71478271942057017

كلية العلوم/جامعة كربالء570.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد عزيز حسين71479271941013105

كلية العلوم/جامعة كربالء570.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء احمد عبد الساده علي71480271942068061

كلية العلوم/جامعة كربالء570.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيهادي فاضل عبد الزهره عبد علي71481271941003038

كلية العلوم/جامعة كربالء570.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيجواد حازم جواد كاظم71482271941002040

كلية العلوم/جامعة كربالء569.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحسين كريم كاظم عليوي71483221941039045

كلية العلوم/جامعة كربالء569.0ثانوية القلم االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمة قيس غازي جواد71484111942145003

كلية العلوم/جامعة كربالء569.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عقيل حسين ناصر71485131941030035

كلية العلوم/جامعة كربالء569.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيزهراء ناصر كاظم دخينه71486221942189028

كلية العلوم/جامعة كربالء568.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد حسن هادي داود71487111941023003

كلية العلوم/جامعة كربالء568.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياشتياق شهيد جابر عبد علي71488271942063008

كلية العلوم/جامعة كربالء568.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيفاطمه ذنون يونس خضر71489271942080035

كلية العلوم/جامعة كربالء568.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف عبد الرزاق جبار سرهيد71490121941026212

كلية العلوم/جامعة كربالء567.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيكوثر عماد كاظم عطيه71491271942087133

كلية العلوم/جامعة كربالء567.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيجنات محمد شاكر عبد علي71492271942056095

كلية العلوم/جامعة كربالء566.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرند طالب علي عصري71493271942088094

كلية العلوم/جامعة كربالء566.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد ابراهيم زغير عاصي71494271941153004

كلية العلوم/جامعة كربالء566.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد حصني فيصل71495271942068039

كلية العلوم/جامعة كربالء565.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيطيبه وسام محمد عبد الحسن71496271942061031
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كلية العلوم/جامعة كربالء565.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيعبير مالك حنون مانع71497221942139134

كلية العلوم/جامعة كربالء565.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيحسين باقر كاظم اسماعيل71498271941046025

كلية العلوم/جامعة كربالء565.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيكرار رزاق حسين عبد االمير71499271941034074

كلية العلوم/جامعة كربالء565.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمؤمل مهند فاضل جواد71500271941010128

كلية العلوم/جامعة كربالء565.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسجاد جابر عبد محمد71501261941001069

كلية العلوم/جامعة كربالء565.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمقتدى علي عبد الكاظم علي71502271941013108

كلية العلوم/جامعة كربالء564.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيكرار عقيل عبد سعدون71503271941005187

كلية العلوم/جامعة كربالء564.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه عباس فاضل كاوي71504271942058226

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينور مبدر مهدي عبد الحمزه71505271942055267

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيضحى عبد هللا عبيد حسين71506271942068113

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيكوثر احسان عبود نعمه71507271942088187

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمريم امين جحات صياح71508271942068159

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد محسن خنجر بدن71509141941019120

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيياسر حيدر عبد الكاظم علي71510221941098174

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبراء مرتضى عبد الواحد موسى71511271942056058

كلية العلوم/جامعة كربالء562.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى خالد حواس جالب71512221941002267

كلية العلوم/جامعة كربالء562.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيمروه صباح حمزه محمد71513271942091132

كلية العلوم/جامعة كربالء562.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيامير محمد خضر مهدي71514201941084014

كلية العلوم/جامعة كربالء562.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيعلي عبيس شخير محمد71515271941019065

كلية العلوم/جامعة كربالء561.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائياساور كامل ابراهيم حسين71516261942250012

كلية العلوم/جامعة كربالء561.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرانيه عبد الحافظ محمود عبد هللا71517271942056120

كلية العلوم/جامعة كربالء561.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيياسر عامر معز جاسم71518271941019125

كلية العلوم/جامعة كربالء561.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمصطفى ماجد عبيس راهي71519271941019114

كلية العلوم/جامعة كربالء560.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيجعفر الصادق فراس عبد االمير مرهون71520271941005030

كلية العلوم/جامعة كربالء560.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيساره ربيع عزيز عبد الزهره71521271942062076

كلية العلوم/جامعة كربالء560.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيحياه صالح مهدي سلمان71522271942083025

كلية العلوم/جامعة كربالء560.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيجعفر سالم حسين عطية71523231941042014

كلية العلوم/جامعة كربالء559.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيموج عالء الدين كاظم عبد71524271942086029

كلية العلوم/جامعة كربالء559.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيفاطمة منعم شهاب هادي71525271942091112

كلية العلوم/جامعة كربالء559.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمرتضى علي عبد الرزاق جعفر71526111941049164

كلية العلوم/جامعة كربالء559.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيزيد يحيى فيصل مفتن71527151941005057

كلية العلوم/جامعة كربالء558.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيورود عادل عبد اللطيف احمد71528271942059140

كلية العلوم/جامعة كربالء558.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزينب محمد رضا علي71529271942062069

كلية العلوم/جامعة كربالء558.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيحسين عادل شدهان جاسم71530231941003020

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيبتول عبد الخضر محسن معيوف71531271942089014

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيميقات عمار خضير حسين71532271942091143
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كلية العلوم/جامعة كربالء557.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيشهالء عيسى عمران حاجم71533271942080030

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيطيبه ستار هاشم عبد71534271942057138

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيرسل ياس هريان عبد هللا71535271942076013

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيسيف حميد حسين مهلي71536271941014098

كلية العلوم/جامعة كربالء556.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن عباس علي71537271942095044

كلية العلوم/جامعة كربالء556.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيجعفر محمد عبد الحميد ضيدان71538271941002037

كلية العلوم/جامعة كربالء555.0الخارجيونكربالءاحيائيمحمد علي صادق زاير عبود71539271941400031

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائينور حسيب جواد كاظم71540271942091150

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم عادل علي اكبر حسين71541271942056328

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0اعدادية ابن زيدون للبنينميساناحيائيمهدي علي حسين جودة71542281941022026

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمحمد حيدر صالح مطلق71543271941034086

كلية العلوم/جامعة كربالء554.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيحيدر هادي حسين كاظم71544271941020032

كلية العلوم/جامعة كربالء553.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيصفا حسين جاسم سلطان71545271942059094

كلية العلوم/جامعة كربالء553.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الديناحيائيمحمد عباس جاسم احمد71546181941001025

كلية العلوم/جامعة كربالء553.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره سالم صادق جاسم71547271942056210

كلية العلوم/جامعة كربالء553.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيسحر جاسم حوجي حسين71548271942069069

كلية العلوم/جامعة كربالء553.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد بشير هاشم كاظم71549271941005209

كلية العلوم/جامعة كربالء553.0الخارجيونكربالءاحيائيكرار محمد محمد جواد حسن71550271941400025

كلية العلوم/جامعة كربالء552.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزينب ماضي حسين راضي71551221942125146

كلية العلوم/جامعة كربالء552.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائينبأ رشيد رسول فرحان71552271942144044

كلية العلوم/جامعة كربالء552.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة عباس لفته صالح71553261942143097

كلية العلوم/جامعة كربالء552.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عقيل عبد الكاظم جبار71554251942084420

كلية العلوم/جامعة كربالء551.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيكرار مزهر نجرس ظاهر71555181941141100

كلية العلوم/جامعة كربالء551.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء وليد عباس عبد71556271942056173

كلية العلوم/جامعة كربالء551.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء شاكر احمد علي71557271942091060

كلية العلوم/جامعة كربالء551.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيمحمد سعد ياسر علي71558221941021102

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيحوراء مؤيد علي عون71559181942236042

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد احمد حسين سلمان71560121941026134

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيرؤيا معتصم فخرالدين خالد71561201942125010

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين ماجد علي ناصر71562271941005073

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيعبير علي جليل جاسم71563271942060247

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد شهاب ذياب71564171941364076

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيبنين حيدر ابراهيم بريج71565271942064023

كلية العلوم/جامعة كربالء550.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيزهراء مؤيد حمزه عبود71566271942054026

كلية العلوم/جامعة كربالء549.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جاسم فنجان حسن71567141942134085

كلية العلوم/جامعة كربالء549.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيخلود عبد االمير خضير مهدي71568271942079036
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كلية العلوم/جامعة كربالء549.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيدعاء عايد منهل حمود71569261942108045

كلية العلوم/جامعة كربالء548.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتصالح الديناحيائيغفران حسين محمد حسين71570181942392026

كلية العلوم/جامعة كربالء548.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي ميثم شاكر ياسر71571271941002129

كلية العلوم/جامعة كربالء548.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيرامي موفق عبد الحسين هادي71572271941014082

كلية العلوم/جامعة كربالء547.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيساره نبيل عبد االمير محمد علي71573131942121090

كلية العلوم/جامعة كربالء547.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور ميثم هادي عيسى71574271942056406

كلية العلوم/جامعة كربالء547.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسنين سلمان عبد الحسن بعيوي71575271941001072

كلية العلوم/جامعة كربالء547.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك داود محيسن ناصر71576261942080033

كلية العلوم/جامعة كربالء547.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء رحمن فالح سعدون71577221942323137

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعباس علي جبار ضهد71578221941013078

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيجيهان كاظم سعيد عالوي71579131942236004

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيفاطمه ثامر كاظم عبد علي71580271942069080

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائييمام محمد صالح مهدي71581271942067113

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد الرسول حسن علي71582271941005233

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن فالح جبار كاطع71583151941071048

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيسجاد هادي شنشول مطر71584271941024042

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائينبأ جعفر عبد نور ابرش71585271942064139

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيهيبت جاسم محمد حمزه71586231942128070

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائينبأ حسين عبد هللا خلف71587231942117144

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفدك علي عبد الحسين راضي71588271942055216

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائينور نبيل عبد الرضا محمد حسين71589261942111041

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيساره علي شمس الدين حسن71590271942077025

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين عامر غني محمد71591101942115041

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيهاشم هيثم عبد الكاظم محمد71592271941002205

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه جالل عبد الكريم عبد الحسين71593121942094039

كلية العلوم/جامعة كربالء544.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيفاطمة نوري نعيم عبيد71594281942050045

كلية العلوم/جامعة كربالء543.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيرسل ظنون مرسول فرهود71595271942087052

كلية العلوم/جامعة كربالء543.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيزهراء محمد حبيب جمشير71596221942311031

كلية العلوم/جامعة كربالء543.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيحوراء قاسم لعيبي مشخول71597221942169014

كلية العلوم/جامعة كربالء543.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائينبا عباس عبد محمد71598271942107053

كلية العلوم/جامعة كربالء543.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم حسن هادي كاظم71599271942056323

كلية العلوم/جامعة كربالء543.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيرانيا عبد الرسول جبار عبيد71600271942063050

كلية العلوم/جامعة كربالء543.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي حميد كاظم71601291942056076

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيزينب محمد طعمه احمد71602181942146017

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيعلي احمد مكطوف هاشم71603271941003018

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد علي عباس خضير71604271942144038
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كلية العلوم/جامعة كربالء542.0الخارجياتكربالءاحيائيايمان محسن جبر ثامر71605271942401009

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيزينب خالد كيمي عيسى71606261942071017

كلية العلوم/جامعة كربالء541.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيحنان كاظم حمزة احمد71607171942272008

كلية العلوم/جامعة كربالء541.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيساره علي عباس سمين71608201942118106

كلية العلوم/جامعة كربالء541.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرفل محمد علي محمد رضا قاسم71609271942056129

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيحال عدنان علي كريم71610181942231021

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قاراحيائيوسام جبار شالكه جويد71611221941275030

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيهاجر يوسف حسين رزاق71612271942055274

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيحنين احمد حمودي رجب71613271942102019

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرقيه خالد جواد كاظم71614271942056132

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمروه طالب كاظم حموده71615221942323275

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيبراء علي وحيد عبد الحسن71616271942064020

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب عبد الخالق عباس حمزه71617231942117084

كلية العلوم/جامعة كربالء540.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيهبه محمد عطيه مطلك71618241942167025

كلية العلوم/جامعة كربالء539.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد ماجد رسول عبد الكريم71619251941205323

كلية العلوم/جامعة كربالء539.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائينجوى عباس محمد نوري عباس71620171942285196

كلية العلوم/جامعة كربالء539.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيتبارك حيدر هادي عبيد71621261942108030

كلية العلوم/جامعة كربالء539.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياسيا محمد خنجر عيال71622281942190006

كلية العلوم/جامعة كربالء539.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبيان حميد جمعه خطار71623271942058051

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزينب ضياء مالك ياسر71624271942107037

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرواسي حسين علي محمد71625271942064061

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيزيد محمد جمعة اسماعيل71626271941152022

كلية العلوم/جامعة كربالء538.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيابرار كرار طاهر شوكت71627271942101004

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيضحى قاسم كاظم عبد هللا71628271942064106

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرفل محمد عبد االمير ذياب71629271942056128

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيحوراء سالم شاكر جواد71630271942101011

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسين خزعل مختار71631271942055197

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيزينب قاسم حسين غالب71632271942065045

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيعلي عطشان لطيف رضا71633281941042026

كلية العلوم/جامعة كربالء537.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيحوراء فالح حسن ناصر71634271942086009

كلية العلوم/جامعة كربالء536.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيفاطمه والي متعب طالب71635271942069088

كلية العلوم/جامعة كربالء536.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى هيثم جمعه فريح71636141941208216

كلية العلوم/جامعة كربالء536.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيعلي عواد نعيم علي71637221941019096

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد االمير محمد غزاى71638271941005230

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيحسين فاضل يحيى جواد71639271941004017

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعمار عدنان حسن جلعوط71640281941006112
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كلية العلوم/جامعة كربالء535.0ثانوية المفيد االهلية للبنينالمثنىاحيائيابراهيم محمد فاضل داخل71641291941022002

كلية العلوم/جامعة كربالء535.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيتبارك شاكر محمد علي حسين71642271942063033

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء ياسين عباس مهدي71643251942096179

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كبرى محمد علي محمد حسين غالم علي71644251942170330

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائياحمد كريم مجيد علي71645271941008005

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0ثانوية السلوى للبناتكربالءاحيائيفاطمه جفات محمد باذر71646271942084037

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيباقر سالم محمد علي نوري71647271941133006

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيهاجر عبد الواحد حسان عبد71648231942120188

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمجتبى عدي سوادي أحميد71649271941019082

كلية العلوم/جامعة كربالء534.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزينب فالح عبد الحسن حمزه71650231942123054

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى كاظم مراد كاظم71651251942192113

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيهبه هللا عبد االله جميل وطن71652271942080048

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسراء احمد حسن سعيد71653251942084020

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيبارق مسعد علي شاهين71654231941001022

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيجيهان محمد خضير حمزة71655231942126029

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىاحيائيمحمد يونس ذنون خضر71656171941068058

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيحسن قاسم محمد شهاب71657161941044004

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيحوراء علي فائز عبد الكريم صادق71658261942095015

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيعلي الدر صالح حسين كطان71659271941019054

كلية العلوم/جامعة كربالء533.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيدعاء فاهم جاسم محمد71660271942052045

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه حيدر موحان مجهول71661271942056280

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيرزاق عبود حسين جبار71662271941024037

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى مشعان تركي فرحان71663141941048093

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطيف سامي حسين حميد71664141941027030

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد جفات منصور71665251941008207

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيافنان كريم كاظم كريم71666251942100027

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد حسن احمد ماشي نعمه71667271941036102

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائياسراء قاسم نعمه عباس71668181942176010

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيمنار بالل رزاق عبد71669261942087118

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر علوان عبد الهادي لفته71670221942395016

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعلي ابراهيم حسين جواد71671181941006063

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبان عبد علي كاظم شديد71672231942088051

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين حسن مهدي71673241941015086

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيجنات محمد علي حبيب71674271942063042

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد طعمه مارد ريه71675161941356003

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيحوراء عبد الجبار طعمة حافظ71676161942198008
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كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيساره علي هاشم حافظ71677281942055069

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيغدير بهاء عبد علي عبيد71678231942092149

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيساره خالد خادم حمزه71679271942068095

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيعالء كريم كيطان كاشي71680231941167024

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزهراء علي فدعم شنين71681271942087068

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيندى محروس خضر هلب71682271942062110

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائينبأ فائز كامل موسى71683251942087064

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0ثانوية المنار االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب مصطفى عبدالعزيز رضا71684291942081006

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائياالء عبد الزهره محيسن مكوطر71685281942051003

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه طارق كاظم جاسم71686121942107198

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءاحيائيمريم عقيل ذنون حسن71687271942096033

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيمريم محمد صداع عبود71688271942091139

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد راضي عبد علي71689271942068040

كلية العلوم/جامعة كربالء600.0ثانوية الشهيدة آمنة الصدر األهلية للبناتكربالءتطبيقيحوراء غازي فيصل مطير71690271952074002

كلية العلوم/جامعة كربالء599.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيأمنه عباس فاضل كاظم71691271952064002

كلية العلوم/جامعة كربالء590.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيرحيق علي ناصر حسين71692271952067016

كلية العلوم/جامعة كربالء581.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقيرنا جوده شياع موسى71693271952092007

كلية العلوم/جامعة كربالء566.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيزينب فالح شناوه عليوي71694271952069026

كلية العلوم/جامعة كربالء565.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزينب محمد حسن عباس71695271952064045

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيشهد ماهر كاظم جوده71696271952068046

كلية العلوم/جامعة كربالء555.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيمنال فارس هاشم صكار71697271952072055

كلية العلوم/جامعة كربالء545.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيبشرى كريم خضير علوان71698271952064008

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيايات محمد علي حسين71699271952080002

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيعلي قاسم محمد عباس71700271951034030

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزهراء حسين داود شبيب71701271952064033

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيحوراء حيدر جاسم محمد71702271952067013

كلية العلوم/جامعة كربالء532.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيبيداء عباس فضيل حمود71703271952060002

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيزينب حيدر مضر رديف71704271952072027

كلية العلوم/جامعة كربالء530.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى يوسف جاسم محمد71705291951151169

كلية العلوم/جامعة كربالء528.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزينب رحيم خديم حريجه71706271952064039

كلية العلوم/جامعة كربالء525.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيصابرين محمد شريف محمد71707271952095024

كلية العلوم/جامعة كربالء519.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيغدير رعد حمزه حلواص71708271952063072

كلية العلوم/جامعة كربالء519.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيدعاء عبد واشي ركين71709271952063028

كلية العلوم/جامعة كربالء518.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيضرغام كريم فهد حمد71710271951153065

كلية العلوم/جامعة كربالء511.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيورود رسول جاسم حمد71711271952072065

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيانغام حسين عبد عبيس71712271952062001
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كلية العلوم/جامعة كربالء509.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيزينب محمد طاهر عبد هللا71713271952068037

كلية العلوم/جامعة كربالء509.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيزينب كاظم هاشم نايف71714271952068036

كلية العلوم/جامعة كربالء508.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيحيدر عادل عبد الجبار عباس71715271951005013

كلية العلوم/جامعة كربالء508.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيانتظار طالب حسين كاظم71716271952094005

كلية العلوم/جامعة كربالء505.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيزينب سليم ياس خضير71717271952083022

كلية العلوم/جامعة كربالء505.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيحنين صباح فرحان نعمة71718271952095009

كلية العلوم/جامعة كربالء504.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيغيث علي رزاق رحم71719271951045049

كلية العلوم/جامعة كربالء503.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيسرى احمد خضير عبد71720271952064049

كلية العلوم/جامعة كربالء502.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيمصطفى صباح جبر زغير71721271951015087

كلية العلوم/جامعة كربالء501.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزهراء جاسم محمد حسين71722271952058040

كلية العلوم/جامعة كربالء499.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقينغم عماد كامل نوري71723271952057072

كلية العلوم/جامعة كربالء499.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيحنين فوزي حميد علي71724271952067011

كلية العلوم/جامعة كربالء499.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيحنين هاني محمد جاسم71725271952067012

كلية العلوم/جامعة كربالء499.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيميعاد هادي غريب عوفي71726271952160136

كلية العلوم/جامعة كربالء497.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عبد هللا ارحيم عبد71727271952091047

كلية العلوم/جامعة كربالء496.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيرقيه جعفر حميد جعفر71728271952061012

كلية العلوم/جامعة كربالء495.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيآمال كامل ياسين عبد الحسين71729271952068001

كلية العلوم/جامعة كربالء495.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيمنتظر مالك خنياب عزوز71730271951037046

كلية العلوم/جامعة كربالء495.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيعذراء حسين عبيد حسين71731271952052036

كلية العلوم/جامعة كربالء495.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيشيماء عظيم خنيصر موحان71732271952064054

كلية العلوم/جامعة كربالء494.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه حميد مجيد عبد الرسول71733271952057056

كلية العلوم/جامعة كربالء493.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيشمس فاروق محمد علي71734271952063063

كلية العلوم/جامعة كربالء493.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيانوار محمد رحيم مهاوي71735271952063007

كلية العلوم/جامعة كربالء492.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيرفل كاظم عبد هللا محسن71736271952091018

كلية العلوم/جامعة كربالء492.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيمريم مسلم حميد حسين71737271952060016

كلية العلوم/جامعة كربالء492.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقينبأ سعد عبد هللا حمزه71738271952112013

كلية العلوم/جامعة كربالء492.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيسيف عدنان فرعون عبد الرضا71739271951151060

كلية العلوم/جامعة كربالء491.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيبشرى عبد الكريم عبد هللا حسن71740271952068008

كلية العلوم/جامعة كربالء491.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيهبه هللا عمار فاروق كريم71741271952060020

كلية العلوم/جامعة كربالء490.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءتطبيقياالء حسين محمد غضيب71742271952102002

كلية العلوم/جامعة كربالء489.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقياالء حسين سلمان فرهود71743271952057006

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقياحمد صالح هاشم عبود71744271951013006

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيجعفر رياض عبد هللا محمد71745271951150025

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءتطبيقيزهراء نوماس كردي وداعه71746271952054003

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيبنين كريم صادق زباله71747271952052014

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيمقتدى حاتم كريم حسين71748271851008087
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كلية العلوم/جامعة كربالء488.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيزينب حسام صاحب موسى71749271952063048

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيرقيه محمد هاشم ناصر71750271952080010

كلية العلوم/جامعة كربالء486.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيباقر علي نواف سفاح71751271951021009

كلية العلوم/جامعة كربالء486.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه سعد حميد سريبت71752271952057059

كلية العلوم/جامعة كربالء485.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقينرجس علي حبيب حلو71753271952061029

كلية العلوم/جامعة كربالء485.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمحمد الصادق جاسب جلوب العيبي71754281951017073

كلية العلوم/جامعة كربالء484.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيزهراء عبد علي ادريس حسن71755271952060006

كلية العلوم/جامعة كربالء484.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيأنسام غالب مهدي مطر71756271952059001

كلية العلوم/جامعة كربالء484.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد هللا محمد جعفر71757161951110060

كلية العلوم/جامعة كربالء484.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيتبارك ناصر عبد الحسين عبد علي71758271952059016

كلية العلوم/جامعة كربالء484.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه سامر حسين علي71759271952057058

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقينور رضا محمود طالب71760271952072059

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيآمنة حازم محمد طاهر محمود71761241952102001

كلية العلوم/جامعة كربالء482.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسين علي نعمه حسن71762271951001038

كلية العلوم/جامعة كربالء481.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيضحى حيدر بخيت عباس71763271952065038

كلية العلوم/جامعة كربالء481.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيهبه رشيد حسن سهيل71764271952057075

كلية العلوم/جامعة كربالء481.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيذهب هداب سليمان جابر71765271952087003

كلية العلوم/جامعة كربالء480.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمحمد حسون عبيد ايدام71766271951010079

كلية العلوم/جامعة كربالء480.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقينورس عطا هللا عطيه حسين71767271952095039

كلية العلوم/جامعة كربالء480.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيامنه عقيل جاسم مطر71768221952170004

كلية العلوم/جامعة كربالء479.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيمسلم سامي حسن ابراهيم71769271951035018

كلية العلوم/جامعة كربالء479.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيسجاد علي حسن كريمش71770271951002071

كلية العلوم/جامعة كربالء478.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيساره علي حاجم سلطان71771271952068040

كلية العلوم/جامعة كربالء478.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيمريم عباس عالوي عبيد71772271952088054

كلية العلوم/جامعة كربالء477.0اعدادية السرور للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عمران حسن عبود71773271952066013

كلية العلوم/جامعة كربالء476.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءتطبيقيعلي احمد جواد خضير71774271951040012

كلية العلوم/جامعة كربالء475.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيهبه جاسم محمد عبد الحمزه71775271952055055

كلية العلوم/جامعة كربالء475.0ثانوية البستان للبناتكربالءتطبيقيزهره احمد جاسم برغي71776271952105011

كلية العلوم/جامعة كربالء475.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيعلي اكرم خضير عباس71777271951015048

كلية العلوم/جامعة كربالء474.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزينب كاظم رضا جياد71778271952064044

كلية العلوم/جامعة كربالء474.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيعلياء جواد جياد كزار71779271952057051

كلية العلوم/جامعة كربالء474.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيرضا دحام غانم حسين71780271951032019

كلية العلوم/جامعة كربالء473.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيطارق زيد فيصل عباس71781161851033048

كلية العلوم/جامعة كربالء473.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارتطبيقيمريم فهد جابر شهد71782221952417011

كلية العلوم/جامعة كربالء473.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقياحمد جساس حمزة عباس71783161951026003

كلية العلوم/جامعة كربالء472.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيتبارك هاتف نادر جبار71784271952063016
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كلية العلوم/جامعة كربالء472.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيمنتظر حيدر حسن حمد71785271951027072

كلية العلوم/جامعة كربالء471.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيغفران حبيب محمد حمزه71786271952063073

كلية العلوم/جامعة كربالء471.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيعلي محمد جميل عطشان71787221851016031

كلية العلوم/جامعة كربالء471.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيزينب قاسم حسن حسين71788271952063051

كلية العلوم/جامعة كربالء471.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيعباس راجي كاظم ساجت71789271951024049

كلية العلوم/جامعة كربالء470.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا حسين حبيب جاسم71790271951008053

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0ثانوية المصطفى االهلية للبنينبابلتطبيقيأمير علي عبد  سهيل71791231951285001

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيدنيا حميد عبد زيد موسى71792271952069017

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيصفاء رزاق سرحان عبد الساده71793271952069032

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيزينب عالوي ناهي طالل71794271952095016

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء675.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيرسل مهند احمد حسين71795211942090069

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء675.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيايات عباس عبد هللا حمزه71796231942086020

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسن مهدي عبد الهادي صالح71797271941001071

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء673.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزهراء جاسم هليون لعيبي71798281942069019

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه نصيف قاسم محمد71799271942056303

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب الحوراء عالء جميل عبد هللا71800151942054120

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس رزاق حسون جاسم71801131942071110

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيانتصار احمد حمادي عبدال71802161942299002

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيصابرين حميد مطر عظم71803261942120166

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمقتدى عباس فاضل خضير71804231941020393

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشيماء دلشاد حسن امين71805201942334187

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيعباس جميل عودة زرير71806161941022018

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيابتهال كريم جليل بشير71807211942291001

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر مهدي مطر71808251942062338

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهيام كريم شمخي جبر71809271942058306

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء671.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيجيمن شكري محمد نصرهللا71810171942259025

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.7االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين جاسم كاظم تايه71811131941010039

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.2ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمحمد باسم حميد عبد71812241941048016

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيبسمله صباح حسين حمزة71813271942160038

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيقبس الهدى صدام محمد عمران71814271942054038

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء احسان احمد حميد71815231942142106

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزينب سعد عواد جبار71816221942183046

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جاسم محمد برغش71817241942124058

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء هيثم حاتم جاسم71818251942062397

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائيطيف حسن شاكر بشيش71819251942098015

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيتبارك فالح سلطان مالح71820261942075023
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قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزينب كامل جساب عبد الحسين71821271942071045

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيحنين حسن هادي نعمه71822271942089031

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيرؤى حسين عليوي حسن71823231942079015

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيعبير حسين حمود حناج71824221942178116

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ علي موسى عبد هللا71825221942143280

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيأيالف ايهاب محمد جهاد71826231942088008

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره علي حسن علي71827151942055073

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيبتول خالد عبيس شهيد71828271942087018

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين اياد حمود جاسم71829271941005052

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعلي مازن فائق خريبط71830271941029028

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيسرى مهدي صالح حمدان71831191942168014

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.8ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيفاطمه عبدالرحمن جواد علي71832291942076042

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيبتول محمد حسن ظاهر71833221942175029

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحنين حيدر عبد المنعم محمد حسن71834271942060093

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياحمد مهدي كاظم جاسم71835271941010014

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرقيه فاضل عبدالرزاق جواد71836291942052096

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيمريم حسين حسن حسين71837231942139047

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيحوراء فالح حسين حميدي71838231942140016

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيهبه علي صافي حسين71839271942088234

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيعال عادل محسن مرزه71840231942110039

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيساره اسعد عبد زويد71841221942203061

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيزهراء حبيب شرهان حاجم71842271942094028

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيتقى منتظر ناصر خلف71843221942103047

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزياد طارق ابراهيم سالم71844141941047057

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيزينب شهاب احمد عطوان71845161942169056

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيازل احسان فليح حسن71846221942141016

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيليلى عدنان عبد الحسين علي71847271942055223

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.9اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيهدى حسين قادر احمد71848201942180122

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى حمزه فهد وميان71849221942414186

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيتقى سعد عبد العباس عبد71850271942061012

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيتبارك محسن محمد ذياب71851271942077005

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عمار جاسم محمد71852141942079114

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيرقيه مهدي علي مهدي71853271942095039

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيليالن شكري محمد نصرهللا71854171942259067

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزينب حيدر علي هادي71855271942095056

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب محمد عبد حسن71856261942132097
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قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه يوسف محمد ابراهيم71857231942115129

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيغدير مسلم علي خفي71858161942202125

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائينورس خليل علي سالم71859191942156084

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب رافد كاظم عباس71860241942120127

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد نبيل محمد عبد النبي71861111941017033

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيايات ناجي كطان حسوني71862261942109017

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه إسماعيل ابراهيم اسماعيل71863251942062620

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوجدان صباح عكلة طعيمة71864141942121060

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائياحمد رزاق كاظم سالم71865231941011004

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائيجمانه جهاد مهدي لفتة71866271942072015

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيانوار جعفر حسين هاشم71867271942083005

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمناف علي مهدي حسين71868221941040159

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيأمير محمد فالح فشاخ71869221941076004

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيفضيله عبد الواحد علوان موسى71870211942217014

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب عباس نجم خضير71871271942063095

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء663.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحسين جبار كريم حسين71872271941007028

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.7ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائياحمد ستار حسان طاهر71873291941020005

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيمواسم فاضل كاظم حمزه71874231942093126

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينور صباح عبد الرحيم حسون71875251942097130

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء صادق عبد شاهين71876221942165049

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك حيدر حميد خليل71877101942105040

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى صالح بهلول عاتي71878141941009064

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايات رعد عبد محمد71879271942060034

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى سعد نجم جواد71880221942204098

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر صباح عدنان موسى71881141942112060

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيهيلين ياسر خضير حسين71882221942143318

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عبد هللا حسن عليوي71883241941012082

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عبد السالم رحيم كاظم71884131942118145

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيلبنى عالء عبد األله عبد األمير71885261942104135

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.8ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس عدي احمد عبود71886161941392004

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال عصام شاكر عزوز71887251942062583

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيموج سعد رؤوف عبد األمير71888231942088421

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهدى خالد غازي عباس71889271942058299

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيامير عادل كليب فرحان71890231941040003

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيزهراء علوان حسن عباس71891271942094033

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيبراء حاتم كامل عيدان71892211942098020
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قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائياحمد تعداد عبد نور عبد الزهره71893241941010003

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد امين سليمان محمد يونس مصطو71894171941007195

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعز الدين مثنى موفق سلمان71895131941020095

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.6ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيزهراء حيدر عبد جابر71896291942076023

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي محمد حسين علي حسين71897271941005174

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.4ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيبشائر فارس عبد الوهاب نجم71898231942096152

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر عباس علي غالي71899151942046159

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسكينه عبد الرضا عبد مسلم كاظم71900251942062520

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطاحيائيزينب رشيد مجيد شكر71901261942122013

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.9ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيايوب خليل كريم محمود71902201941050013

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيامير كاظم علي حسين71903271941009014

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيشكران بشار عبد عون يوسف71904261942143083

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيآيه حيدر نعمه باقر71905271942060012

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفيد موفق طالب كاظم71906231942114110

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي فالح حساني جابر71907161941139038

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائينور جواد كاظم سكر71908231942110057

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الرحمن كاطع عبد الزهره71909271942069061

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغفران ثائر حسن داخل71910251942096277

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائينور الهدى رياض كاظم عيسى71911271942077056

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيصهيب وليد حسن عبد71912121941010008

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسن عباس ذياب عبد71913271941014046

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر جاسم محمد فرحان71914141941030005

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعالء رياض رحمن عبود71915261941012070

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيذرى فاضل حسين محمود71916271942056116

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء ثائر طالب ثجيل71917271942068062

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحمزه مؤيد سامي حسن71918231941020114

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزينب يحيى عباس علوان71919231942126069

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيحنين سامي عبد الرضا علي71920231942131019

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك حسين ناصر جمر71921161942162011

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبراء كاظم عبيد غيدان71922271942058036

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيايمان حسين حمد حمدهللا71923291942160010

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيرسل حربي غافل صكر71924291942160027

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمؤمل غياث جودي ياسين71925251941042018

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر ناصر حسين هادي71926251941031659

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائينور حمزه حسين كاظم71927231942136030

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيرسول عبد الحسين عوده حسن71928151941005051
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قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيحيدر عامر عبد الستار عمران71929271941004019

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد جبار فرج عليوي71930151941012026

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائياحمد سعد حسين عليوي71931261941038010

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد علي صالح غني محمد71932231941021141

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزهراء فالح عبد الحسن عبد71933271942064076

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي قاسم دهيم حسن71934121941031141

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيسرى محسن بردان طعمه71935161942332069

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائينسرين ماجد هادي عويز71936231942152021

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيغيث عزيز جابر واجد71937291941007256

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد تحرير داخل عيدان71938231941047057

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيليلى جابر كاظم خضير71939271942068154

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيعلي جادر عويد يونس71940221941026026

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.7اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره ضياء عبد الواحد جميل71941101942115116

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبة محمد غضبان كزار71942221942135125

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينور هاشم محمد لفته71943211942140211

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائياديان علي شاكر علي71944121942112008

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن عبد الرحمن محيسن مري71945221941003175

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حيدر جواد احمد71946121942107100

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيحيدرعلي مازن صبحي رديف71947291941026017

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيجنات عبد الحسين ناصر عبد الحسين71948291942085040

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرياض حسين عودة كريدي71949111941032027

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيبنين صالح عبد جرمز71950271942071013

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمرام احمد حسين هاشم71951231942088391

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.8ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رفيق خليل طه71952161942163047

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.5ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه عباس هاتف حسن71953231942132048

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الكريم جويد معيبد71954221941093008

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمه جعفر جبار عباده71955231942114101

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر خضير محمد71956221941066026

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيعباس يعقوب اسحق لعب71957281941042021

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيذو الفقار مجيد لفه عبد71958221941053050

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعلي مجيد حميد حسين71959191941032034

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينور جاسم عبد هللا محمد71960231942089155

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرفل قحطان كاظم عبد الزهرة71961241942220173

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيشهد سعد خضير دحام71962231942124066

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيجمانه محمد عباس مهدي71963251942068017

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء655.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيازهار محمد عبد االمير عبيد71964271942069002
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قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيمريم العذراء علي عزيز صالح71965271942160174

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيرقيه فائز اموري كاظم71966271942063060

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسرى انور صادق جعفر71967271942056230

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء653.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياحمد وادي عبد جرمز71968271941010018

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائياسيا جابر شناوه عطيه71969271942056027

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزهراء عبد الزهره جاهل كاظم71970231942076038

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيفاطمه مختار اسماعيل علي71971271942065071

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.1ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيرتاج خليل ابراهيم زيدان71972231942132017

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد جاسم عبد هللا71973271941007143

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزهراء يحيى محل شيال71974261942083044

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيسينين سامر مرتضى مجيد71975271942055165

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيحيدر حازم عبدالساده حسن71976241941048010

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائياحمد مكي منشد عوده71977271941009010

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيبنين عماد حيدر كزار71978271942091018

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمجتبى حيدر عبد مهدي71979251941009206

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيمؤمل كامل عبد العالي هريس71980261941041042

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينوافل عبد السالم حمود حسين71981271942056380

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيامير قيس جاسم محمد علي71982271941154014

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيابرار عبد الزهرة حسن عاشور71983271942083002

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتقى محمود محمد صالح71984231942117040

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حسن مخرب ناصر71985141941017087

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.7ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيندى محمد عبد هللا علي71986221942113261

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب احمد عبد الرزاق محمد رضا71987271942055127

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي نعيم خضير والي71988241941003199

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيجنان عبد الحسين هادود عليوي71989271942064038

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيفاطمه قاسم حسين غالب71990271942065070

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء639.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيغدير والء جواد عبد كاظم71991231942147052

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء639.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعبد الرزاق حيدر غازي لوتي71992251941008106

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء639.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد ثامر حامد درج71993191941007005

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء639.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزينب سالم مهدي عباس71994271942087079

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء638.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيميسم عبد عون عبد الحمزه جبار71995271942077053

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء638.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيغسق عدنان خلف عطيه71996211942170057

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء638.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيسجاد عبد السالم عبد لفته71997221941091070

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء636.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن صالح نوري صدام71998271941005040

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء636.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيدعاء حسين جبار عبود71999231942168011

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء636.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيعباس احمد صاحب دشر72000281941151121
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القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء636.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمالك نبيل صبري محمد72001271942060310

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء635.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحوراء عباس كمال حريجه72002271942060099

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء635.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيأسراء فاضل باقر محمد72003271942079001

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء634.7ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيحنين راشد خلف محمود72004111942113010

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء634.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيغسق حازم كريم عباس72005271942063139

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء634.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيكوثر نعمه ذبيان عبد الرسول72006271942063160

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ابراهيم سلمان سرحان72007251941031700

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء633.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزهراء عباس كاظم ثامر72008271942064070

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء632.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعباس عدي عبيدان سلمان72009271941014108

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء632.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيمعتز قحطان عبد الزهره حبيب72010251941022045

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء632.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحسين عالء جاسم خليف72011231941052020

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء632.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيحوراء داخل ضامن جمعه72012271942064041

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيأفنان عقيل نعمه عباس72013231942086001

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيشهد محمد عبود هاشم72014271942089072

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائياحمد صدام أسد مايخان72015211941011008

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء حازم محينه حمد72016271942056149

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائينوره طاهر طريف سرحان72017271942064148

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرفل فاضل جابر علوان72018251942100140

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيآيات انور هادي مصارع72019221942135001

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينبأ عباس جواد عبد االمير72020271942060319

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائينور علي موسى شعيب72021231942098185

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه عالء محمد تقي علي72022231942141042

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيبدور فالح حسن عبد الرضا72023271942076006

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيفاطمه بكر عباس خلف72024211942145117

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء630.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه ماجد حميد رشيد72025101942076036

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء630.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى وسام حسين علي72026231941020392

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء630.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزينب زيد طوين جبر72027221942154056

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء630.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمحمد احمد عبدالرزاق شريف72028211941002113

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء629.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيمريم حسن علي حسين72029291942085139

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء629.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن عادل فهمي عبد الكريم72030231941008107

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء628.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيحيدر محمد مراد حسناوي72031271941034035

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء628.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائييحيى ابراهيم محمود حسين72032171941223074

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء628.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيوجدان رحيم عبد كريز72033271942053048

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء628.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد سامي هادي كاظم72034271941005005

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء628.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيعلي طالب جمعه محمد72035271941133018

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيفاطمه عبد االمير ناصر حسين72036261942116051
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قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحوراء حميد عليوي ظاهر72037271942060096

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيهدى احمد رشيد خضير72038231942125109

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيعبير احمد فرحان راهي72039271942081066

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائينبا سعيد نوري محمد علي72040271942107051

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن محمود حسين علي72041161941060027

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء626.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيآيات سجاد محمد عبد الحمزه72042271942059003

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء626.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء كاظم جهيد سلمان72043251942087029

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء626.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيديانا هيثم عبيد كريم72044231942124029

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيمالك حسن علي مرواح72045261942102118

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد سعد عيدان عبود72046271941002168

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيحسين حسن جبار حاجم72047261941018018

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمينا محمد مهدي هاني72048271942056355

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمحمد عذيب وليد فريج72049221941031158

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي صبار ماهود عبودي72050281941001074

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء625.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائينور الهدى سليم خير هللا محيسن72051261942126064

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء624.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتقى رائد لطيف داود72052271942056089

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء624.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائياسراء زياره رحيمه جبر72053281942074002

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء624.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى نجم عبدهللا علي72054291941005124

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء624.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائياسيل ستار عالج ظاهر72055231942079006

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء624.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائياحمد سعد عبدالكريم جواد72056211941007004

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء623.8ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعبد هللا محمد طامي عباس72057271941029020

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء623.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائيمحمد حيدر فخري جاسم72058231941050038

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء623.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسن تالي سوادي72059221942414088

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء623.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمرتضى حسين عناد غصاب72060221941036269

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء623.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةاحيائيحسين اسعد فاخر جاسم72061161941050005

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء623.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيعائشه مسلم عبد هللا عوفان72062231942131053

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء622.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهيبت هادي حسين هادي72063291942052272

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء622.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيزهراء عقيل علي مهدي72064271942076020

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء622.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمصطفى اكرم خضير عباس72065271941015058

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء622.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيمروه سالم عبدالصاحب حسين72066181942205074

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء622.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه حيدر طالب جاسم72067271942058214

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء621.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيياسين صالح عبد الحسن مجبل72068261941027149

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء621.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي بهاء كاظم حمود72069221941036159

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء621.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيفاطمه جاسم محمد كاظم72070271942052107

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء621.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيانعام صالح مهدي مخيف72071231942104009

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء621.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين وليد قاسم لفته72072141941208059
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قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسام صباح مطر داود72073221941098015

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيحسين علي جهاد فرحان72074231941024011

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيمحمد بدين ربيع عويد72075221941027043

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيضي رضا كاظم مردان72076231942271292

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر حسن جاسم72077221941093097

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمهدي حسين طعمه عسل72078271941005292

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعلي رياض عبد الحميد جميل72079191941020037

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء619.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائينور الهدى حيدر راضي محيسن72080231942101086

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء619.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين ضرار خلف محمد72081271941001082

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء619.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزينب محسن عبد زيد صبر72082271942064089

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء619.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائيمحمد قيس فخري مرزه72083231941063023

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمقتدى جواد رحم عبدول72084221941067123

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياوس محمود عبد الحسين حميد72085281941006034

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن قاسم عبد هادي72086151941017010

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينرجس صراع محمد نصيف72087271942060323

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرتاج عمران موسى حسين72088231942088119

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيرفيف اسماعيل محمد جبر72089231942086064

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيكوثر عبد الزهره جواد عمران72090271942086026

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين غني جبار حسن72091221941314010

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء618.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين عامر حسين سلمان72092291942052044

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء601.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيياسر سالم عطية داخل72093261951017072

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء600.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقينرجس صالح محمد جنديل72094271952091062

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء550.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيصابر حسن شنشل رسن72095271951032024

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء544.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيصفاء جبار ماضي محمد72096251952085015

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء537.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قارتطبيقياحكام علي عبد الرزاق فجر72097221952207001

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء535.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيحسين سعدون حسين سلمان72098271951013035

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء534.0اعدادية النهضة للبنينذي قارتطبيقيعماد خالد عزيز عبد هللا72099221951049024

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء533.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيايات سعيد جبار طوكان72100271952069009

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء529.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيمرتجى سالم جياد فرحان72101271951014065

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء528.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي وائل نصر عبد الكاظم72102231951251215

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء525.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيرقيه ناظم حسن جاسم72103271952069020

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء524.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيحسين محمد رزاق سلوم72104261951155011

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء524.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقييوسف سالم جياد جواد72105271951006037

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء524.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءتطبيقيمحمد وحيد عبد الحسين ناصر72106271951040021

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء521.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمصطفى شالل عكاب محسن72107251951116041

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء520.0اعدادية النهضة للبنينذي قارتطبيقيظافر مؤيد عطية عبد هللا72108221951049015
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قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء519.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقياية عامر عبد عون عطيه72109271952063011

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء518.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحيدر احمد مهدي سلمان72110271951015030

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء515.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءتطبيقيسيف احمد ميري حسين72111271951040010

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء513.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيفاطمه عبد الحسين جنديل رخيص72112241952168013

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء512.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارتطبيقيحيدر زاهر محمد صالح72113221951057007

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء508.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيزهراء حسين ناصر خير هللا72114221952323050

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء504.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزينب رضا سوادي حمد72115271952058049

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء503.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيعلي سهيل نجم عبد هللا72116271951003041

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء502.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيحوراء خضير جواد صالح72117271952058026

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء498.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزينب خليل مهدي مصطفى72118271952057043

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء497.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيضحى علي فؤاد عبد علي72119271952091039

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء495.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزهراء ياسر سوادي طعمه72120271952057040

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء494.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيصالح صادق يعقوب عبد السيد72121161951044021

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء494.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعمار علي جبار عوفي72122221951300147

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء491.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيسجاد عالوي غازي عزيز72123221951033041

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء490.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيموسى عبد العباس بردان كردي72124241951014067

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء490.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيبتول محمد حسون كاظم72125271952064007

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء488.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءتطبيقيورود حسن عبد نجد72126271952054013

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء487.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقياحمد عزيز عزر عداي72127221951054003

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء486.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيدعاء علي ميكائيل نجف72128271952063109

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء486.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيبراق رشيد عبد علي نصار72129271952059012

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء486.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحيدر عبد االمير مهنه حسين72130221951300060

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء486.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا حسن تعيبان نشو72131221951319015

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء484.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيزيد علي حسين عيدان72132241951019022

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء484.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيمحمد مهدي عبد الجبار شغاتي مهاوش72133261951209130

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء483.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيمنتظر علي محمد حسن علي72134271951007099

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء482.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقيمصطفى صدام محمد اسماعيل72135211951088017

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء482.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقيمرتضى حمزه حامد هنواط72136231951180009

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء482.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسعود جالل حمود نجم72137161951060081

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء481.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيشروق احمد حسن محمد72138231952149013

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء481.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيحسين رياض كاظم روضان72139271951002035

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء481.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيحسين عبد الكريم احمد عبد الكريم72140271951002042

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء480.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيحسين علي هاشم حسين72141231951050006

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء480.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيبنين حيدر عطا هللا مزهر72142271952067009

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء478.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيهيثم رزاق منصور فرهود72143221951029053

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء478.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيشهد حاكم مدفون ناصر72144251952059142
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قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء477.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارتطبيقيجعفر صبيح عويد مشري72145221951304002

كلية القانون/جامعة كربالء631.0ثانوية المجد للبنينكربالءادبياحمد شاكر عباس محمد72146271921012004

كلية القانون/جامعة كربالء631.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيريام خالد متعب محسن72147271922160033

كلية القانون/جامعة كربالء626.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيايات محسن تقي عطيه72148271922072005

كلية القانون/جامعة كربالء607.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى علي حسن علي72149271921044144

كلية القانون/جامعة كربالء605.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبينور عالء محمد حسين عبد االمير72150271922104076

كلية القانون/جامعة كربالء603.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيحسين سعيد تركي جفات72151271921003026

كلية القانون/جامعة كربالء600.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبياحمد علي خليل محمود72152271921045005

كلية القانون/جامعة كربالء597.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيبنين عدي عبد الحميد عبد اللطيف72153271922109016

كلية القانون/جامعة كربالء594.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيزهراء علي كاظم بريج72154271922142031

كلية القانون/جامعة كربالء592.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيمحمد علي رائد محمد بعيوي72155271921048056

كلية القانون/جامعة كربالء590.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيفاطمه رضا سعدون مشعان72156271922076040

كلية القانون/جامعة كربالء582.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبياسراء عامر علي عاشور72157271922067002

كلية القانون/جامعة كربالء581.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيفاطمه محمود نعمه كاظم72158271922107078

كلية القانون/جامعة كربالء575.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمصطفى ضياء محمد علي عوده72159271921038132

كلية القانون/جامعة كربالء572.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيعلي زهير رسول شاكر72160271921003063

كلية القانون/جامعة كربالء568.0ثانوية المجد للبنينكربالءادبياثير فاهم هاتف عبود72161271921012003

كلية القانون/جامعة كربالء568.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعبد الوهاب عبد الرزاق صاحب نعمه72162271921049077

كلية القانون/جامعة كربالء567.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيحيدر علي ياسر جساب72163271921003037

كلية القانون/جامعة كربالء566.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيذوالمكارم ناصر حسين طاهر72164271922078015

كلية القانون/جامعة كربالء566.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيضحى حاتم جبار هادي72165271922071041

كلية القانون/جامعة كربالء565.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيرسل سمير جسام حسين72166271922097007

كلية القانون/جامعة كربالء562.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيامير جبار عبد الرزاق علي72167271921003008

كلية القانون/جامعة كربالء562.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي عادل فاهم صالح72168271921038076

كلية القانون/جامعة كربالء559.0الخارجيونكربالءادبيمحمد قاسم عاصي خضير72169271921400042

كلية القانون/جامعة كربالء557.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيمحمد باسم وادي شناوه72170271921006052

كلية القانون/جامعة كربالء555.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبياشتر ميثم كاظم عبد الصاحب72171271921044008

كلية القانون/جامعة كربالء553.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيصفا رعد شاكر كاظم72172271922141039

كلية القانون/جامعة كربالء552.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزهراء عبد الكريم جواد كاظم72173271922102075

كلية القانون/جامعة كربالء551.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي حبيب حسين علي72174271921038069

كلية القانون/جامعة كربالء550.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيحسن خالد عبد االمير جاسم72175271921011013

كلية القانون/جامعة كربالء550.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزهراء حبيب محمد ذياب72176271922050021

كلية القانون/جامعة كربالء548.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيثائر احسان مطشر عواد72177271921038022

كلية القانون/جامعة كربالء547.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي احمد محمد علي حمد72178271921038064

كلية القانون/جامعة كربالء545.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيليث عمار صباح جعفر72179271921048051

كلية القانون/جامعة كربالء544.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيحمزه احمد حسين حوار72180271921038032

3590 من 2005صفحة 
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كلية القانون/جامعة كربالء543.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبيصالح قاسم حسين عواد72181271921035008

كلية القانون/جامعة كربالء540.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمحمد نصر نايف عبد72182271921038117

كلية القانون/جامعة كربالء539.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيفاطمه عباس عبد ابراهيم72183271922107074

كلية القانون/جامعة كربالء538.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمرتضى جاسم محمد حمزه72184271921031185

كلية القانون/جامعة كربالء538.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيانتصار قاسم عزيز حسن72185271922076007

كلية القانون/جامعة كربالء538.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمحسن مهند جواد حسين72186271921038103

كلية القانون/جامعة كربالء537.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبييوسف هاشم متعب عبود72187271921011078

كلية القانون/جامعة كربالء537.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد حسن فليح حداوي72188271921031165

كلية القانون/جامعة كربالء537.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيوفاء شمخي مطر فرج72189271922071066

كلية القانون/جامعة كربالء536.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمصطفى ياس خضير عباس72190271921038138

كلية القانون/جامعة كربالء536.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحيدر جميل جعفر صادق72191271921049040

كلية القانون/جامعة كربالء536.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعلي عدنان عباس ريوان72192271921044095

كلية القانون/جامعة كربالء535.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيزين العابدين احمد خضير عباس72193271921038042

كلية القانون/جامعة كربالء534.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبياحمد نصير رشاد حسين72194271921025005

كلية القانون/جامعة كربالء533.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبياحمد حيدر حسون نادر72195271921016006

كلية القانون/جامعة كربالء532.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيمنتظر محمد ناجح عبد علي72196271921045055

كلية القانون/جامعة كربالء531.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيكوثر عباس عبيد خضير72197271922141051

كلية القانون/جامعة كربالء529.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيعبد هللا شهيد كاظم حميد72198271921020031

كلية القانون/جامعة كربالء528.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيعلي احمد حسن ابراهيم راضي72199271921003055

كلية القانون/جامعة كربالء528.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيسمانه كريم عبد الرضا ابو خضير72200271922141035

كلية القانون/جامعة كربالء528.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيسكينه محي عيسى كاظم72201271922095022

كلية القانون/جامعة كربالء527.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيعلي سامي عبد اللطيف محمد72202271921037020

كلية القانون/جامعة كربالء526.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيحوراء فالح مهدي محمد72203271922107031

كلية القانون/جامعة كربالء525.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيفاطمة علي كريم لفته72204271922106023

كلية القانون/جامعة كربالء525.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمصطفى فائز علي خضير72205271921038135

كلية القانون/جامعة كربالء524.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيمريم رحيم هاشم صالح72206271922099055

كلية القانون/جامعة كربالء523.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيفدك فاطمة عدنان صالح ميري72207271922050052

كلية القانون/جامعة كربالء523.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيهبه عجمي محمد حران72208271922099068

كلية القانون/جامعة كربالء522.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيايمان فليح حسن عبود72209271922050006

كلية القانون/جامعة كربالء521.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيليلى جواد كاظم حسين72210271922051032

كلية القانون/جامعة كربالء521.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبييوسف رائد عبد الرزاق صالل72211271921030070

كلية القانون/جامعة كربالء518.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيسجاد عدنان بنيان علي هللا72212271921038046

كلية القانون/جامعة كربالء517.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيمالك علي كاظم حمزه72213271922052039

كلية القانون/جامعة كربالء515.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيمالك باسم خضير حسن72214271922050058

كلية القانون/جامعة كربالء515.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيسجاد زهير عباس محمد72215271921030023

كلية القانون/جامعة كربالء514.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد نور الدين علي مراد72216271921044132
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كلية القانون/جامعة كربالء513.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيعلي حسين حمزه صكبان72217271921024046

كلية القانون/جامعة كربالء512.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيسميه مكي رضا عبد علي72218271922109042

كلية القانون/جامعة كربالء511.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيعباس حسن محمد عبد الحسين72219271921011037

كلية القانون/جامعة كربالء511.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيابراهيم رشيد عبيد ضاحي72220271921038001

كلية القانون/جامعة كربالء510.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبييحيى امين يحيى علي72221271921030069

كلية القانون/جامعة كربالء509.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيانوار جليل كريم عمران72222271922097002

كلية القانون/جامعة كربالء508.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيفاطمه قيس مطشر شندل72223271922098029

كلية القانون/جامعة كربالء507.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيمرتضى محمد ناجح عبد علي72224271921045053

كلية القانون/جامعة كربالء507.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسين عالء جعفر علي72225271921031053

كلية القانون/جامعة كربالء507.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبينور الهدى رائد كاظم عبد72226271922108044

كلية القانون/جامعة كربالء506.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيمحمد ابراهيم حسين عايد72227271921026043

كلية القانون/جامعة كربالء505.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيمريم صباح بريهي حسين72228271922099056

كلية القانون/جامعة كربالء504.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيفاطمه عادل طالب عبيد72229271922088079

كلية القانون/جامعة كربالء503.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيرقيه محمد غازي محي72230271922141022

كلية القانون/جامعة كربالء502.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي عدنان عبد الكاظم جاسم72231271921016110

كلية القانون/جامعة كربالء502.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيزهراء محسن احمد مراح72232271922090021

كلية القانون/جامعة كربالء501.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيآيات ابراهيم علي مزيغر72233271922107004

كلية القانون/جامعة كربالء501.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيعلي صفاء جمعه ناجي72234271921030036

كلية القانون/جامعة كربالء501.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبياوراس رزاق شجاع عناد72235271922076009

كلية القانون/جامعة كربالء501.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيزهراء صادق فائق جاسم72236271922109031

كلية القانون/جامعة كربالء500.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبينور محمد جاسم مهدي72237271922095038

كلية القانون/جامعة كربالء499.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيفاطمه حيدر حسن ياسين72238271922084030

كلية القانون/جامعة كربالء499.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيمؤمل توفيق جاسم مطلب72239271921020048

كلية القانون/جامعة كربالء499.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد كريم دهش حسن72240271921031178

كلية القانون/جامعة كربالء499.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيفاطمه الزهراء ستار جبار عيدان72241271922107069

كلية القانون/جامعة كربالء499.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيانوار ثامر كاظم كزار72242271922141004

كلية القانون/جامعة كربالء498.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيادهم حبيب سعود هتيمي72243271921038012

كلية القانون/جامعة كربالء498.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيفاطمه نعمه عباس نعمه72244271922078044

كلية القانون/جامعة كربالء632.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد الستار جابر كاظم72245271942060158

كلية القانون/جامعة كربالء611.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيباقر جاسم كاظم حمزه72246271941002034

كلية القانون/جامعة كربالء593.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسام عبد مسلم عبد الحسين72247271942063146

كلية القانون/جامعة كربالء593.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حامد صباح خلخال72248271942102051

كلية القانون/جامعة كربالء592.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حسين عبد الحسن حافظ72249271941005147

كلية القانون/جامعة كربالء589.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسن كريم زايد جابر72250271941002042

كلية القانون/جامعة كربالء582.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعبد هللا عامر نوري خليل72251271941014115

كلية القانون/جامعة كربالء579.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين ديوان عبد الحسن عواد72252271941005054
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كلية القانون/جامعة كربالء577.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى عدنان عبود عوده72253271941001339

كلية القانون/جامعة كربالء573.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد علي حميد رضا72254271941005009

كلية القانون/جامعة كربالء570.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه امير جواد كاظم72255271942056274

كلية القانون/جامعة كربالء567.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيغفران كاظم شهيب عبد72256271942102050

كلية القانون/جامعة كربالء566.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيعباس فضل جحات صياح72257271941013055

كلية القانون/جامعة كربالء564.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيحسين علي كريم ياسر72258271941024030

كلية القانون/جامعة كربالء559.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيمنتظر سمير عبد االمير عبد الرحيم72259271941150126

كلية القانون/جامعة كربالء559.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعباس نعمان هاشم حسون72260271941153054

كلية القانون/جامعة كربالء558.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيمريم كاظم راهي كريم72261271942079100

كلية القانون/جامعة كربالء557.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيبنين محمد حسن بخيت72262271942094015

كلية القانون/جامعة كربالء555.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيابراهيم حسن سوادي علوان72263271941024001

كلية القانون/جامعة كربالء554.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسن فالح حسن تايه72264271941001064

كلية القانون/جامعة كربالء543.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسن عدنان رجب حميد72265271951001027

كلية القانون/جامعة كربالء539.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيعلي احمد حسين علي72266271951002097

كلية القانون/جامعة كربالء507.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقينبأ ناجح عبد االمير عبد72267271952061028

كلية القانون/جامعة كربالء505.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيحسنين عباس سلمان عوده72268271951027016

كلية القانون/جامعة كربالء504.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقينور هالل مهدي صالح72269271952064081

كلية التمريض/جامعة كربالء675.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيعمار فاضل عباس هادي72270271941019069

كلية التمريض/جامعة كربالء674.6ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيمصطفى حسن عبد الزهره حسن72271271941029042

كلية التمريض/جامعة كربالء674.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيتبارك كريم كاظم حسن72272271942076010

كلية التمريض/جامعة كربالء672.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين مدلول جياد72273271942056151

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيشهد جواد عبد الكاظم صالح72274271942060233

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيبنين حسين جلوب سعود72275271942083017

كلية التمريض/جامعة كربالء671.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيندى فاضل خليف زيدان72276271942056370

كلية التمريض/جامعة كربالء670.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيلمى رشيد رحيم حسون72277271942056313

كلية التمريض/جامعة كربالء670.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيحسن ثابت طاهر سالم72278271941037003

كلية التمريض/جامعة كربالء670.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيهيثم ثامر كامل خضير72279271941034112

كلية التمريض/جامعة كربالء670.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائيتبارك عدنان محمد علي72280271942072014

كلية التمريض/جامعة كربالء669.2ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيحسين حسن محمد علي مجبل72281271941029014

كلية التمريض/جامعة كربالء669.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيعبد الرحمن محمد عزيز حسين72282271941030021

كلية التمريض/جامعة كربالء669.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيسرى ثائر قدوري قنبر72283231942122028

كلية التمريض/جامعة كربالء669.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيمحمد حيدر عدنان حسين72284271941008111

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحيدر علي محمد عجيل72285271941011040

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمؤمل فراس عبد الرحيم كاظم72286271941002145

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينبأ خضر صالح شمخي72287271942088209

كلية التمريض/جامعة كربالء668.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيطيبه حسن عبد علي صاحب72288271942063130

3590 من 2008صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيعباس علي عباس شهاب72289271941032026

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيكاظم حامد علي عزبه72290271941013075

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيهاجر اسوادي مهدي عموش72291271942086033

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزهراء جميل لفته علوان72292271942077015

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه علي عاجل علي72293271942055207

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعبد هللا قاسم جعفر محمد صالح72294271941046060

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمصطفى شهاب جاسم سلمان72295131941025053

كلية التمريض/جامعة كربالء666.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمصطفى جاسم محمد مطلك72296271941014235

كلية التمريض/جامعة كربالء665.4ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيامنه سعد كامل قدوري72297261942113004

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب داخل صيوان ناصر72298221942424090

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا نعمه حسين حسون72299251941044189

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائياكرم حاتم كاظم عبد72300271941024010

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين مقداد عبد االمير كاظم72301271941154032

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي مثنى عبد الكريم حسين72302251941031504

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءاحيائيسامر خليل عمران عبد72303271941025014

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائياألمين خليف شافي عباس72304231941001010

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيبارق محمد ناجي محمد72305271941005027

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيايهم مظهر جميل امين72306211941011026

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعبد هللا هادي محمد سليمان72307271941034054

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيمريم هيثم شريف حربي72308271942069094

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيمحمد رعد ميرس حسين72309251941030026

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيحيدر نعيم راشد احمد72310221941018016

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر داود غضيب خلف72311131941252023

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عباس قاسم خلف72312141941017112

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعلي حيدر حميد علي72313261941026022

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيكرار وليد حميد حاتم72314231941166036

كلية التمريض/جامعة كربالء664.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيبنين جميل ابراهيم شناوه72315271942095021

كلية التمريض/جامعة كربالء663.2ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيمروان مصلح شويش احمد72316191941001099

كلية التمريض/جامعة كربالء663.1اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحنين اياد مجيد محمود72317271942060091

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم عالء حمادي غياض72318271942056332

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين نجم عبود ردام72319271942060067

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر محمد ناجي خورشيد72320131941001043

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيالرضا علي عبد الصاحب جاسم72321121941013007

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيامير حامد علي فياض72322131941024005

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى كريم شنشول موسى72323151941018052

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الزهره شاكر عبيس72324241941001182
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كلية التمريض/جامعة كربالء663.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيهارون جبار نصيف جاسم72325181941041059

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0ثانوية بالدي المختلطةبابلاحيائيكرار كاظم عبيد هندي72326231941207010

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيجعفر ناهض مجهول جياد72327231941005033

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائياحمد رياض كريم علي72328231941014002

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمرتضى صادق عبد مسلم عطوش72329251941122115

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين فؤاد عدنان غازي72330241941006019

كلية التمريض/جامعة كربالء663.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمهند عامر صاحب كاظم72331271941001369

كلية التمريض/جامعة كربالء662.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيهدى خالد حواس عبود72332271942055279

كلية التمريض/جامعة كربالء661.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيغدير عباس حبيب عبود72333221942394060

كلية التمريض/جامعة كربالء661.0ثانوية االقصى للبناتميساناحيائيتقى كريم عالوي شريب72334281942071003

كلية التمريض/جامعة كربالء660.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايات محمد خليل هاشم72335271942060040

كلية التمريض/جامعة كربالء660.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائيسجى يوسف نعمه علي72336271942072038

كلية التمريض/جامعة كربالء659.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيحوراء عوده عبد الحسن والي72337271942087044

كلية التمريض/جامعة كربالء659.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيياسمين جواد كاظم حسين72338271942057217

كلية التمريض/جامعة كربالء658.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيآيات باسم علوان يوسف72339271942059001

كلية التمريض/جامعة كربالء657.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب عزام فرحان شهاب72340271942056195

كلية التمريض/جامعة كربالء656.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينرجس فالح حسين عسكر72341271942056374

كلية التمريض/جامعة كربالء656.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيتقى عباس ثامر محمد72342271942086008

كلية التمريض/جامعة كربالء656.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائييقين قاسم محمد مجيد72343261942102146

كلية التمريض/جامعة كربالء656.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيرونق حميد عيسى حسن72344271942069039

كلية التمريض/جامعة كربالء654.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيبنين محمد صاحب عبد72345231942114025

كلية التمريض/جامعة كربالء654.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائينور علي جاسم محمد72346271942069108

كلية التمريض/جامعة كربالء654.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيرسل علي عطيه طاهر72347271942059039

كلية التمريض/جامعة كربالء654.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم ياسين حسين72348271942095045

كلية التمريض/جامعة كربالء654.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيبلقيس عدنان كريم محمد72349271942088041

كلية التمريض/جامعة كربالء654.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينور ياسر محمد رضا72350271942055273

كلية التمريض/جامعة كربالء653.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرقيه عباس صالح عباس72351271942055090

كلية التمريض/جامعة كربالء652.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيهبه جبار حبيب رسول72352271942095113

كلية التمريض/جامعة كربالء652.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيمروه صالح حسن محسن72353271942053037

كلية التمريض/جامعة كربالء652.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحنين قاسم نعمة خسباك72354271942055060

كلية التمريض/جامعة كربالء652.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيحنان باسم محمد عبيد72355271942097015

كلية التمريض/جامعة كربالء651.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران ياسين حمادي يعقوب72356221942204105

كلية التمريض/جامعة كربالء651.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائينور الهدى عباس ناصر عطيه72357271942061053

كلية التمريض/جامعة كربالء651.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائينرجس هيثم سالم جبار72358271942087141

كلية التمريض/جامعة كربالء650.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيتبارك حيدر حسن ابراهيم72359271942081016

كلية التمريض/جامعة كربالء650.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيختام عالوي جياد جبر72360151942052016
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كلية التمريض/جامعة كربالء650.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائينور رسول نعمه طراد72361271942052152

كلية التمريض/جامعة كربالء650.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرهام حامد عبيد عبد هللا72362271942055095

كلية التمريض/جامعة كربالء649.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائينور حسين مراد علي72363231942124107

كلية التمريض/جامعة كربالء649.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيشيماء بهيج عبيد مرزه72364231942083038

كلية التمريض/جامعة كربالء649.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيبنين اسوادي مهدي عموش72365271942086005

كلية التمريض/جامعة كربالء649.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيوالء هادي سبع خميس72366231942131078

كلية التمريض/جامعة كربالء648.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك عبد الكاظم جاسم حسين72367271942060076

كلية التمريض/جامعة كربالء648.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيضحى علي فليح عودة72368241942108120

كلية التمريض/جامعة كربالء647.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزينب طالب نجم كاظم72369271942081052

كلية التمريض/جامعة كربالء647.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيامنه جاسم محمد جبار72370271942094009

كلية التمريض/جامعة كربالء647.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبتول تركي عطيه عباس72371271942060048

كلية التمريض/جامعة كربالء647.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيفاطمه ميثم قاسم هاشم72372271942061037

كلية التمريض/جامعة كربالء647.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيميالد ثائر صادق صايل 72373271942088207

كلية التمريض/جامعة كربالء647.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد كاظم مغير72374271942055212

كلية التمريض/جامعة كربالء647.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيتقى توفيق سعيد زامل72375271942064035

كلية التمريض/جامعة كربالء646.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياثمار جبار محمد محسن72376271942063005

كلية التمريض/جامعة كربالء646.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب سعد عبد مسلم صادق72377271942063091

كلية التمريض/جامعة كربالء646.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيامل علي ساجت بخيت72378271942071004

كلية التمريض/جامعة كربالء646.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيهديه جاسب حريجه عذيب72379271942089120

كلية التمريض/جامعة كربالء646.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب عامر سلمان خلف72380271942056191

كلية التمريض/جامعة كربالء645.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيصافات قاسم علي شريف72381201942118129

كلية التمريض/جامعة كربالء645.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيدعاء باسم عبد العظيم احمد72382231942106024

كلية التمريض/جامعة كربالء645.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينبأ محمد عبد الكريم نعيم72383271942056366

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين علي خشان72384241942121178

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيهدى هاشم حسن صادق72385201942145037

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياسراء صفاء حسن طاهر72386271942063007

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسالي عبد الزهرة خلف طالل72387151942046113

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعذراء عبد االمير دخيل رحم72388251942084638

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيفاطمه علي عبد الرحمن كشاش72389231942076066

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيورود احمد جاسم عمران72390231942119269

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد موسى عبيس72391231942082052

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائياسراء حيدر عباس حسن72392231942091005

كلية التمريض/جامعة كربالء644.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه حسين حمد عبيد72393141942072056

كلية التمريض/جامعة كربالء643.2ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيبتول ثامر وناس عناد72394241942084007

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى جميل فاهم محمد علي72395251942096406

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينبا جاسم محمد سلمان72396251942101267
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كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايات قاسم عاصي خضير72397271942060038

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب علي باجي جياد72398271942056196

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائينور الهدى ابراهيم مطشر محسن72399271942064143

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيزهراء باسم عبد االمير عبيد72400271942065033

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائياديان احمد سلمان عبد الرضا72401251942056007

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر خالد جمعه عزوز72402241942220445

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيتبارك عادل غني مهدي72403271942059025

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور احمد بديوي عبيد72404231942090263

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينورالهدى كريم عبدالحسن كاظم72405231942142275

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيغدير عباس فاضل علي72406231942130038

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيهدى محمد خلفه حسن72407231942120194

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيكوثر حسين علي مطيره72408251942100329

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيزهراء حبيب عبد هاني نفاش72409251942104026

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيأيات حيدر عارف مهدي72410251942096009

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحسناء علي جبار نعيمه72411251942084214

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينه يحيى كاظم فضيخ72412241942114173

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيفاطمه حيدر جاسم محمد72413271942063148

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائينرجس شاكر محمود عطيه72414271942072055

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيضحى علي عبد محمد72415271942089076

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى علي كاظم واوي72416251942062503

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبنين سلمان ديلي هالل72417231942271080

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى علي جاسم حسين72418111942074014

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزينب حامد صالح بعيوي72419241942107067

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار اسماعيل محمد فزع72420221942204129

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيرقيه خضير عرد حمود72421231942145043

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيسكينه رائد جبار عبد الزهره72422271942059088

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايات محسن سلمان جبر72423231942080011

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائياطياف ياسر جسام حمادي72424231942115017

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم صافي سلمان72425231942120089

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيداليا احمد مهدي سلمان72426231942087112

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزهراء فاضل عبد الحسين عليوي72427231942113036

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائينور هاشم طه جمعه72428251942102041

كلية التمريض/جامعة كربالء641.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزهراء صالح هادي زباله72429231942096050

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيلينا عالء ميري محمد72430251942087057

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرقيه محمد رضا محمد72431271942056136

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيام البنين مرتضى كاظم كاطع72432271942080004
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كلية التمريض/جامعة كربالء641.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهديل مهند كامل محمود72433251942192171

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيعال سعد فليح حسن72434211942118020

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل باسم علي حسن72435141942111084

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند عبير صالح هادي72436111942079029

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبتول فاهم عبد العباس غنص72437241942136007

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمالك رائد نايف عبيد72438231942142241

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيرقيه محمد جليل حسن72439271942083037

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيفاطمه احمد حسن هاشم72440271942086023

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيزينة مهدي صالح كريم72441231942217011

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيبتول تركي ريشان عبد72442231942083007

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائياالء علي محل تالي72443231942111006

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسما اياد زاهر كاظم72444231942088268

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0الخارجياتالنجفاحيائياسراء هاتف عبدالزهره صبح72445251942401003

كلية التمريض/جامعة كربالء641.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيشيماء محمد حسين عبد عون72446271942062082

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيميامين موفق فاضل عمران72447271942055247

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيندى خضر عبد االمير داود72448231942088428

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحنين علي عبد عون عبد72449241942220110

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزهراء غايب عبيد راضي72450241942121160

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيهبة خضير عباس جوده72451241942094133

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حيدر رحيم جريو72452271942062094

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائينور نزار جاسم حسين72453271942054047

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين علي عبد الزهره جاسم72454251942062144

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيسماء سلطان مشهد فرحان72455211942170051

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزينب ماهر جالوي رحمن72456241942106097

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياستبرق عبد الكريم فضالة عباس72457141942132001

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائينور غالب محسن كتاب72458231942153168

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائياسراء علي حسين مصاول72459241942120010

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيجنه كريم حمد علي72460231942092053

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب حيدر محمد حميدي72461231942120100

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائياسراء قاسم عبد الرضا حميدي72462271942064013

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيندى هيثم هادي جاسم72463241942080148

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة حسن عبد الجليل حسن72464241942122093

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيشهد عادل رزوقي محمدعلي72465241942081060

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيوجدان معله ابو الهيل حمودي72466251942119050

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير هادي نجم عبد72467251942101198

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيطيبه حيدر هادي جاسم72468251942084626
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كلية التمريض/جامعة كربالء639.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيزهراء عماد حمادي هاشم72469251942061017

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنار ماجد صاحب عيدان72470251942062764

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيبنين كامل محسن راشد72471231942127006

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيامنيه عدنان عباس حمدان72472231942128005

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائياستبرق قاسم مهدي جواد72473271942161003

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء638.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينور الهدى حيدر ساجت متعب72474271942055260

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء622.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيشمس ماهر حميد كريم72475271942144030

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء618.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء مقصد ناظم متعب72476271942060174

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء617.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتبارك فريق عباس غزيوي72477271942056085

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء593.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعباس صفاء عبد الحسين عبد علي72478271941014106

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء592.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيهبه هادي عبيد احمد72479271942064151

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء585.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيحوراء وسام محمود عبد اللطيف72480231942117048

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء585.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيكميل شاكر عبد العزيز جعفر72481271941014172

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء583.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء غافل غالي عبد72482291942057135

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء580.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائيبركات سالم محمود الهو72483181941033018

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء573.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيبلقيس علي عمران عبيس72484271942069019

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء570.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن حسين نايف72485271942095043

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء565.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعبد العزيز سالم عباس حسين72486271941011063

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء564.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائيموسى عدنان عواد خشان72487231941063025

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء563.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيحسين رياض هاشم عبد الحسين72488241941005034

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء560.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيايات عبد هللا علي سهر72489271942058022

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء559.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمود نبيل عبد الجبار محمد72490271941005257

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء557.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيكرار راهي جبر جياد72491271941035075

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء557.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيموده معتز علي هادي72492221942141230

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء550.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيمحمد جاسم محمد حاجم72493271941030035

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء548.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين احسان صادق جواد72494271941001076

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء547.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعباس فاضل جبر هادي72495231941009062

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء546.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينور جميل كامل زبيل72496271942063186

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء546.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزهراء قاسم عبد محمد72497271942062056

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء544.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيحوراء ستار عبيد حبيب72498271942052036

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء542.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد كاظم برهان72499271942102032

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء542.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيجعفر محمد عباس خضر72500271941001058

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء542.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ حيدر خضير حسين72501111942109135

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء541.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتكربالءاحيائيحوراء علوان حاتم مراد72502271942145010

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء539.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفرح قاسم حسين علوان72503231942114108

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء539.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيغيث محمد حنون مهنه72504101941018034
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كلية الطب البيطري/جامعة كربالء539.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار رحيم شيال داخل72505221941382037

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء539.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيوسام عالء صاحب عالوي72506271941010187

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء538.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيحسين حيدر طعمه عبدهللا72507181941127012

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء537.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيسكينه عبد الكريم عباس لفته72508271942091086

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء536.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسنين احمد عبد الهادي محي72509141941052006

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء534.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد فراس جميل عمران72510211941272196

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء533.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيسجاد حامد عبيد كاظم72511231941001050

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء532.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر عبد هللا محمود محمد72512111941033010

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء532.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد رعد هاشم حميد72513271941001272

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء532.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيغدير احمد امانه حسون72514271942063133

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء531.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيريام ماهر نعمه هادي72515231942141025

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء530.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين حيدر طارق رؤوف72516101941026089

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء530.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد علي ابو زيد72517131942070102

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء530.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزين العابدين فاروق خضير عباس72518111941023027

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء529.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد عباس نازول حداوي72519231941005008

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء529.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمة ياسين ابراهيم محمد رضا72520271942057164

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء528.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيشروق عباس دفار ناجي72521271942088146

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء528.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيصالح هادي مزهر سلومي72522231941013039

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء528.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزينب ثامر كاظم عبد علي72523271942069056

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء527.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي خضير عباس خلف72524121941030123

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء527.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم عبد الحسن عبد حسين72525271942055233

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء527.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزينب قاسم عبد عون جاسم72526271942064086

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء527.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحيدر مرتضى عبد الواحد موسى72527271941001113

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء527.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيعلي خضر زينل محمود72528271941036066

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء526.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينبأ عبد الكريم جواد جاسم72529271942055254

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء526.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد االمين عباس حبيب حلو72530271941001251

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء525.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار سليم حسين عذاب72531141942100123

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء525.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياحمد هادي كاظم جاسم72532271941010015

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء524.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينمارق محمد ثجيل سمير72533271942060324

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء524.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد عبد الحسين عبد لفته72534141941008047

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء523.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيرقيه جسور طعمه حمود72535271942062041

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء523.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيايه عباس فاضل احمد72536271942059014

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء522.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءاحيائيامير علي احمد ابراهيم72537271941006003

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء522.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمريم علي يزي جاسم72538271942068165

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء522.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيحسين علي خريبط فراس72539231941013022

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء522.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيختام احمد عباس عبد السادة72540271942160063
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كلية الطب البيطري/جامعة كربالء522.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد مثنى محمد حميد72541101941003040

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء521.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيحسين محمود مخيف حاجم72542271941008042

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء521.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيجهاد سامي عجمي امين72543231941001027

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء521.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيغدير حسام كطيري كزار72544271942063134

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء521.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيمريم رزاق عزيز عطيوي72545271942065078

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء519.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير فاضل دريول هاشم72546131942092039

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء517.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيليث رسول حميد عوده72547121941005026

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء517.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى انور هاشم عبود72548101942105011

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء517.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائياحمد زهير ضياء عبد العزيز72549271941014009

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء517.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيهاجر يحيى رزوقي مهدي72550261942126069

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء517.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيحيدر عبد هللا عباس حمزه72551271941021023

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء517.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيصادق حاتم حسن علي72552211941030040

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء516.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد كريم احمد كنهر72553261941012123

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء516.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيطيبه حامد سعد داود72554271942144032

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء516.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحنين علي حسين خدام72555271942056101

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء516.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائينبا علي سلمان حمزه72556271942095097

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء515.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيصقيل فارس عبد االله عبد الكريم72557271942056246

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء515.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيزيد باسم محمد علي عبد72558271941013040

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء515.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيحسن قاسم محمد علي72559231941040010

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء514.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيحيدر مزهر شامي شمس72560261941026010

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء514.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء ستار جبار زاير72561271942060147

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء513.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد ابراهيم حيدر حمزه72562271941154001

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء513.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيديما عماد صالح مهدي72563271942060109

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء513.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفدك عالء حسين هاشم72564141942074125

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء513.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد صفاء حسين باقر72565121941030014

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء513.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورس كريم جاسم روكان72566111942218067

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء512.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد محمد اسماعيل صحن72567101941018018

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء512.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد فارس عبد الكريم حبيب72568111941049151

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء512.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيمنى محمود عبد عكله72569271942052134

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء511.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبنين حسين علوان شندي72570281942059026

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء511.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمود ناظم صايغ عبد الخضر72571231941008187

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء510.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيجميله جعفر عبد هللا محمد72572271942076011

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء510.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيمحمد تقي حيدر جبر عليوي72573281941002032

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء510.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابرار مالك جاسم محمد72574141942089006

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء510.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسدل احمد محمود مدحت72575271942056227

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء510.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيمروه محمد عبد هللا عباس72576231942119226
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كلية الطب البيطري/جامعة كربالء510.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد الحسين خلف محمد72577271942068136

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء510.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمحمد سعد صاحب مطر72578271941007118

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء509.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد عامر علي موسى72579231941009108

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء509.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيأحمد عبد الحسين نجم عبد72580271941034002

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء509.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء عدنان ميزر عويد72581101942092007

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء509.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيرباب عمران فاضل عمران72582271942068049

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء508.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيغدير زهير هاشم حمزة72583271942056259

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء508.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور الهدى حيدر حياوي عبد الكريم72584231942087327

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء508.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيمحمد وليد كريم عبد72585271941033041

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء507.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيعلياء عادل محمد موسى72586271942144033

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء507.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيعهد اسعد حميد طاهر72587271942087113

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء506.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيمروة سلمان عبد عون عبود72588231942125090

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء506.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشاه زنان احمد ثامر سعدون72589121942090038

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء506.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيسجى مجيد حميد ناصح72590271942063111

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء505.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عدنان محمد علي72591101941205068

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء505.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائيخليل شنشول مجبل كاظم72592231941063009

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء505.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزينب محمد عبد الحمزه عباس72593261942083052

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء505.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءاحيائياحمد فاهم كلف عبود72594271941040002

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء504.0ثانوية الشجعان للبنينواسطاحيائييونس جاسم محمد كاظم72595261941176021

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء504.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيمحمد ابو الفضل غانم هاشم محمد72596271941046089

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء504.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرياحين محمد بادي محمد72597271942088097

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء503.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائياديان هالل حداوي عويد72598271942102001

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء503.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمحمد صالح حسن درويش72599271941034087

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء503.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيمنتهى عبد صكر عبود72600271942052132

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء503.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيتقى علي عباس حبيب72601231942114032

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء503.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائياحمد المصطفى محمد مراد حسناوي72602271941034009

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء503.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمرتجى باسل عبد الحسين صالح72603271941005258

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء502.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيفاطمه مالك عباس رضا72604271942091123

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء502.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزينب خالد كاظم ناصر72605271942091074

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء501.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيساره جاسم علي حسين72606271942083063

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء500.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيابراهيم صالح جعفر محمد72607271941034007

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء500.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه عمار محمد ودود عباس72608101942115157

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء500.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيقمر علي عبد الرسول علي72609231942158034

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء499.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائينبأ سالم حمزه علوان72610271942067099

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء499.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيآيات احمد فضاله عبد علي72611271942063003

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء498.0اعدادية بابل االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد باسم حمزه عطيه72612231941039006

3590 من 2017صفحة 
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كلية الطب البيطري/جامعة كربالء498.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيجهاد علي جهاد مزعل72613271941046014

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء497.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمسره محمد عبد الرزاق عليوي72614261942120219

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء497.0اعدادية حطين للبنينبابلاحيائياحمد ضياء محمد عمران72615231941023003

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء496.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيرضا محمد هادي محمد رضا محمد علي72616271941002074

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء496.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيمنتظر صفاء محمد علي كاظم72617271941004062

كلية الزراعة/جامعة كربالء508.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيابتهاج لؤي حمود حسن72618271942160214

كلية الزراعة/جامعة كربالء501.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم جناح رحيم غيدان72619241941208002

كلية الزراعة/جامعة كربالء489.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيتبارك كريم جبار عبد الرضا72620271942055050

كلية الزراعة/جامعة كربالء483.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسين عبود عنون72621271942094053

كلية الزراعة/جامعة كربالء478.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيحيدر احمد عبد الساده عبد الحسين72622271941036038

كلية الزراعة/جامعة كربالء476.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب خليل كاظم عليوي72623271942058149

كلية الزراعة/جامعة كربالء475.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيطيبة صبر عبيد طالل72624231942093097

كلية الزراعة/جامعة كربالء468.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد ماجد حامد مهدي72625231941006174

كلية الزراعة/جامعة كربالء468.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيرقيه جاسم طالب طراد72626271942063056

كلية الزراعة/جامعة كربالء467.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي يوسف عبيد مجيد72627271941153081

كلية الزراعة/جامعة كربالء461.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفدك عدنان فنجان لعيبي72628151942054213

كلية الزراعة/جامعة كربالء459.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى جاسم عبود عطيه72629251941022041

كلية الزراعة/جامعة كربالء458.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيختام احمد خضير عبد هللا72630271942081025

كلية الزراعة/جامعة كربالء458.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد العباس جواد حسن72631251941031039

كلية الزراعة/جامعة كربالء457.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرقيه هاشم جواد علي72632271942064060

كلية الزراعة/جامعة كربالء454.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائياحمد حمزة حسن عليوي72633231941046001

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه يحيى عبد علي كريم72634271942056273

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيفواطم كاظم عبد هللا درويش72635271942076037

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيطيبه مرزه حمزه حسن72636231942114093

كلية الزراعة/جامعة كربالء453.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيجمانه عزام فرحان شهاب72637271942056094

كلية الزراعة/جامعة كربالء451.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعلي حيدر عطا هللا جعفر72638271941009080

كلية الزراعة/جامعة كربالء451.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيزهراء حسن زاجي نجم72639231942112016

كلية الزراعة/جامعة كربالء451.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء جواد محمد ياسر72640271942059047

كلية الزراعة/جامعة كربالء450.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيساجد كريم كايم زمام72641271941004020

كلية الزراعة/جامعة كربالء450.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائياحمد ناسي عارف ناسي72642271941008007

كلية الزراعة/جامعة كربالء450.0الخارجيونبابلاحيائيستار ابراهيم حسين جنك72643231941400033

كلية الزراعة/جامعة كربالء450.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيكرم حسن خليل حسن حيدر72644271941019077

كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيطه محمد صادق محمد72645271941002092

كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيسجى محي عبد الكاظم بحر72646271942068100

كلية الزراعة/جامعة كربالء449.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيرفل محمد علي عباس72647271942066013

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيشهد علي دفار ناجي72648271942088149
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كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد محسن مظهور72649231942094050

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيشكران عباس علي عبد الحسين72650271942087102

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائياسراء فاضل عطيه علوان72651271942057009

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيغدير عاشور عباس عاشور72652271942057140

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائينور فؤاد حسين علي72653271942102061

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيابو الحسن محمد كريم عبد هللا72654271941001005

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيشيماء عالء جميل حسين72655271942091094

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيمحمد كاظم جبار حسون72656271941020081

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيمحمد الباقر محمد عباس هويدي72657231941029033

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس ريسان جبار علي72658221941040089

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمحمد رياض غفوري محمد تقي72659271941013090

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيقطر الندى امين مايح دهام72660271942066030

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيايمان انور عبد العالي عباس72661271942097010

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرفل جاسم محمد مهدي72662231942271141

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمثنى وهاب طراد ابراهيم72663231941173129

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيمحمد فالح نادر عبيد72664231941026025

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياسراء عباس عمران اسماعيل72665261942120005

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيفاطمه عزيز عباس عزيز72666231942082051

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائياحمد خضر محسن عبد علي72667271941014008

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائينور علي حنيو سالم72668271942094068

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيزين العابدين علي اكريم محسن72669271941005090

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيعمار مسلم جوده جابر72670221941313033

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيسراء علي هاشم كاظم72671271942087098

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيعباس قاسم كاظم عبود72672231941040025

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيابهى حسين علي غالب مهدي72673231942117001

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيامير حسين رزوقي كاظم72674231941027008

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيطيبه ماجد حامد محسن72675231942094042

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيعلي حيدر احمد هاشم72676271941045047

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيبتول مهدي عزيز عبيس72677271942076005

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمرتضى رياض عبد هللا كاظم72678271941005263

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيرسل ميثم محسن حسن72679271942057068

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائياطياف اسماعيل ابراهيم عبيس72680271942065009

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيغفران تحسين عبد هللا نجم72681271942067080

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيزينب عبدالحمزه بنيه بريج72682231942143017

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيباقر عبد الكريم عسكر عباس72683271941001048

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيسرور حسين مسلم فيصل72684271942064097
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كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيوائل وليد عبد زيد مفتاح72685271941020093

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيمسلم عقيل مردان صبح72686271941152056

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمحمد رياض خضير وهاب72687271941019091

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيشبر عدنان فنجان لعيبي72688151941011071

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد حيدر مصطفى محمد72689141941009028

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيأحمد رائد نجم عبيد72690111941009002

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب باسم محمد جار هللا72691121942098050

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيكوثر فاضل عباس كاظم72692231942080108

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيحوراء احمد شاكر عبد الساده72693271942058071

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائينور حسين عبد العباس نايف72694231942139056

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيالرضي خالد ابراهيم رحمه72695231941004008

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيزهراء حسين حميد مخيف72696231942104026

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين عبد االمير حميد حسون72697271941153030

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيغفران علي جابر جاسم72698241942130086

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيروان ماجد حميد سعد72699121942089044

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيزهراء صاحب عليوي ابراهيم72700231942125045

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزينب مهدي هلول لحيدي72701231942145067

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيعلي احمد عامر نعمه72702271941018016

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيعلي ناهض كاظم مريوش72703231941011065

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيابتهال عبد عبيس عويد72704231942092010

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيانفال احمد فاضل عمران72705231942113006

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائياسالم سالم عبد العظيم عبد الحسين72706271942067011

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحسين علي عبودي عبد الحسين72707271941007037

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرقان عماد صادق محمد72708141942078090

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيرقيه كامل عباس منهل72709271942081033

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه زيد جبر عبد هللا72710151942046022

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف فراس امين عباس72711141941019052

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيسكينة مضر محمد ياسر72712271942064100

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيفاطمه هاشم كامل غانم72713271942064119

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزهراء فالح حسن كاظم72714271942087070

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية حطين للبنينبابلاحيائيامير احمد قاسم بيده72715231941023005

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرسل هاني مسلم حميد72716271942055085

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيزهراء حسين صائب محسن72717261942094023

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيدانه عباس وناس راضي72718271942160065

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيحسن فاضل رستم دوين72719231941164009

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمقتدى حبيب طعمه سعيدان72720131941012163
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كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيعلي مهدي عبد الحسين كريدي72721221941028059

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم حازم عبد الحسين علي72722121942087062

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائينور علي طالب حسن72723231942107098

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيالحسن يونس شناوه مجدي72724271941013010

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد حامد جاسم عبد هللا72725111941032002

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيسجاد كردي محمد كاظم72726271941033020

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيغفران احمد نعمه خلف72727271942091106

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائياحمد شاكر حسين بريسم72728271941019006

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزينب عبد الرزاق شهاب احمد72729211942102061

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيعلي حسين كاظم علي72730271941004044

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيسلمان شالل كاظم حسين72731231941008088

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائينبأ شوقي خليل سلطان72732271942086031

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد مبارك محمد علي72733221941310015

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعبد هللا فالح حسن حسين72734271941001168

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيصادق كاظم جبار حسين72735131941024024

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيرؤى حسين طالب حسين72736271942091041

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيعلياء حسين كاظم مغير72737271942055188

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدنيا رضا جاسم محمد72738141942083005

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيمحمد جاسب محمد علوان72739271941046092

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى ابراهيم عبد الحسين عريبي72740141841022072

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيسجى حسن كاظم خضير72741231942098110

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس قيس عيالن جاسم72742111942105094

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيعذراء محمد جاسم حسن72743271942068124

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد زيد عمار حمود72744271942089047

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب عدنان كاظم محمد علي72745271942161023

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيإيالف حازم عبد الرسول كاظم72746271942094004

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيياسر ظافر وجيه فاضل72747251941014132

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0ثانوية المجد للبنينكربالءاحيائيامير حيدر محمد كاظم72748271941012002

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائياالء جواد عبد الجبار شهد72749221942321012

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0ثانوية المعالي االهلية للبناتالديوانيةاحيائينرجس ساجد فليح حسن72750241942128012

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0ثانوية حلب للبنينبابلاحيائيمحمد كاظم هادي سالم72751231841056006

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعبد الخالق محمد عبد الخالق معتوق72752271941046056

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيهادي حميد سعيد عبد االمير72753231941012186

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد الحسين مهدي عبد الرضا72754271942093059

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائياسماء كاظم جبار فرحان72755271942053003

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيفاطمه حيدر كاظم سلطان72756271942083081
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كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائياحسان طه صاحب حسن72757271941020005

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم جعفر حسن نور72758121942098100

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياسامه علي محمد حنتوش72759131941032004

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمحمد عبد هللا عامر عبد هللا72760231941002228

كلية الزراعة/جامعة كربالء469.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيغيث احمد عبد هللا عبد الحسن72761271951004049

كلية الزراعة/جامعة كربالء463.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمنتظر علي قندي حسين72762271951001157

كلية الزراعة/جامعة كربالء457.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه حمزه زغير كشمر72763271952071033

كلية الزراعة/جامعة كربالء454.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيزهراء محمد مرزه حمزه72764231952117021

كلية الزراعة/جامعة كربالء452.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيمحمد اسماعيل دخل ذياب72765271951014060

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيايات عادل عظيم جعفر72766271952063009

كلية الزراعة/جامعة كربالء448.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا شهيد غازي ظاهر72767271951045038

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيمصطفى مؤيد عبيد عبد هللا72768271951045075

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيرواء عبد هللا عبد زيد هاشم72769271952058035

كلية الزراعة/جامعة كربالء447.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيجبر طالب جبر فنر72770271951013024

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيحسين احمد عبد العالي علوان72771271951002029

كلية الزراعة/جامعة كربالء446.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيهيفاء موسى جابر حسون72772271952080021

كلية الزراعة/جامعة كربالء445.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيرهام نجم عبد هللا كربول72773271952091021

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0الخارجياتكربالءتطبيقياسيل ذياب خضير محمد72774271952401001

كلية الزراعة/جامعة كربالء444.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيتبارك محمد صبر حسين72775271952058022

كلية الزراعة/جامعة كربالء443.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيقيصر حسين علي كريدي72776271851010075

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيتقى أسامه يوسف نعمه72777271952057018

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيهدى مكي نجم عبد72778271952064090

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيكرار حيدر عبد االمير محمد كاظم72779271951019054

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيبنين ستار انكال يوسف72780271952057017

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمصطفى رافد محمد علي عبد الرؤوف72781271851001132

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه كريم فرهود هاني72782271952160116

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيعايد شالل عكموش نصيف72783271951004024

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه جواد كاظم جبر72784271952052043

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقينور صباح هاشم علوان72785271952065062

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيهيثم ريسان شنين طابع72786221951091086

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد ماجد حميد مجيد72787271951154179

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقياحمد كريم جبير تومان72788231951173001

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقياستبرق حميد لفته حسين72789271952055004

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيزهراء عماد صالح مهدي72790271952088024

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0اعدادية كربالء للبناتكربالءتطبيقيرقيه هاني سعد مزعل72791271852056026

كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد علي محمد مهدي72792271951001128
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كلية الزراعة/جامعة كربالء437.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيآيات فالح كاظم حطاب72793271952088002

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيُعال عدنان غنص ابراهيم72794271952091042

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0ثانوية الصفوة االهلية للبنينكربالءتطبيقيمحمد عزيز جواد كاظم72795271951130021

كلية الزراعة/جامعة كربالء436.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيتبارك عبد العباس عبد الواحد صدام72796271952064016

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيكرار حيدر محسن جبار72797271951015067

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيتبارك صالح خضير عبد72798271952088012

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيعذراء علي أكبر حسن علي72799271952160109

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيسجاد عماد كريم مخيف72800271951008040

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمنتظر جالل محمد حسن علي72801271951001152

كلية الزراعة/جامعة كربالء435.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيعلي حازم حمود حساني72802271851019056

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيايمان احمد عيدان كاظم72803271952095006

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0اعدادية الفتح للبنينكربالءتطبيقيهاشم اياد عبد الخالق عطيه72804271951011040

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحيدر الكرار نعمه عبد هللا عبد72805271951019020

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيفضل يحيى داخل راهي72806271951014051

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيمريم حسن عباس حسين72807281852070055

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيحنين خضير محمد كاظم72808271952052018

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيفؤاد فاخر عشوم سلمان72809271951020027

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقينور كاظم جواد رحمن72810271952063102

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقياالء حيدر عقيل عبد72811271952160014

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0ثانوية العباس للبنينكربالءتطبيقيعلي حسن عبد هللا جبر72812271951043010

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0ثانوية البستان للبناتكربالءتطبيقيعذراء هيثم عبيس علوان72813271952105013

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيحسن خبير هاني طعمه72814271951151025

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيريام حسن علي هديب72815231952110013

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىتطبيقياسامة احمد حسين عسكر72816211951273004

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيامير حميد كناوي ترف72817251951157015

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيآيات عبد االمير عليوي بريسم72818271952160019

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبنين ضياء محسن جاسم72819141952086004

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحيدر رحيم عبيس كشاش72820271951015031

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيبنين حسين حميد ابراهيم72821271952064011

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى قاسم كريم صخي72822271951150196

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقيحسين مراد محمد عبد هللا72823271951006009

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيالمختار علي حسن مزهر72824271951014006

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيحيدر كاظم راضي داور72825271951151048

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيزهراء علي عبد العباس كاظم72826231952110014

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيحوراء جاسم محمد رشيد كيمر72827271952063021

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عامر منصور محسن72828271852067044
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كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيفاطمه محمد سبتي عباس72829271952072048

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيرقيه مهدي عبد الساده سلمان72830271952071019

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيسجاد ناصر عبره باهض72831281951015014

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيمحمد احمد حاتم طالب72832271951030069

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيعلي ساجد عبد االمير كريم72833271951002104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء590.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيدنيا رحيم غانم محيسن72834221922194014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء557.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيحسن محمد جليل مهدي72835271921044025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء556.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي طعمه مطلق عبود72836271921038075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء543.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمه قصي عبد االمام جبار72837271922102151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء538.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمرتضى احمد عطيه جاسم72838261921041053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيمريم عبد نايف جاسم72839271922094043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيمحمد علي حسين عباس72840211921223045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء531.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبياحمد خضير عباس عبد72841211921223003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعلي راضي شلش مناحي72842281921002039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبياحمد موسى عمران رحمن72843271921006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء520.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيجنان جابر كامل علي72844271922076014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيحيدر جميل حبيب سلمان72845211921255008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينديالىادبيذو الفقار صباح عمران عيسى72846211921049009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء حسين علي عبد72847111922114012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيمصطفى محمد هارون عبيس72848271921024074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيميقات عبد العباس عبد الرضا محمد علي72849271922098035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيعلي خالد عبد ابراهيم72850211921028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيرؤى خضير عباس كاظم72851231922126022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد عبد المنعم شاكر هادي72852271921003087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبياحمد كاظم محمد عطيه72853271921037001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيكمال كاظم عبد االمير رجه72854271921011057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيتقى مكي محمد عليوي72855271922067014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0الخارجياتكربالءادبيضي امجد جواد كاظم72856271922401051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبياحمد جبار خضير عباس72857211921223001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزينب سعد محمد عبد الحسين72858231922098061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيحسين احمد حسن عبد72859271921021026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىادبيمحمد المنتظر علي كردي حجي72860131921236004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىادبيسجاد علي جميل حسن72861211921050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبيمحمد رضا محسن عبد72862271921035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينديالىادبيعباس حاتم مراد شبيب72863211921049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيفاطمه كريم رميض فرحان72864271922099052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيهدى احمد عبد الواحد توفيق72865271922067064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0ثانوية الطف المختلطةديالىادبيليث علي عبد الكريم ناصر72866211921242013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0اعدادية النضال للبنينديالىادبيعلي يحيى علي كاظم72867211921029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيعلي حسن كريم كاظم72868231921049026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيكرار هادي لفته عباس72869271921024057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيضحى محمد عبد محمد72870271922146018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيتغريد سجاد كاظم جبر72871271922094016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيزينب خضير راضي سعد72872271922052027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمنتظر ستار كاظم جواد72873271921030063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيمسلم نجم عبد عباس72874211921083035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيامير محمد رحيم إبراهيم72875271921044016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمنير ضعن كريم حسن72876271921044152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد علي باسم هاشم محمد علي72877271921003089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبياحمد نبيل زهير جعفر72878271921022009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيبدر طالب عزيز رحيم72879291921014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيفاطمه عباس فاضل عليوي72880271922050048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيبيداء جاسم محمد كريم72881271922109018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبينور عايد عبيس بزون72882231922125041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0ثانوية العباس للبنينكربالءادبيعباس حسن هاشم مهدي72883271921043005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيوهاب رائد وهاب راضي72884271921044156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيفاطمه نايف حسين محمد72885271922160105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيدينا عامر محمد جاسم72886271922146006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيزينب علي عبد الحسين مطر72887271922109037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمحمد علي حسين فليح72888261921035080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبينبأ علي عبد الحسين حمد72889271922067054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيعباس طاهر عبد حسين72890211921248017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيغدير عدنان اعطيه مزعل72891271922052034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيعلي سعد لفته دهام72892231921049028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيشهد يعقوب كاظم حمود72893271922071040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيعذراء حسين حسن بعيوي72894271922102126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيبتول محمد عبد النبي بديوي72895271922109013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيعلي حسن كاظم علي72896251921211037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيدنيا شنان اليذ حسن72897271922107035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيهبه صادق جعفر جبوري72898271922071062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيثامر عادل حمزه عواد72899271921011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبينعمه حسين محمد علي72900211921025044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءادبيكرار خضر ياس عباس72901271921152079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيآمال عالوي كريم محسن72902271922109001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي فالح كامل حمود72903261921047139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0الخارجيونكربالءادبييحيى حمزه اسود خريبط72904271921400050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيسهر عبد االمير عطيه علي72905271922088059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيباقر علي حسين ناصر72906271921048007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيتبارك حسين رحم هوير72907271922107024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي احسان كاظم جواد72908271921016093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيياسر عمار حسن عبد72909271921048076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيكرار عبد هللا حسن متعب72910271921038098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيحسين جليل دخيل جاسم72911271921030015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيدعاء هيثم عبد زيد عطيه72912271922107034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمنتظر عالوي مبدر عباس72913271921038142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيزيد عبد علي حسين غضب72914251921211026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيبنين عالء صالح خير هللا72915271922067010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيحسين علي كاظم عبيد72916231921173021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيعباس فاضل محمود جاسم72917271921154057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيفاطمه حسين علي يوسف72918271922094038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيهاجر علي عبد الحسين عباس72919271922071061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيحسين جابر كاظم حسين72920211921028004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمصطفى خير هللا داود حسين72921281921002066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبينصير حسين صالح مهدي72922241921013051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية بلقيس للبناتبابلادبيسجى فارس عبد هللا عبد الرضا72923231922120023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمحمد خليل ابراهيم جاسم72924211921077109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيحسين زياد خضير عبيس72925231921196001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعبد هللا عدنان مبدر عباس72926271921038060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمصطفى كاظم كاطع حسوني72927281921002068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيفاطمه حسن علي عبد72928271922146021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيحسين علي هادي سلمان72929211921259001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيغيث رياض محمد عبد72930271921045041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيأمير يعقوب يوسف خضير72931271921011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0ثانوية الطف المختلطةديالىادبياحمد رزاق عبد الكريم ناصر72932211921242001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيشهد سعيد حسين حسن72933111922401057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيهبه عدنان هاشم مرزه72934231922125044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيزهراء علي حسين حميد72935271922067031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيحسين عدنان محمد علي علوان72936271921038029

3590 من 2026صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبييونس يعقوب مهدي سلمان72937211921255026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيامير حسين عبيد عريبي72938271921031018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيميامين عبد زيد كاظم شخير72939271922099058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيآمال جبار كريم موجد72940271922052002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0الخارجياتكربالءادبيحوراء حميد نجم عبد72941271922401021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيرؤى كريم عبد كريز72942271922051013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0ث االباء المختلطةميسانادبيمنتظر هادي حامد طالب72943281921107017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبياحمد طالب بدوي نايل72944271921022006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيتبارك علي عبد الحر سلمان72945271922067012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0ثانوية المجد للبنينكربالءادبيمحمد عبد جبير عبود72946271921012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىادبيمرتضى هاشم محمد حسين72947211921223052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيفاطمة يوسف حسين سعيد72948211922132017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيباقر صبيح فخري عطشان72949251921116011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيكرار احمد نعمه عبد العباس72950231921014055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيزهراء عامر حسن جواد72951271922067030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيمؤمل محمود طلب محمود72952211921060011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيسيف عباس محمد عباس72953211821007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيزهراء نزار فرحان عبد72954271922094029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيحسين احمد ابراهيم عبد االمير72955271921017016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيعلي فضيل ناصر عبد الرضا72956271921024051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيرقية عباس محسن حميدي72957271922067025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيساره حميد مجيد جاسم72958271922084023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيبنين علي عباس جواد72959271922142012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد محفوظ علي ذنون72960271921044128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد نصير عبد زيد عبيد72961271921044131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيكرار حسين نورى ناصر72962271921038096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيحوراء عبث خليل اسماعيل72963271922053019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيزين العابدين علي نعمه محمد72964271921011029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيزهراء حكمت عبد هللا حمد72965271922104032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيسحر عالوي حميد كاظم72966271922110005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيرباح رحيم عباس شدهان72967251921116022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبيعلياء هاني جوالن خلف72968271922066008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيحيدر كاظم شاكر فنوش72969251921115007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيفاطمه عبد االمير فاخر حسين72970271922051031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ثانوية العامل للبنينبابلادبيمصطفى عباس حمزه محسن72971231921026029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قارادبيعباس ناصر عبد علي72972221921261008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيزينب سامي شهيد خشان72973271922052028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيضحى كاظم فرحان بجاي72974271922051026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعبد المحسن حميد محسن سعد72975231921016036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيهدى صالح مهدي ناجي72976271922098042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيمحمد حمزه حسين ابراهيم72977231921006054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزهراء عدنان عليوي عباس72978271922088045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0الخارجيونكربالءادبيعايد خضير عليوي جديع72979271921400023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحيدر تركي فليح حداوي72980271921031065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءادبيجنات عبد الرضا علوان عبود72981271922054007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيسجاد جميل جواد عبد72982241921016034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيفاطمه حيدر هشام زيدان72983271922140064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيحوراء سامي مردان عناد72984271922088023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبينور خالد جدوع مجهول72985271922067059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيحسن كاظم كريم كاظم72986231921049006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيياسر عباس علوان جاسم72987271921038151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزهراء عبد هللا غثيث عطيه72988271922050024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيعبد هللا حسين سلمان عناد72989271921006032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيمروة صالح مهدي محمد72990271922102159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبياميره عبد الحسن عبد زيد ماضي72991251922082001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبياسماء حمزه راضي حمادي72992271922160004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيفاضل جبار جاسم شعيبث72993151921004047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارادبياحمد شاكر داجي عفات72994221921313026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيكوثر مكي حميد خشان72995271922104061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيحسن مصطفى علي دهروب72996271921021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبياحمد دريد سهيل وحيد72997271921017002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيعقيل راسم ياسر حزام72998231921186022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيبتول اسماعيل خليل ابراهيم72999231922117014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية العباس للبنينكربالءادبيحيدر محسن خلخال علي73000271921043003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيوسام ابراهيم علي حسين73001231921031083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيحسن ميثم اشريده سلمان73002271921037005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبينرجس ضياء طالب حسن73003271922099061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي حمزه جنابي جباره73004271921049084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمحمد جاسم حتحوت غالي73005271921016147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيمحمد علي رحيم عبد االمير جاسم73006271921024065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي عبد االمير راشد عبيد73007261921047131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزهراء احمد عزيز كاظم73008271922071023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيتبارك زهير عجاوي عباس73009271922099008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيآيات عالء محمد عبيد73010231922117005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيسعود صباح صكر مايع73011271921044057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيربى عباس فاضل عبد الزهره73012271922141018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيكرار كريم دخيل لفته73013271921038102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيكوثر طالب حميدي كاظم73014271922088084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب شاكر حسن عبد الزهره73015271922140047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0ثانوية سعد للبنينديالىادبيحسام حسن علي مجيد73016211921060003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبينور عادل كاظم عبد73017271922088099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيحسن ثائر نوري حسين73018271921024016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيزهراء صالح عبد الرسول علي73019271922098012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيفاطمه الزهراء احمد محمد حمزه73020231922126052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبيمريم عظيم خنيصر موحان73021271922066012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيأريج علي حميد غريب73022271922102001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيحوراء كريم مهدي كاظم73023271922109027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمنتظر جاسم محمد علي عويز73024271921016187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعلي حسين علي عبد الكريم73025291921010081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيكوثر ظاهر عبد االمير عبيد73026271922102155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيرسل مقدام ثابت حامد73027271922140020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيغدير مصلح هادى ناجى73028271922088069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبينبأ عبد الحسين عبد االمير عبيد73029271922102176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيرحاب عالء بدري زغير73030271922107036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيهاجر اسكندر حسن عباس73031271922140079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي حميد قادر كاظم73032271921031118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيرنا احمد عبد جهاد73033271922071022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيسجاد حسن مدلول لوني73034271921024032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيزهره سلمان ملوح علي73035271922053031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيكاظم علي عبد الحسين حمزه73036231921160014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيطيبه ستار عبد هللا عبيس73037271922088066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيحسين جاسم حمد كاظم73038261921024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيمحمد الباقر جعفر موسى مهدي73039261921047161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيشهد محمد سعدون كاظم73040231922117070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبيمقتدى جبار محمد عبد73041221921212010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيحسن فاضل عباس جبار73042271921150024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيزهراء علي رزاق رحيم73043271922104036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيامير محمد طالب احمد73044271921017008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمحمد ناصر شاكر ناصر73045271921038116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيحسن حيدر حوير حسن73046271921024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيبنين مشتاق عبد العباس عبد الرضا73047271922094014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبينرجس باقر شاكر ذياب73048271922104071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيمسلم حيدر تايه حسن73049231921043048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0الخارجياتكربالءادبيايناس ثائر خادم عليوي73050271922401009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيعلي احمد جعفر شالكه73051271921003054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيمصطفى باسم محمد راضي73052261921015072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيزهراء رياض عبد االله عبد الساده73053271922104034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيتبارك حيدر شريف شنان73054271922109020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيكرار ناطق خضير عباس73055271921048050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد صباح كاظم داود73056271921031172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيحسن علي جبار راضي73057271921003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيسجاد علي حالوب عبد73058271921026023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيعلي فاضل عبود رضا73059271921026035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيمصطفى فالح حسن عبد73060271921037035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيساره جميل عبيد ضاحي73061271922076030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيعلياء طالب عبود محمد73062271922081031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبينوال رحيم جليوي جبار73063271922142054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيمريم نعمه عبد االمير عبد الحسين73064271922141056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمنتظر كاظم جويد كاظم73065271921031207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمؤمل علي حسين علي73066271921016140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0ثانوية الصفوة االهلية للبنينكربالءادبيذو الفقار هادي كاظم عباس73067271921130004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيكرار حسين مرجون جبر73068241921049016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى محمد كريم خلف73069151921075167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمثنى فالح جبار غانم73070271921016143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبياحمد راضي هالل مشاري73071221821376005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيزهراء عبد المطلب اسد حسن73072271922084015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيسجاد مهدي نجم عبد الحسين73073231921186015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيرقيه حسين حسن عبد هللا73074271922067023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيحسام رحيم كاظم محمد73075261921175007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيغيث عدي جاسم نهير73076271921003075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيجعفر علي عوده كاظم73077271921017011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبيعلي عبود ابراهيم خميس73078211921052019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيانفال مهدي حسن حسين73079271922076008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءادبياحمد صالح كريش كاطع73080271921151006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعباس موسى عبد الصاحب عبد الحسن73081271921044072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبينور الهدى زهير محسن فرحان73082271922107093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيزينب طالب جازل عسر73083271922109036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيفهد عباس هاشم حسين73084271921049102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيغفران قاسم حسين خلف73085231922128055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمصطفى نور شالكه نصيف73086271921016181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبينور الهدى جاسم جمعه جاسم73087271922108043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزهراء صالح محسن حسن73088271922050023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيحسنين هادي طراد شالل73089271921020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبينسرين نجاح عليوي ساجت73090271922088095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0الخارجياتكربالءادبيجنان رحمن مياح حسين73091271922401015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيعلي محمد كاظم هادي73092291921011021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيأريج البتول عصام شكر محمود73093211922155001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيامير حسن جدوع ربيع73094231821001010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمرتضى جاسم محمد متعب73095271921016168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمود فدغان شهد كبيح73096271921003093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيمرتضى قاسم غليم حمود73097281921021053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيازهار ابراهيم محمد عباس73098271922109004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبيابو الحسن ناهض حسن بدر73099261921167001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر طالب راضي شريف73100121921034157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيدعاء رائد كاظم علوان73101271922097006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعباس حافظ فرمان حمود73102271921044064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيوالء حيدر مرتضى يونس73103231821197039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيفاطمه عبد زيد شباط فهد73104271922107075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيياسين سمير ابراهيم حسن73105271921011077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيدعاء خلف محمد حسن73106271922098008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب عطيوي علوان حسون73107271922140049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمهند باسم مهدي صالح73108271921049145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبييوسف عوده صكر مايع73109271921044159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي رضا عبد جسام73110261921047125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيزيد علي محيسن كاظم73111271921031078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمهيمن منصور خلف مشجل73112261921041062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيامير علي قاسم حنتوش73113271921003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيبنين عبيس حسين معكلو73114271922094013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيفاطمه الزهراء محمود عبد المجيد عبود73115271922104056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي ليث عزيز حسون73116121921044051
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعلي رباح حبيب عبد73117211921077073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيهاجر فالح عبد الحسن علي73118271922107098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيرقيه ناجح حسن علوان73119271922067026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيحسين علي مكصد محمود73120261921026011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيميعاد احمد عيسى محمد73121271922142051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيعزيزه محمد جالب مرهون73122271922107065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمنتظر حبيب حسين موسى73123271921003106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيزين العابدين تركي عبد العزيز حمد73124281921013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0ثانوية المجد للبنينكربالءادبيحسين فاضل عبيد محمد73125271921012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيمنتظر هالل جاسم هامل73126261921037042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيسهاد هاشم نايف حسين73127271922076034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيمحسن جليل جواد كاظم73128271921037030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزهراء قاسم محسن ابو شعيفه73129271922140038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبيزينب رعد سعودي شهاب73130231922116016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبياسراء حسام عبد الجبار حسن73131271922109005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيزيد سالم عبد جاسم73132151921015029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيسهى فاضل كريم يوسف73133231922128044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيامير جواد عبد الكاظم عبد الحمزه73134271921038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيصاحب سلمان عاشور شعالن73135271921021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمرتضى عبد الزهره نعمه عبود73136271921049123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيعلي حسين هالل جاسم73137221921318023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمصطفى علي فياض علي73138271921016177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عباس محسن مناتي73139151921011035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيمريم جواد كاظم حسين73140271922072039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيمريم رائد عبد االمير عبد73141271922104063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيمنتظر علي زروك عبيس73142271921024075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيكرار جبار صاحب فليفل73143271921031150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيامجد حسن علوان منديل73144271921031016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيهدى سعد جندي عبد73145271822084031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيضياء نافع احمد فرج73146271921038050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيتقى سليم عبد كاظم73147271922071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيمحمد ساجد خلف جويخ73148221921311087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيغدير عباس كاظم عباس73149271822090025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبينور باسم نعمه عبد الزهره73150271922052043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيغزوان هاتف صالح لفته73151251921025071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعباس عدنان عبيس حمزه73152271921044068
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي نوري سامي نوري73153271921031139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيشهالء علي دايخ علوان73154271922102118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيسيف محمد حمزه محمد73155271921003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبياسراء علي عبد محمد73156271922107007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء442.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزينب حسين علي هاشم73157271922071030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيباقر مسلم عبد الحسن عيسى73158271921024012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيياسر كاظم جواد عيسى73159271921048077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيمرتضى عدنان جابر سلمان73160271921022043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبياسالم حيدر عبد االمير ابراهيم73161271922104007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبياحمد خالد مصطفى غبن73162271921153006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيرسل يحيى نوفل عبد السالم73163271922107040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيزهراء علي قريش وشاري73164281922093031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيسيف سعدون مهدي بدر73165231921031034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيمحمد علي كاظم عبيد73166231921173064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعبد هللا جوده صكر مايع73167271921044077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيزين العابدين علي حسن شدهان73168271921044052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء441.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبييحيى فالح حسن عبيس73169271921045060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء570.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيالطاف حيدر وهاب صالح73170271942093005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء547.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيساره رائد جفات عبيد73171271942058170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء532.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيبشار صباح عبد االمير عباس73172271941001053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيزينب عبد الحسين حبيب حسين73173231942099028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0الخارجياتكربالءاحيائيياسمين خضير حسن عبود73174271942401062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء530.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيكفاف الزهراء حامد عبد الكاظم حسين73175271942058245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء529.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيتبارك عامر حمزه كاظم73176271942091023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيمريم يوسف محسن علوان73177271942091142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيهاجر ناجح كريم هادي73178231942092219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد الوهاب عبد الحسين عبد الوهاب73179271942056289

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيطه نصير راهي حمود73180271941030018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء525.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيتبارك كريم فريح شمران73181271942055051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء هيثم لفته فهد73182271942068079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيحيدر احمد خلف منصور73183271941018008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء522.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد هللا شداوي علي73184271942057157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيهبه جاسم محمد فرج73185271942062121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره نوري ضياء نوري73186271942056220

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيضحى عادل هاشم رضا73187271942057135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد ناظم مهدي صادق73188271941001311
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمظفر محمد مهدي علي73189271941007146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيعلياء عبد الهادي عبد علي خضر73190271942066023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائياديان كاظم عبد االمير منخي73191271942056013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيمرتضى بهاء ابراهيم جاسم73192271941045070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيهاجر محمد دخيل مراد73193271942056409

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيعلي ناصر فاضل علي73194271941019068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيدنيا محمد عبد الحسين حران73195271942069033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء516.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء فاضل عباس محمد73196271942059055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيزيد حسام محمد علي مهدي73197271941133015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر محمد علي عبد الساده73198271941011099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء515.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائياالء علي حمادي غياض73199271942107005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيدانيه سلمان مهدي سلمان73200271942057064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي احسان باقر حسين73201271941005134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيمريم يعقوب اسحاق مهدي73202271942095093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيهيا عبد العباس فضيخ دغبوش73203271942057215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيحسن عبد الرزاق عبد المحمد محمد حسن73204271941003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء512.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيابتهال طالب حسين مصبح73205271942088008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيجنان كرار رزاق رباط73206271942055057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيزهراء نعمه عبد المجيد نعمه73207271942083051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمنتظر حامد رشيد عبد عون73208271941009156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيحسين صالح مهدي حسين73209271941036030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء511.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسرى نجاح مهدي احمد73210271942060223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزهراء ميثم حمزه عباس73211271942160224

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائينور عالء عباس محمد73212271942057194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء510.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيفرقان شاكر محمود هاشم73213271942095087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيحسن ياس حسن كاظم73214271941013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء505.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيفاطمه رائد امين حمود73215271942061035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينور الهدى محمد هاشم علوان73216271942088221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيليث المهدي عبد هللا عبد الرزاق عبد المطلب73217271941027062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيوجدان حمودي شدهان مطيلب73218271942091163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور الهدى عصام عبد زيد عبد اللطيف73219271942060329

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيفاطمه احمد عبد االمير كاظم73220271942059102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء503.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزينب هيثم رضا هاشم73221271942071047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيأمير صالح مهدي عبد االمير73222271941002026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيبنين محمد نوري عبد الحسين73223271942080012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيحوراء لطيف صالح مهدي73224271942095032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيايات سعد كاظم جاسم73225271942089007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيايه سلمان صباح حسن73226271942068018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد صالح كاظم صالح مهدي73227271941001280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحسين حسن محمد كاظم73228271941011025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءاحيائيحسين رضا سلمان عناد73229271941006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيميسم حسن عذاب جالي73230271942056351

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيساره علي عبد الحسين علي73231271942067062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس حسن جابر خضير73232251941031359

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيحوراء عادل عبد الحسين عباس73233271942087041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعباس جاسم محمد جاسم73234271941046052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيحسين نعمان هادي نايف73235271941009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيعلي صباح عبد عبد الحسين73236271941036070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد الكريم عسكر عباس73237271942083084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيايات عبد الحسين حميد عودة73238271942055022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيفاطمة جواد حسن مرجان73239271942059100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيجالل باسم جبار دبعون73240271941030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيحوراء سالم جواد محمد رضا73241271942064042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد كاظم سالم73242271942083087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبنين فاضل خزعل حسن73243271942056068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائياديان حيدر طه محمد73244271942068007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيفاطمه رسول حمزه جابر73245271942069082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبدور حسين ناجي مجيد73246271942060055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه رائد كاظم سلمان73247271942057150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزهراء سلمان اسماعيل ناجي73248271942160088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيهبه حسين علي عبود73249271942063201

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد علي جبار عباس73250271942057088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائياخالص علي حسين عبد الرضا73251271942160006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيحسين خلف نجم عبيد73252271941009032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيفاطمه قحطان نبهان شنان73253271942101031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايه عامر جاسم حلو73254271942056043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن مالك عبد الرزاق مسلم73255271941005046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيسجاد علي خلف كزار73256271941046043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيرباب عمار شناوه مهدي73257271942067039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائياالء بالسم حمزه عيسى73258271942058013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد علي حسين محمد علي شاهر73259271941001295

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيهدى اسماعيل عبد الهادي دهش73260271942055277
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيابتهال حامد حسن محسن73261271942160004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيمصطفى عادل عواد جابر73262271941003033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيطيبه عباس فاضل خضير73263271942081065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءاحيائيكوثر سليم موسى علي73264271942096030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي عدنان فاضل نعمه73265271941001210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين يوسف هاتف73266271942067048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيرسل طارق محمد عباده73267271942071027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيهند عواد محسن حاجم73268271942107060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيمرتضى حسن شخير هادي73269271941021060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسن خضير حسين محمد73270251941009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيشهالء محمد حسين هادي73271271942107046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيمينه محمد خضر اسماعيل73272231942121090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيسميه مهدي محمد غالي73273271942057124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب حسين خضير حسن73274271942063085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيكوثر موسى كاظم عبيس73275271942065077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائينرجس رضا صالح مهدي73276271942089108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيفاطمه حبيب مهدي صالح73277271942064116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء منصور جميل ابراهيم73278271942055121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيجيهان مجيد عريبي عبود73279231942133006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمنار حسن كاظم عبد الرضا73280271942058264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسهى جاسب صغير رسن73281271942060231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمصطفى رضا عبد الصاحب عبد الرضا73282271941019110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيمها رسول مدفون كشيش73283271942069097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي عباس هاشم حسين73284271941005164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرهف حيدر حسن احمد73285271942056141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيمصطفى هادي غازي غانم73286271941030049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيآيات عدنان حسين علوان73287271942067007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0الخارجياتكربالءاحيائيبتول جابر حنيحن دخيل73288271942401010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيدعاء كاظم خضر حمود73289271942060106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيحسن عبد الرضا احمد عباس73290271941021011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد نسيم لطيف حميد73291271941005250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيوسن فاضل عبد الرضا سعيد73292271942083105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيعلياء جواد كاظم حريج73293271942088162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيرانيا رحيم فرمان شياع73294271942070021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين مجبل عبد الزهره مطلب73295271941010056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيازهار عباس لفته عبيد73296221942323012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيايالف اكرم عبد الستار علي73297271942061007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيبيداء أحمد جواد كاظم73298271942091021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيسجى حمزه يحيى جبر73299271942067063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيكرار محمد حسين سلمان73300271941010124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي حيدر عبد العالي علوان73301271941002114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيساهره عمر موسى حمزه73302271942087097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين بشير حسن كاظم73303271941010042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيخالد جابر واجد شطري73304271941002072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيايفين سعد عبد هللا ناصر73305271942160215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيعلياء حسن مهدي عبد73306271942083075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيابرار صادق كاظم شخير73307271942060015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيغدير عالء رعد مطر73308271942091105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيدعاء حسين مطلك حسن73309271942091037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمرتضى ماجد حمود سلمان73310271941015056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيزينب محسن محمد حسين73311271942070035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0ثانوية االوائل االهلية للبنينكربالءاحيائيامير محمد عبد الحمزه مهدي73312271941039003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيضحى ياس خضير عبود73313271942095070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعباس حسين احمد مراح73314271941035047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيحيدر سعد راشد جاسم73315271941009039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمرسلين جعفر موحي حسن73316271942068156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبنين حمدي حنون ضيدان73317271942056064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحسين عبد الجليل عطوان خليف73318231941012047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيبنين ريسان محمد عبد االمير73319271942064025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائياسيل عبد الكريم عبد الرسول عبد هللا73320271942160013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيامير عباس اكريم عبد73321271941005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيسكينة علي عبد هللا صهال73322251942068036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيهدى محمد موسى محيل73323271942088237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيعبد هللا خضير ابراهيم منذور73324271941013058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيطيبه سامي حمدان فارس73325271942160145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيليث عدنان حسين علي غالب73326271941002139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيرغد ثائر عليوي حسن73327271942052056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب حامد عبد االمير حسين73328271942058146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيحسين محمد سامي حسين73329271941021021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيطيبة حميد طه ياسين73330271942079078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيفاطمه عقيل كاظم زريان73331271942068138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيحنين فليح حسن عبد هللا73332271942068032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيرائد سماح حمزه حسن73333251941208011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء حميد جزاع طالل73334271942059048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيعذراء محمد كاظم هادي73335271942062087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حيدر نوري وحيد73336271942057149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيسيف سعد عبد الحسن محسن73337271941019041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحسن سلمان محسن عبد الوهاب73338271941002153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيرسول هادي طعمه عبيس73339231941008078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيعلي حسن محمد كاظم73340271941033027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0الخارجياتكربالءاحيائيايات حمزه كاصد صابر73341271942401007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيحوراء حسين حمزة عبود73342231942106019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيربى هاشم جبير صدام73343271942056123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيرسل عالوي حسن جياد73344251942068027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيبسمه عباس علي كاظم73345271942065016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعلي حسين جار هللا خنياب73346271941009076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزينب اسماعيل محمود كريم73347271942061022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيتقى عبد الكاظم نعمه كاظم73348271942089028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرقيه نعمه حريجه غالي73349271942058097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حمزه محمد عكيب73350251941019016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيبتول رعد خميس مهلهل73351271942071008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزهراء حامد راهي سلمان73352271942069045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائياديان عبد الباري هاتف كعم73353271942067009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيشهد علي محمد رباط73354271942055171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائييسرى قيصر ظاهر محسن73355231942118053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيهدى حسين شامت عبد الكاظم73356231942114126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيبنين عبد الكاظم هادي محسن73357271942062020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي عماد حسن ربيع73358271941010105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيرقيه جاسم خليل عواد73359271942087054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيامير زهير غازي راضي73360271941035014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائينبأ نشات عباس علي73361231942083054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيعلي صدام ظاهر محسن73362231841025024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ثانوية اليقظة للبناتكربالءاحيائيختام هاني محسن يحيى73363271942103011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعباس فاضل عبد الحسين بريهي73364271941007067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيشهد سعدون جواد كاظم73365271942058186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيسلطان ثقيل سعد شافي73366271941032022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهرة كريم عباس عباده73367111942105068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيمريم حسن محمد علي موسى73368271942064131
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد صادق جابر نور73369231941251156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيوقار عباس محمد علي ابراهيم73370271942055286

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيامير محمد هاشم درب73371271941009015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيامل كامل بيهي سعود73372271942062007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد رسول عبادي حدوان73373131941008069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمنتظر ناصر محمد دخيل73374271941010181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر احمد طراد سلطان73375241941208019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين خليف شياع كريم73376231941005049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائياسماء محسن عبد الرضا محمد73377231942101009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الحسين هاني عبد الساده73378271941037017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيسجى هيثم مهدي فرهود73379231942110035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيطيبه محي حمزه طخاخ73380231942271298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزينب داخل عويد حسين73381271942069058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمؤمل منتظر سعيد هادي73382271941153096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيعالء باسم هادي شمران73383271941032029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيغيث التفات جاسم محمد73384271941018023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيكرار حامد تركي عبو73385231941031112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيحسين حسن تايه عبدالرضا73386231941205008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب عقيل كاظم محمد73387291942085086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعلي احمد زغير عباس73388231941034047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيعباس نجم عبد الزهره كردي73389271941004030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد علي عزيز كزار73390141941208143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيامير وسام كاظم حسن73391271941014027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيزهراء كاظم ضاري شمخي73392271942053019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمهدي حامد ابراهيم عبد73393271941013113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيبنين كاظم طالب حنتوش73394231942099009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيابراهيم عمران ابراهيم خضير73395271941035001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائينهاد هاشم حسين علي73396271942072057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب حسنين ابراهيم زيدان73397231942142128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيبنين منير محمد شطنان73398271942079025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيعبد هللا جاسم كريم عبد العالي73399231941046022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيفاطمه حامد ناصر حسين73400271942088172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرغد عدنان محيسن علي73401271942064052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيليلى علي فاضل جواد73402271942089097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيعلياء مهنا حسين خليف73403231942098135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عادل كاطع نعيمة73404101941004005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمؤمل مصطفى جوده عبد الرضا73405271941015048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيفرح حميد محسن سعد73406231942110047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائياميره ايوب هادي ساجت73407271942095010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيام البنين ابراهيم عبد الغني عبد الحسين73408271942063013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيطيبه سجاد بدر عبود73409271942068118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد عباس سعود73410271942068145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزينب عالوي دغيم عبود73411271942057105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين عبد الكريم عبد زيد عبد عون73412271941014058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيندى غذيوي هجار داود73413231942093133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيتقوى سعد حياوي كاظم73414231942090075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيعباس علي عبود كاظم73415241941005070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0الخارجيونكربالءاحيائيامير كاظم عبد الرضا كاظم73416271941400004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيعباس خضير عبدالحسين عبدزيد73417231941169026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيفرح فارس كريم عبد73418271942087131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيشريفة طعمه جاسم علي73419231942089100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي كاظم زامل صيهود73420251941205212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعلي محمد جواد كاظم73421231941012115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ثانوية الكرار المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد مهدي احمد وهاب73422251941163003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار حسين لفته كشيش73423141941019094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء مؤيد ماضي حمزه73424271942089052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرقيه عبد علي عريبي حسن73425271942088086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيمقتدى عماد عبد هللا حريجه73426271941013109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ثانوية اليقظة للبناتكربالءاحيائيتبارك رياض عبد السجاد محمد حسين73427271942103009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيزينب جاسم محمد كاظم73428251942119024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائياسالم مصطفى كامل محمد73429241942124010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيحسن ليلو خضر خنياب73430271941008028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيسجاد محمد علي طعمه73431271941011052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيمريم حبيب عبد الكاظم عباس73432231942101075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء سعيد حسين نذير73433231942087158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيكرار محمد كزار ناصر73434231941164047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيهشام ستار علي مزهر73435271941021071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيزهراء جبار غالب جاسم73436271942080018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى عبد الحسن رشيد حسن73437271941154111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيالمعتصم محمد حسن جاسم73438231941020044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيرقيه مصعب ابراهيم عبيس73439231942164023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر هاشم محمد علي73440251941151094
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيبتول احمد عويد جاسم73441271942088037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيبنين عباس صبيح حسين73442271942062019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيكرار محمد خليف كاظم73443231941007114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائياسراء عادل حسين ابراهيم73444231942093003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيوسام مرزه كاظم حسين73445231941046052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرسل قحطان صاحب مظلوم73446271942064048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيفرح ايهاب خضير عباس73447231942108056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي احسان جاسم محمد73448231941002158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيامجد عبد االمير عبود مهاوي73449271941153014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسن محمد عبد المجيد حميد73450231941009027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيزهراء عايد عبد المحسن عبد الحسن73451231942112020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةاحيائيوفاء كامل عزيز حمزه73452241942116034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد محمد جويعد73453221941021104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائينضال حيدر طالب هاشم73454231942164059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيفاطمه جبار خضير كشاش73455231942119197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيحسين عدنان فيصل طراد73456231941183010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه محمد دواي الزم73457251942059232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي دالي محيل جمال73458251941009160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الكريم عباس جواد73459251941009166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيتبارك علي سلمان عبد73460231942096026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد طارق علي صدام73461231941005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن رحيم عبد االمير وزواز73462251941044057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه حامد حسين عمار73463251942084719

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحيدر مهدي خضير عبيس73464231941002088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيدينا اياد مهدي عبد االمير73465131942281028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءاحيائياقصى جبار سلمان حسون73466271941040004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي مثال خلف محمد73467271941001214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيمريم هالل حنون فرحان73468251942089087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيشيرين علي مهدي شهيب73469231942124070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمحمد عثمان جاسم محمد73470271941009128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن ادريس شدهان73471231942111079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائينور نظام عبيد تايه73472231942111102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار حسين ثامر عيدان73473241941203215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائينور خضر عيف عالي73474271942064145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب عباس فضل عبد الساده73475231942087182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزهراء طارق وحيد مهدي73476231942086080
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيجليل ابراهيم دهيدي دايش73477221941067016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا بديوي نايف حسين73478251941007169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمصطفى عماد عبد الكاظم عبد هللا73479251941008220

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائياحمد راضي مظهر حميد73480261841016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيرسل احمد يحيى عزيز73481271942066011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيهادي صالح هادي جبار73482231941002280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيعلي سعد عبد الزهرة عزيز73483231941041022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيلقاء بهاء نعمه علوان73484231942129024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيميساء مرهش فرعون علوان73485231942131064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمدالمنتظر ستار عبدهللا صاحب73486241941053023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل محمد مهدي ياسين73487241941006071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيموسى جواد كاظم الوس73488151841010070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد عباس كركوش محمد73489231941257068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيقاسم محسن كاظم بريس73490271941013073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمجتبى عباس رهيف نجم73491251941009207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيلمياء أياد هاتف وحودي73492231942108059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي محمود كاظم احمد73493231941020262

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيمجتبى رعد الزم حنش73494321941010069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيرامي تايه كريم مجذاب73495241941009065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي محمد جبار موسى73496111941023043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيزهراء فاضل محسن جاسم73497211942173036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء يعقوب لفته عزر73498271942058141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائينرجس كاظم عبد الحسين عبد73499271942101034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيكوثر مؤيد داخل موات73500271942080041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين عبد الكاظم عبد كاظم73501251941150102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه فاضل كوان سلمان73502241942139125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائينور الهدى عبد الزهره شاكر عنك73503231942113087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائياساور غالب رحيم محمد73504231942086014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي رعد عبد الكاظم عبد علي73505241941202047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيبنين عامر محسن عبود73506271942064027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيحسنين عبد الرحمن غازي حسين73507231941253008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء524.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقيمنتهى علي كريم حرب73508271952092021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيمسلم ساجد هنيوي عبود73509271951024083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيابراهيم محمود احمد محمود73510271951019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيسرور عالء يوسف علي73511271952055031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيشهد حيدر محمد حسون73512271952063064
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيايات جاسم حنون معيدي73513271952091008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيتبارك فريد زيدان مظهر73514271952083008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمصطفى صبار جاسم عباس73515271951013130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء493.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيحسين فاضل حسين علي73516271951003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحسين سامي وادي فياض73517271951015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءتطبيقيسجى مؤيد كاظم برهان73518271952053013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيزيد قاسم عبد الزهره حسين73519271951002068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءتطبيقيسجاد محسن عبد علي حمزه73520271951025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء483.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيمنتظر علي اسماعيل حميد73521231951002066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيفارس علي نعاس شنين73522271951151088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء481.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيجعفر محمد قاسم نزار73523271951001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيسجى عباس جاسم كريم73524271952083026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقييوسف كريم حديد عبود73525231951013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيديانا صفاء محمد كاظم73526271952057029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيزهراء حسين راضي محمد حسين73527271952067021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحسن نجم عبد رسن73528271951015019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0الخارجيونكربالءتطبيقيحسين رياض عبود تقي73529271951400009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عالوي حمد كشمر73530271952057060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية السرور للبناتكربالءتطبيقيأيات فاضل عباس محمد علي73531271952066002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيكوثر حسن صالح جاسم73532271952063085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيسكينه محمد رحيم حسين73533271952067033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيزينب رزاق محمد كاظم73534271952059040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقيزينب سلمان حسين جياد73535271952092013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيمحمد فليح حسن ناصر73536231951069032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي عبد الحسين كريم علوان73537271951001087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيسجى محمد حسين رضا حسين73538271952059045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعلي عبد المحسن مزهر حميد73539271951010062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيمرتضى محمد علي ابراهيم رزوقي73540271951008098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي عدنان محسن حسين73541271951001088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقياسراء نزار عطية علي73542271952055006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0ثانوية البستان للبناتكربالءتطبيقياريج عادل جابر حميدي73543271952105001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقياالء نجم عبد العالي مهوس73544271952059006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيزهراء محمد عبد هللا محمد حسن73545271852063058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسين علي هادي عباس73546271851001034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيمحسن هادي عبد الحسين عبد هللا73547271951008081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية الفتح للبنينكربالءتطبيقيحسام الدين عصام عيسى عبد هللا73548271951011005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيارزاق خزعل غني عباس73549161952226001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيسلطان علي جواد عبادي73550271951010041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيحسن علي كاظم حمزه73551231951201007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيابرار نبيل محمد علي حسين73552271952061002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقينرجس علي هادي مهدي73553271952058083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيهبه عبد الرزاق صاحب نعمه73554271952067056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيحسين عقيل عيسى صادق73555271951046031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقيرنا عبد الزهره ناصر عوده73556271952092008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيزهراء عوده عبد الحسن والي73557271952087006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيتمار منتظر طالب مجيد73558241951001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقياسراء عباس علي راهي73559271952071003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءتطبيقيسجى علي عيدان كمر73560271952102016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيكرار حيدر كاظم سلمان73561281951032032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيعلي اسامه عبد الحسين مهدي73562271951046058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيمحمد ماهل صخيل محمد حسين73563271951014063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمار ياسر شاكر غريب73564161951038102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيامين اشعب عبد النبي عالوي73565161951363027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيهبه جواد عبد الكاظم حسون73566271952059069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي حسن كاظم عبد73567271951153080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيساره محسن خلف عبد الكاظم73568271952068041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيليث حيدر حسين جاسم73569271951002123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيعباس باسم محمد كاظم73570271951007045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيعلي حسين صاحب عباس73571271951009029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيعلي زمان عبد الحسين جواد73572271951007054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحسين محمد علي ابراهيم73573271851019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيمريم كاظم جوده كاظم73574271952057067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقينور الدين حيدر حطحوط كنبوت73575271951045081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عادل عدنان عبد الجبار73576161951007127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيشهد سعد منعم زغير73577271952065035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقينرجس عادل مطر حمادي73578271952092022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعماد ابراهيم خليل ابراهيم73579271951154136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقييعقوب حسن كاظم مغير73580271851019099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيندى سجاد عبد الزهره عبد علي73581271952063096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيدعاء محمد عباس حنون73582271952068023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء459.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيفاطمه حسين حبيب عبيد73583271952059058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيساره ميثم علي حسين73584271952064047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيحيدر فرحان جبير مجهول73585271951002058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0الخارجياتكربالءتطبيقيمواهب االيمان ماجد عبد علي عايد73586271952401019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيحيدر عبد االمير عبيد رسول73587271951013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيعلي صالح حسن محمد73588271951002105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيسجاد ستار سلمان جبر73589251951008071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمحمد عماد حميد مجيد73590271951004067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيعذراء ابراهيم عريبي فرحان73591231952110023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءتطبيقيزهراء حامد عباس جودة73592271952107013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيامنه حسين عبد فيروز73593271952091006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيسجى محمد صالح حسين73594271952064048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءتطبيقيحسين رياض خزعل خلف73595271951018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيميثم جواد عبد عبود73596271851032066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمنتظر كريم ديلي حسن73597271951004081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقينرجس راسم رحيم سمير73598271952058081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيحوراء محمد عبد علي عبد المهدي73599271952160042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية األغاريد للبناتكربالءتطبيقيايناس كاظم امين عيسى73600271952092002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيزينب خالد صاحب نوماس73601231952182004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيحسين محسن عبد العزيز حسن73602271951013042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيحيدر احسان شهيد جاسم73603271851019030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيآراك رعد محراث سعدون73604271952058001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيضحى عادل عبد هللا حريص73605161952461012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيزينب عادل عيدان محمد73606271952065028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيايات اثير احمد عبد الجبار73607271952063008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيزين العابدين علي صادق فياض73608271951027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه حسين نجم عبد73609271952057055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقياالء داخل عبد الرضا بردان73610271952079001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0ثانوية الصادق االهلية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا علي حسين عبد هللا73611221951385007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيباني ستار باني جياد73612291951005008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيمحمد رياض كاظم كزار73613271951007078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيتبارك صادق حمود حسين73614271952079003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيامير علي جبار عبد علي73615251851008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيفاطمه الزهراء عبد الحسن جاسم عداي73616271952064062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحسن فالح حسن قاسم73617271951010018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيمنتظر طالب عويد رحم73618271851030090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزهراء كاظم خلف كاظم73619271952058044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيهيام رزاق كشيش صعصاع73620251952059216
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء451.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيعباس جاسم كاظم عبيس73621231951044016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ثانوية الصفوة االهلية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى صادق نعمة حسين73622271951130017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيزينب حسن صبيح حسين73623271952055024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيصادق ساجت عبد خوير73624161851004033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيجبار صباح جبار شالل73625221951081009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقييوسف جعفر عبد فرهود73626271851006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيرضا محمود شاكر عبد الزهره73627271951008037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد علي عبد االمير جمعه خضير73628271951002139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيذو الفقار ستار جبار وادي73629161851084094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيزينب حسن محمد حسن73630231852109034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيحمديه محسن حسون رميض73631271852052022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيرقيه كاظم شهيد حليوت73632271952091019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيحوراء سعد عبد الكاظم بريج73633271952091015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءتطبيقيحوراء حمزه ذياب حسين73634271952107006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الفتح للبنينكربالءتطبيقيمحمد طالب ياس عباس73635271951011035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيابرار عبد الزهره عبد الرسول مهدي73636271952055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيعراك زايد مجبل عواد73637221951081041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيمحمد خليل عيسى محمد73638221951033072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احمد حسين جابر73639161951089066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيبتول امير جبار رحمن73640271952059009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحسن جواد كاظم حسين73641231951014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيتبارك حسين راضي عيسى73642271952112002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسين صبار واوي لعيوس73643221951013033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقياديان اياد صالح محمد73644271952088003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقياحمد عمران محيسن نوح73645241851027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي مهدي مجيد حسن73646281951006103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمصطفى حيدر جحات عباس73647271951002161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيعلي عبد الهادي تركي عطيه73648271951003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيمريم عالء عبد الحسين كاظم73649271952067046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا طعمه شرهان حسن73650161951355127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيعباس علي دخيل وارد73651221951307125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0األهلية للبنين(ع)ثانوية االمام أمير المؤمنينكربالءتطبيقيمنتظر رسن هوين هاشم73652271951132004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيعباس علي خليل فزع73653231951033036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيعلي يوسف احطيحط منشد73654221951063027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةتطبيقيكرار محمد جياد حسين73655241851005066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد هللا محمد محسن73656161951365180
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0الخارجياتالبصرةتطبيقيزينب علي عبد الكريم جاسم73657161952401047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء664.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره صالح مهدي حسين73658271942056213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء639.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيرقيه ابراهيم باسم عبد االمير73659271942094025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء633.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي ثائر عباس حيدر73660271941002106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء631.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيآمنه ابراهيم علي طاهر73661221942394002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء627.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيمروج حسن ضياء حسن73662271942063162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء625.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيحسين مسلم طعمه حسون73663231941003023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء622.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب عبد الجليل محمد كاظم علي73664231942087183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء621.0ثانوية السلوى للبناتكربالءاحيائينرجس رحيم يحي محسن73665271942084043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء620.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيبنين محمد علي شباط73666271942053011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء620.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيقاسم جاسم محمد حسون73667271941033033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء619.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيبيداء مهدي هادي مطرود73668271942094016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء616.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيمهى حميد جواد حسين73669271942052135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء616.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيمرتضى صابر دخيل جبير73670221941015037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء616.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد عبد زيد سلمان73671251941045132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء615.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمود حسين علي حسين73672271941002181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء614.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزينب محمد فاضل عبد االئمه73673231942147035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء611.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيحوراء حيدر عليوي هادي73674271942058072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء610.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيبتول كاظم بجاي حمد73675271942076004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء609.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزينب بالل محمد هادي73676271942061023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء607.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيغدير شاكر عباس جاسم73677271942065061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء606.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيبنين وصفي فليح كاظم73678271942079026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء606.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيعوض عبد الزهرة كريم شاهر73679221941041066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء606.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيساره عبدالحسين مهدي حسن73680231942143019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء605.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعبدهللا جوهر سياب دعاج73681231941181038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء605.0ثانوية العباس للبنينكربالءاحيائيحسن علي منسي عبيد73682271941043002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيأحمد امجاد محمد صالح73683271941005002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيامنه عبد الرضا رحيم محمد73684231942087030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء604.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائينسرين محمد كاظم عباس73685271942095104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء603.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيكرار علي كاظم عبدالواحد73686231941182020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء602.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيزهراء حسين علي كاظم73687231942181003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء601.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرنا محمود محمد ردام73688271942055094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء600.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيغفران منشد بعيوي كرين73689271942056263

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء600.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزهراء سامي موسى محمد73690271942088105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء600.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيغفران حيدر عباس نعمه73691271942057143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء598.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيزهراء صادق علي حميد73692271942066017
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء598.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيهدى طالب سلمان جعفر73693251942066062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء597.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائينور الهدى ثجيل عبد الرضا جويد73694271942160243

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء596.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي سالم شعبان محمد73695271941001203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء596.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء جعفر عبد الصادق حسين73696271942068064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء594.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك محمد خضير عباس73697271942060078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء593.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيباقر حيدر حداوي حسون73698231941005028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء592.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمرتجى رشيد جزاع طالل73699271942068155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء592.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيفاطمه ثابت خضير حبيب73700271942054032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسبأ علي عوده وداعه73701271942060215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيحسين ماهر نعمة بندر73702221941015013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد مدلول حبتر تايه73703241941158012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي محمد خلف تقي73704221941098150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء590.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعلي احسان فالح هدهود73705271941008070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء590.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيمريم عبد هاشم فرحان73706271942076039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء589.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيسبطين حيدر محسن ناصر73707271941001132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء589.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيعقيل فرج حمد عبد الحسن73708221941027030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء587.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب عباس كريم جابر73709271942056192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء587.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائينور علي كاظم جبر73710271942057195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء587.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيتبارك كاظم خضير عباس73711231942110018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء587.0الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين بابلاحيائيمهيمن مؤيد زغير عبيس73712231941036015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيسميه فرات لفته مجيد73713231942113058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزهراء عماد يوسف عبد73714271942095049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء585.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيقاسم جفات مطر بديوي73715241941201032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء585.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه اياد مهدي عاشور73716271942057145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء585.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء ستار ساجت صالح73717261942104058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيهبه عالوي مهدي جواد73718271942063203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم علي محمد علي73719271942055236

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيباقر علي حسين جعاز73720221941229003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه علي محمد عبادي73721271942055208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيسجاد احمد سلمان لباج73722271941011048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي قحطان علوان فواز73723271941005173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم شاكر كاظم73724231941020351

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعلي هاني كاظم نايف73725271941008091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيعال حسين هادي مرزه73726271942055186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي نجاح فاهم صابر73727271941001220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيفاطمه فراس يوسف كاظم73728271942061036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيمصطفى عبدالوهاب حمزة حمد73729231941205029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جبار حمود جنيوي73730221942418001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيحوراء عباس حميد لفته73731271942067034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائينور احمد حمزه ياسين73732231942098175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء580.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيزينب قاسم مسير بعون73733251942068034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحسنين ناظم هاشم رشيد73734271941151010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمحمد عباس حمادي نجم73735271941034089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيحيدر حسن سوادي علوان73736271941024034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائييوسف صدام عباس حريب73737221941070054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0الخارجيونذي قاراحيائيامجد حسين عويد هليل73738221941400009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيموسى عبدالكاظم صخي هميم73739231941173171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيحيدر محمد هادي عبيد73740231941190011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزهراء صالح هادي عباس73741271942089044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيفاطمه سجاد عواد عبد االمير73742271942094055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيدعاء عادل كشكول مهدي73743271942087048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيهناء حسين حياوي سلمان73744271942069119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيسعد غميس هول حسن73745291941005055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب امير هادي خضير73746271942056181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيامير رعد جبير عبد73747271941027011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيكاظم غالب كزار بدن73748221941041070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحسين كامل زايد فنوخ73749231941054043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء577.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيايات عباس عرداوي شهاب73750271942088028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايه فائز مهدي جواد73751271942060046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائينور ستار حمزه حسن73752271942067106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيحازم سالم علي حسين73753231941034012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيزينب عقيل عبد الكاظم جعفر73754271942094041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسين عبد العباس وطبان73755271942056277

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيختام فيصل عبد الكاظم جراد73756271942069029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيبشرى انور عبد الحسين محمد رضا73757271942144003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيحسن عبد العظيم فالح هويدي73758221941069008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيسجاد جليل عبد نهير73759261941022063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيمحمد جعفر عماد شكر محمود73760271941008107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء شاكر هاشم محمد73761271942063072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيمحمد قاسم مطلب داغر73762231941204028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيحسين علي حسين جبير73763221941017024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمريم حسين عبد الزهره لفته73764271942068163
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائينبا محمد جاسم محمد73765271942095098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزينب هادي حسين جوالن73766271942068092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيحوراء عادل عباس كاظم73767231942136007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيحوراء ريسان خيون نجم73768271942079032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيايات جواد كاظم عوده73769271942088026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيازهار سالم كامل رشيد73770271942060020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء572.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيشهد باقر عبد الصادق حسين73771271942068108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب سالم عباس شمخي73772271942058152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيايمان عبد الناصر علي محمد حسين73773271942065011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيمنار سعد لفته حمادي73774271942071065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيزهراء محمد عبيد هندي73775231942104030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائياسيا ضياء عبد السجاد محمد حسين73776271942161004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيخديجه عامر كطيف ناصر73777271942052041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيمريم تحسين محمد شياع73778271942107050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينور كاظم ناصر عبيد73779271942088226

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزينب حيدر رحيم جريو73780271942062066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيمريم زامل كاظم جواد73781241942134150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيمريم خالد علي حمود73782271942069091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائياحمد مهدي كاطع كاني73783271941019009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيرقيه كامل جاسم جيثوم73784271942053015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينبأ خالد عبيد علي73785271942060318

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمرتضى حاضر عبد بطي73786291941153320

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب فاضل حسين علي73787271942059078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيعباس غالب ياسر محمد73788221941015021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمنار علي جوده عبد الرضا73789271942056348

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيهاجر فاضل جبر علي73790231942115174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيرسول واثق عمران ابراهيم73791231941181026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيسحر احمد دخل شنو73792271942063112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم عبد عون عبد عوده73793271942055234

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيسحر عامر صافي صاحب73794271942094048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيبنين حميد عدنان عبد علي73795271942068023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائياسراء صالح مهدي خضير73796271942072004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمهيمن اياد عبد هللا حريجه73797271941151073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيعال صالح جلوب سعود73798271942083074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيحيدر طعمه خضير كشمر73799231941183016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسين عباس جاسم73800231941020227
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء567.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي شاكر ابو عوره كريم73801241941158009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيعذراء محمد عبد الحمزه حربي73802271942052103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيكرار غالب جخيور فضل73803221941072077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد عجيل يوير حايف73804221941092051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء566.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيأسراء احمد حمزه عبد73805271942064001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيكرار رائد فاضل هادي73806271941035074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائينور محمد يوسف خليف73807271942068192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيحسن حسين حسن جواد73808271941045016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيرسل حسين مهدي عبود73809271942083031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيليلى اسماعيل زغير عباس73810231942117132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء جابر زغير مطيلج73811221942105044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيتقى رضا حميد مجيد73812271942063038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيكرار علي حسين ضبع73813271941034075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيتبارك عماد شريف حسون73814271942057043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0ثانوية الرفل للبناتكربالءاحيائيعلياء احمد نغماش كاطع73815271942085010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب سلمان شنشول مغير73816271942058153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيعذراء علي حسين سلمان73817231942117114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيساره غازي خلف رضا73818271942076027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحيدر فليح شهيد كاظم73819271941007046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيهدى كريم سبهان مكداد73820271942097038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيبتول صادق حسين عياش73821271942071009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0ثانوية سيناء المختلطةبابلاحيائيباقر حميد جاسم حمود73822231941206005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيحسين علي حسين جعفر73823271941019027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء562.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيمحمد جاسم محمد خضير73824271941037029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيحسام محمود سرهيد جدوع73825271941033009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيجعفر ساجد عبد علي محسن73826271941014040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيمنتظر عامر محمد متعب73827271941024092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيايالف حسن ياسر رفيش73828271942079018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيتبارك رائد رحيم نعمه73829271942056076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيهدى هيثم كريم محمد73830271942062124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيحوراء احمد عبد الحمزه اسماعيل73831271942059029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيابراهيم طالب مجيد محمد73832231941008002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيفالح حيدر فيصل سرحان73833221941006021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء561.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيرقيه علي عبد الحسين سريح73834271942079042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيساره محمد عبد الساده عبد الواحد73835271942058172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيبنين سمير نجيرس جودة73836271942064026
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيمحمد رسول نعمه طراد73837271941027073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي عباس برهي عبيد73838231941008135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيمرتضى علي خشن راضي73839221941017082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيفاطمة عبدالحسين مهدي حسن73840231942143023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء560.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزينب طالب غدير رومي73841271942107038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيفاطمه علي اسماعيل محمد علي73842271942144037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد خميس عيالن73843221941100043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد عبد الهادي صخي هميم73844231941256074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيخديجه نجاح علي حسين73845271942081027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزينه حسن جمعه جاسم73846271942079070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينبأ مؤيد دهام مطوي73847271942056364

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد ابراهيم حسين منسي73848251941052056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيحوراء ثائر نعمه سلمان73849271942087038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائياسيل احسان عبد علي محسن73850271942057013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائينور محمد مكي عوده73851271942069109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيحسن رحيم عبدهللا حمد73852291941005027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيطوعه كاظم محمد علي73853171942241055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيفاطمه احسان محمود جبار73854271942061033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيزهراء منصور يحيى شعالن73855231942177022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيبان اسعد محمد حسن علي73856271942089012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيياسين كفاح عبد الرزاق عباس73857271941001381

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيتبارك ميثم جمعه محمد73858271942088056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0ثانوية البدور للبناتبابلاحيائيفاطمه رحيم عدوان زغرون73859231942085018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيزهراء مصطفى موسى خلف73860221942121010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعباس محمد جواد زاجي73861221941013080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيبنين جميل يوسف عباس73862271942068021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيعلي شاكر يونس هاشم73863251941116035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد جبار غريب زهيان73864251941157054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيكرار علي كريم زباله73865231941002202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيهبه حيدر عبد الحميد عبد اللطيف73866271942063202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزهراء ساجت حسين ساجت73867271942088103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد حمزه حامد مزعل73868231941005086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمنتظر قاسم حسين فنطيل73869221941307141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائياسراء عبد الحسين مروح دودان73870231942119013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيمحمد وسيم صفوك غثوان73871231941027062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيكرار مكي ابراهيم احمد73872271941019076
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيفاطمه كمال فرحان بديل73873271942067090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينبا علي حسين عبد73874271942063173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد أميل مسلم جبار73875231941253046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيزينب حسين علي كاظم73876231942181004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينور الهدى جعفر عدنان مخيف73877271942058279

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيسارة سعد حساني مرهون73878271942091080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيسارة ماجد حميد شاطي73879271942083062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر رحيم شالكه جاسم73880241941201014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيأمير صالح مهدي ليلو73881271941021001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيجعفر كاصد كاظم كاكه هللا73882221941095003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسالم هادي رميح حليو73883251941031334

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيبنين حازم كاظم حسين73884271942065017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيساره حيدر عبد الحسين عبد الرسول73885271942059083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن يونس قاسم73886251941007273

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيوليد محمد صاحب حربي73887241941201053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمرتضى كامل كعيشيش غازي73888271941009144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0ثانوية السبطين المختلطةذي قاراحيائيعباس جالب زغير عبيد73889221941344007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعقيل سالم داود جبار73890221941053080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيعلي احمد سعدون علي73891221941057016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيقاسم محمد فلك عبد73892241941009102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد كريم شاكر مهدي73893251941205123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيبراء عزيز عباس جهادي73894271942055031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه علي جاسم خشان73895231942153138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيهدى ستار سعد فياض73896231942119263

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعلي حمزة شعيوط تمر73897221941051051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه هاشم علي حسين73898271942057163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيبنين داخل محمد جعفر73899271942068024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيحسن علي سعيد عبيد73900231941204007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيهبه قاسم نعاس خنجر73901271942056414

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزينب محمد عبد الرضا محمد73902271942107041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحسين علي محمد مزهر73903271941011031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عارف عاصي كعود73904221942141112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيبنين عقيل عبد الرزاق راضي73905271942088047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائينبأ جاسم زامل عريبي73906231942131066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0ثانوية الجهاد للبنينذي قاراحيائيمؤمل رحيم عبيد مشخول73907221941078022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيمريم عامر عبد االمير حسن73908271942057179
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيهاجر ناصر حسين عمران73909271942107058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيسيف حامد احمد مزهر73910271941035041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيتبارك باسم فاضل عيسى73911271942086007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد عباس عبيد عبد هللا73912231941017144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيضحى رياض محيي عبيد73913221942209116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيحميده عباس كريم عبد هللا73914251942057016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحسنين حيدر يامر جواد73915251941012034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيحسين رعد عباس جهاد73916221941015008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيمنتظر داخل غضبان زعماك73917221941041097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحسين عقيل حسين جاسم73918271941007033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى علي حسين كاظم73919251941001271

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيسيف انور عباس رضا73920271941005099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيحنان فارس نوري محمد73921241942080037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزينب نبيل رحيم حيدر73922271942064092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور الهدى حيدر موسى علي73923271942060327

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيغيهب محمد شناوه شاتول73924221942143232

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر محمد عبد زيد محمد73925251941045020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قاراحيائيمهدي مجيد شويع داغر73926221941063032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيهاجر حيدر عطوان هاشم73927271942068193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائياالء موحان محمد ردام73928271942055012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيعلي لطيف جاسم عبد االمير73929271941037020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيبنين علي حمزه يوسف73930271942101007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعباس فاضل ضبع شالل73931271941034050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيهدى سالم علي هاشم73932271942057210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزينب عبد المهدي محمد حسين امين73933271942089061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائيجنات عباس خضير عباس73934271942072018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيفاطمة حسين عبيس حمدي73935271942081072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائينوره سيف مهدي رضا73936271942059131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيسجى شرشاب ضايف ناصر73937221942147046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيندى علي جواد حبيب73938271942056369

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيعلي سلمان عباس سلمان73939271941046070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0اعدادية الحمار للبنينذي قاراحيائيمنتظر عيدان عجيمي حمود73940221941044016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيابرار حسن هادي عباس73941271942065005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيهدى رحمن نور عبد هللا73942271942097037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.4اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيكاظم محمد مهدي مصطفى73943251941009192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيتغريد ثامر رضا حسن73944271942088057
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.0ثانوية السبطين المختلطةذي قاراحيائيعلي جواد جرمد جراد73945221941344009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.0ثانوية اليقظة للبناتكربالءاحيائيزينب صباح موسى رحمن73946271942103019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيمقتدى جواد نعمه جبر73947271941030050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء علي غني حنون73948271942055112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيامنه جعفر عبد فرهود73949271942058016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحسين كريم عليوي غالي73950261941022047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيزهراء نجاح عبد الكريم كاطع73951271942080023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيوالء سمير ناظم عداي73952251941156062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيوسن حامد هريش لهمود73953241942102226

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد جليل عبد الحر فرهود73954271941001261

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0ثانوية الرفل للبناتكربالءاحيائيزهراء جبار عليوي عباس73955271942085004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيهبه سليم رحيم ملك73956271942056413

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرنا عالء محمد عبد الرزاق73957271942058100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيحسام هادي محمد عباس73958271941152014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي مصطفى حسن كاظم73959271941005176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيماضي حميد جواد حسين73960271942052124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيامير عقيل غويلي عبد الرضا73961221941007012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيسجاد عزيز كاظم عزيز73962231941014047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيمياده موفق عبد االمير كريم73963231942117137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعباس علي منصور علي73964251941122063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيمريم احمد لفته جوده73965241942077038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيايوب صادق كريم كاظم73966231841049008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيبنين عباس جميل ناسي73967271942057037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيغيث خميس محمد علوان73968231941254031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيزيد كريم عبدزيد نعمه73969241941069024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعلي عباس عبد محمد73970271941007087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائياحمد قاسم عبد الواحد حسن73971271941014014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيامير عامر عبد العادل حمزه73972271941045005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيميالد عبد االمير خشف سهيل73973231942166030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائينوره مهدي نعمه شلتاغ73974231942182015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيرنا عبدهللا عباس عبدهللا73975231942190005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيكاظم سعد عبيد هالل73976231941005143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيحسن عبد الستار حمادي عبد الحسين73977221941015006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيعلي خيري غالب عبد هللا73978271941037013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء534.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيحيدر فالح فنر حيوان73979231941033042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائييقين علي عواد حميد73980271942079119
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيسيف ناصر عبد الحسين اسماعيل73981251941207038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعمر سليمان عباس علي73982231941051099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيرانيه رعد عباس جله73983271942101013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0ثانوية الرفل للبناتكربالءاحيائيصفا رائد اركان محمد73984271942085008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حميد ياسر شنان73985241941003241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيأيات خيري محمد علي عبد73986271942060005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل عبد النبي والي حمادي73987221942175075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيأحمد صادق محسن خنجر73988231941166002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد سعد عبد االمير محمد73989231941005162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينداء حميد عبيد ناشد73990231942089147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعبد هللا عباس ناصر حسين73991231941008115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه رزاق جاسم محمد73992231942115118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعلي راجح كاظم كيطان73993231941006103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه حقي اسماعيل عبيد73994231942087260

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيبشير جبار كاظم حريمس73995251941207011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء533.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيكرار حيدر عبد الغني كتاب73996231941020287

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيازهار كاظم انعيم جواد73997271942058001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبنين سامي محمد هادي73998271942058043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائينور هيثم عبد االمير محي73999271942055272

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي رضا محمد نوري عبود74000271941001201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمحمد سعيد حسن حمود74001271941009124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيفهد محمد جاسم محمد74002251941007233

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى ريسان زليف عزيز74003221942204147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم غالي تبينه عواد74004221942414153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائياحمد علي حسين محو74005231941169004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيتبارك جابر عبد ابو حميد74006241942130021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد صباح نوري كاظم74007231941252142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء531.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيمريم عبد االمير سلمان عبد علي74008271942063166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء531.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيعلي عبد الكاظم عبد الحسن حسن74009231941202018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء531.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمؤمل ياسر عجيل رشيد74010271941011105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء624.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيزهراء لؤي محمود عباس74011271952068029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء619.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيمرتضى ديوان مخيف عطيوي74012271951024080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء615.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيمحمد رحمن عبد الجبار غانم74013221951033073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء613.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه علي كامل كتل74014271952063079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء605.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيرسل حيدر خضير عباس74015271952083013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء602.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفتطبيقيبنين عماد قاسم بليشط74016251952068005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء602.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيورود حمزه شمران عكله74017271952088064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء600.0ثانوية المسعودي للبناتبابلتطبيقيتبارك راضي علي حسن74018231952095003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء599.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيفاطمه محمد علي يوسف حسون74019271952065050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء586.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقينور حسن عبود حسين74020271952058084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيحيدر عباس احمد عبد الرضا74021271951045025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيزينب حسين علي حسن علي74022271952067030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء579.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيمها ياس خضير عباس74023271952112012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء576.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيرقية خالد حسن عبد علي74024271952094013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقيعلي عاجل جبار ثجيل74025221951067058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء568.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيمسلم خليل عطشان عيدان74026221951311169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيمسلم كاظم نايف لفته74027271951032046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيحوراء فالح مهدي ناصر74028271952059019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيحنين حسن عبد محمد74029271952080006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيدعاء عودة عبيد زويد74030271952088019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء559.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيزهراء اياد عبيد حميد74031271952095013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء556.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيغفران مطر طالب سعود74032271952095026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيضرغام نوري غماس عبيد74033251951052018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيمسفر ردن عجيل بجاي74034221951248007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيوفاء علي عبد العظيم حسن74035271952094034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزينب عمران يوسف هاشم74036271952058053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيطيف خالد حسين عجيل74037271952095025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيزهراء ظاهر كليكل ثكيل74038221952397005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيايات عادل كاظم فاضل74039271952068005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيفاطمه رحيم مرزه عبيد74040231952107030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيعباس فاضل جميل زويد74041221951007021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيايات محمد جبار موسى74042271952058012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقياسماعيل عواد كاظم منشد74043241951152001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيمصطفى خلف مري طهمور74044221951016045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيشذى عباس طراد عبد الرضا74045271952058061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارتطبيقيحيدر حسين نعمه علي74046221951230002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيرزاق حسين دنيف شريف74047221951029019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيمحمد علي عبد الحسين ناصر74048271951032044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيهند رسول ارحيم عبد هللا74049271952160155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيجنه نوفل عباس حمزه74050271952068017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيسجاد محمد ضمد علي74051221951070037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيهديل ياسين عبد االمير حسين74052271952058095
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقياحمد علي جبار غنيمه74053221951081005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء541.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيحمد هللا عبد الرضا كريم حمزة74054241851013023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيسجى اركان عبد محمد74055271952087010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيكرار حيدر حسن خضير74056271951013096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيفاطمه حيدر قابل عبيد74057271952065046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء540.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلتطبيقيهبه كريم عبد هللا صايل74058231952094016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيايوب حسن مهدي عافت74059271951033008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء539.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيزهراء باسم مهدي علي74060271952069022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيليلى رزاق عبد المهدي هادي74061241952093046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيمحمد كتاب عواد نثير74062221851015029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمؤمل حرين محمد حسين74063221951070065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيمريم رحيم مرزه عبيد74064231952107034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء536.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارتطبيقيعبد الرزاق عبد الحسين جباري عباس74065221951230004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيازهار حسين علي ياسر74066271952059003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء535.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيفرح كاظم عبيد عطيه74067271952071038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيسبأ مثنى عباس خضير74068271952069030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء532.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمصطفى رحيم صكبان شويلي74069271951013127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء531.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيليلى علي عبيد زويد74070271952088052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء529.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقياسراء محمد صالح مهدي74071271952095003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء529.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقينوال صالح تركي عبيد74072271952055050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء528.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيحيدر ناظم علي حسن74073221951266008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء525.0ثانوية البستان للبناتكربالءتطبيقيرباب حمزه كاظم صيوان74074271952105009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء525.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسن ناصر حسن دريج74075221951100009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء524.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقينور محمد سداح حمود74076271952072062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء524.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيحسين سلمان جبر حدوان74077221951019004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء524.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيعماد جبار خشان عبد الحمزه74078271951024060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء523.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيبنين عبد علي وحيد اكبر74079271952094008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء523.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزهراء حمزه مهدي عذاب74080271952064035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء521.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيكاظم طالب محسن حمود74081221951076036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء521.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقينور فاضل محسن فرحان74082271952072061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعماد حسين كاظم غضبان74083221951036075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءتطبيقيزهراء علي حسين محسن74084271952102008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء520.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعلي خالد ناصر دايش74085221951036065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء519.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيرويده حسين حسون سلمان74086271952067019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيفاطمه اياد عبيد حميد74087271952095029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيزينب خضير حسون محيسن74088271952094018
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقينعيم عامر عبيد مهاوش74089251951052045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب حيدر حسين محمد74090221952139015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء518.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيرقيه اسعد علي عباس74091271952064026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء517.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيزهراء محمد كاظم محمد علي74092271952083018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء517.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزهراء سالم طالب حسان74093271952057034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء516.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيمروه جواد ارحيم عبد هللا74094271952069041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعلي كامل محيسن كريدي74095271851010066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيهدى ستار كاظم جاسم74096271952065065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء515.0ثانوية القوارير للبناتكربالءتطبيقيزهراء خضير علوان عبد عون74097271952081004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيشهد باسم جواد كاظم74098271952065033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقياكرام خزعل كاظم وحيد74099271952059005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء514.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا جليل عطيه راضي74100221951077049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء513.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيانوار ثامر كامل حسان74101271952094006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء512.0ثانوية ميسان للبنينميسانتطبيقيحسين شالل محمد نعمه74102281951027003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء512.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيحسام عبد علي حسين مران74103221951015009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء512.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقياحمد جاسم محمد ناصر74104271851021002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء512.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيابو الحسن علي مجيد سعيد74105271951001003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء512.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيهبه علي عبد االمير محسن74106271952071045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء511.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيعذراء عالء كاظم عبد74107271952063069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء510.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيحكيم رئيس حياوي حسن74108271951024033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء509.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيزهراء علي ابراهيم هاشم74109271952160072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء509.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزينب عبد الرضا غازي عبد الحسين74110271952064041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء508.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيزهراء زهير عبيد حسين74111271952063039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء507.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزمن جساب عبود علي74112271952057031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء507.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيمنتظر عبد علي محمد جاسم74113271951024097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء507.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيكرار علي حسين نزال74114221951374066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء507.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيفاطمه جاسم حسن فرحان74115271952072045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيعذراء كاظم حنش عبد االمير74116271952072037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء506.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيبنين عباس خضير عبد علي74117271952095008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء505.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيحوراء صالح مهدي محمد74118271952072014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء505.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيمالك مهدي حسين مهدي74119271952058077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء505.0ثانوية ضياء الشمس للبنينالديوانيةتطبيقيهاني عادل اعناد رويعي74120241951059010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيحيدر محمد دهيم جاسم74121221951016011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءتطبيقيرسل حسين حميد محمد علي74122271952053005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء502.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيزينب خضر خليل محسن74123271952083020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء501.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمحمد كاظم جاسم محمد74124221951070075
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء501.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيعلي قاسم باشا منسي74125231951006039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء500.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيرقيه فراس علي حسين74126271952094014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء499.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيانوار موسى ابراهيم عبد علي74127271952088001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء499.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءتطبيقيحوراء عبد الساده حول كنيت74128271952107008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء667.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيكوثر كاظم تومان حسين74129271922071050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء657.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيديانا جواد عبد الكاظم عاكول74130271922102051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء634.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيفاطمه محمد فاضل خليل74131231922114037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء632.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيمريم ماهر نعمه غانم74132271922094044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيفاطمه راضي علي عبد عون74133271922141045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء616.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيرسل شريف ذهب عبود74134271922071018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء614.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيزهراء رسول عيسى جبار74135271922052024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء614.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيفاطمه كاظم نايف ناصر74136271922076044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء613.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيهدى صاحب صالح مهدي74137271922095040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء612.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي خالد نايف خضير74138271921038071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء607.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبينور حسن عالوي زاير74139271922102180

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء607.0ثانوية اوراس للبناتديالىادبيبتول جاسم محمد علي74140211922130004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيفائز حمزه هادي جبر74141231921253100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيسجى حسين عبد االمير محمد سعيد74142271922102103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيرسل سعد ياس جراد74143231922114014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيزهراء ثائر عبيد حسون74144271922109029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبينبأ عماد عبد الوهاب حسون74145271922140072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيعذراء باسم مرزوك حسن74146271922071044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيتبارك علي هادي كاظم74147231922117028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيكوثر جواد نعمه كاظم74148271922078045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبياقبال جاسم دويج صاطي74149231922179003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيحيدر محمد جبر عزيز74150271921030021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد جاهل عاشور فناص74151271921003082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء594.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيايات قاسم جبر ظاهر74152231922136005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيتبارك حميد عبود علي74153271922107025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيمريم مولود خلف سليمان74154181922242048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء592.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبينور سلمان إبراهيم عبد الحسين74155271922094047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيحنين علي عدنان ناظم74156231922098035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيغفران علي ياس خضير74157271922090032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيمريم ضياء جواد عبيد74158271922141055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيفاطمه محمد ناصر حسين74159271922097016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيعباس عبد الزهره موسى علي74160251921015012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمه عبد الستار جبار جريو74161271922102148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيعبد الحكيم عدنان خضير املح74162231921031040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء585.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبينبأ عبد هللا طالب عبد هللا74163271922050059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبينور يوسف عبد الجبار حسن74164271922071059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيمهيمن صباح جعفر فيصل74165271921020061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيزينب وميض حسن علي74166231922099034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيفاطمة الزهراء خضير كاظم عبيس74167271922141044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزينب حسين شراد عوض74168271922102086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0الخارجيونكربالءادبيحسين عبد هللا  عبد علوان74169271921400013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيسجاد حسين فاضل ناجي74170231921012018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيخديجه نعيم محسن محمد74171221922169013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزهراء رضا نجم عبد74172271922050022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيزينب يحيى هاشم سلمان74173231922083018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيحوراء عقيل عايز محمد74174271922067017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيهدى علي جواد عبد74175271922104084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيفاطمه عبد االمير مهدي عنيد74176231922117083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيفاطمه محمد ابراهيم عبد هللا74177271922052037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء576.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيحسين حمزه هادي جبر74178231921034017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء575.0الخارجياتالمثنىادبينبأ  ناجي  معجون  مايح 74179291922401022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيدعاء خليل اسماعيل ارزيج74180231922082017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيسجاد قاسم رياح كاظم74181231921055028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء571.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيشهد محمد حسين هادي مرتضى74182271922078034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء571.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيبراء داخل عزيز شمران74183271922104012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيبتول داود سلوم حسن74184271922141007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيبنين طه قاسم محمد74185271922107020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء570.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيفريال مهند صادق حمزه74186271922095031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء569.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيخديجه خضير عبيس حمادي74187271922051011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبياحمد سالم صبح شكر74188271921011007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء567.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمحمد علي محمد جليل حسن74189271921049117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء567.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبياكرم علي سعد طخاخ74190261921035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء566.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيبنين سالم حسين عبد74191231922178003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء566.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيزينب احمد عباس مجلي74192271922084021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء566.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيزهراء حسين علوان نجم74193271922076020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيبتول عبد الرزاق حسن جسمان74194271922081006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيهدى غيث غازي شاني74195271922141066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيياسمين احمد راضي حسين74196271922095044
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبياالء محمد رضا صادق حسن74197271922095003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيريام حامد خلف محمد74198231922122022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564.0اعدادية المؤمل للبنينبابلادبيحيدر علي حسن عباس74199231921060008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيهبه علي كمر عبود74200271922071063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء563.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيعلياء محمد وحيد بريهي74201271922107066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء562.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيأستبرق سعدون حسين حسن74202271922102002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء562.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب بدر عبد الرضا لطيف74203271922140043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيزهراء عباس عبد االمير عباس74204271922099022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيبنين سلمان عيسى جعفر74205271922071004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبياسراء عباس محسن عبود74206271922053005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيشهالء عماد جياد غريب74207271922051025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيحسين علي جبر حسون74208271921038030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيزينب كريم حمزه يونس74209271922097010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557.0الخارجياتكربالءادبيدعاء باسم كاظم لطيف74210271922401023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيبراء ماجد علي كيطان74211231922115010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيآيه حسين عليوي حسين74212231922082002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبياسوار عباس فاضل حسين74213271922072002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبينور غيث غازي شاني74214271922141062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبينور رياض علي محسن74215271922099063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء552.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيحوراء حميد عبد شنين كاظم74216271922102044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء552.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيبنين جبار جاسم عباس74217271922102026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء552.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبينمارق فاضل جميل سعيد74218231922131031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزينب رسول طالب علي74219271922088049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء550.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيحوراء جبار صاحب فليفل74220271922071010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيحماد صالح حماد هاشم74221231921170004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء549.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبياحالم مطر عليوي طراد74222251922123001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيجلنار وطن كامل حبيب74223271922099010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسن محمد عوده جلوب74224271921016027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبييقين محمد كاظم حميدي74225231922098113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبينور حسين علي عيدان74226271922102181

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء547.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيزينب عبد الزهره مراد كاظم74227271922053035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيزينب سلمان رزاق عكيلي74228231922136028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيبنين عبد الواحد خلف حسين74229271922052012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبينور الهدى رحيم صكبان هويس74230271922107092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيحوراء كاظم حسين جحش74231271922051009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيرونق طالب كردوش عضد74232271922088037
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيفاطمه احمد هاشم مرزه74233231922125032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيحوراء علي حسين موسى74234271922071014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء545.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبينور احمد عبد علي محمد74235271922094045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيفاطمه سلمان رزاق عكيلي74236231922136042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيبنين محمد عبد الزهره محمد74237251922096009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي صالح شبوط سلطان74238121921011037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0الخارجياتكربالءادبيساره رحيم جابر حاجم74239271922401036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيبنين احمد عبيس حمزه74240231922098019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيرسل حسين رحيم ناجي74241271922141019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيعلياء حيدر صاحب نعمه74242271922108032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيزهراء جبار صخيل فواز74243271922067029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبياسيل محمد خضير عبيد74244271922090003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبينور صاحب صالح مهدي74245271922095037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيفاطمة عبد العالي شاكر فنوش74246251922115019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيحيدر فيصل علي هادي مجيد74247171921058011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيسجاد عقيل مسلم جاسم74248271921038047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيعالء تحسين علي عبد هللا74249271921021052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيحسين سالم مالك جواد74250231921049009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء540.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيمريم سعد عبد الصاحب زعيم74251271922102164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء539.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيلمياء احمد منغر مجيد74252271922141052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء539.0الخارجياتكربالءادبيطيبه عدي محيسن حسن74253271922401052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء538.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيفاطمه ياس خضير عباس74254271922072037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيايمان صادق جعفر كاظم74255261922083007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيأمامة حسن حبيب عزر74256271922051002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبياالء نعمان علوان ابراهيم74257271922095004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيضحى محمد مكي عبد الكريم74258271922078036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيزينب خضير علوان عبد عون74259271922090023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبينور عباس عبد الجليل شالكه74260271922051038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء532.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيمريم زياد صالح حسن74261231922117094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء531.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيزينب غانم محمد باقر74262271922053036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيبنين عمار تركي سلمان74263231922112006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيحيدر مزهر راشد جرس74264231921051017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيخديجة حسين علي حمود74265231922126016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيتبارك عقيل جواد عبد74266271922141011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيزهراء علي رضا داود74267231922086020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيمريم فاضل حسون كاظم74268271922104064
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيفاطمه مهند شياع اسماعيل74269271922107079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء525.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى حسن عبد االمير فارس74270271921044141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيرسل سلمان هادي عبيد74271231922105013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيغدير حميد عبد عون خليل74272271922095026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0الخارجياتكربالءادبيمريم علي كاظم عباس74273271922401071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبينور الهدى جعفر موسى مهدي74274261922127053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيطيبه حيدر عبد زيد جبار74275271922141041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيزينب فليح حسن عبد علي74276271922094031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0ثانوية الكنوز االهلية للبناتكربالءادبيفواطم احمد موسى كاظم74277271922148002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0الخارجياتكربالءادبيمريم حسن علي حسن74278271922401070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيايات علي غانم كاظم74279251922097001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيهدى كامل نوري كاظم74280271922095041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيفاطمه جبار هاشم سعد74281271922146020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء522.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيساره احمد كاظم عليوي74282271922099033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيفاطمه حكمت علي حسن74283271922109059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيمريم حسين جعفر عبد74284271922106032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء519.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيهاشم هيثم ميري مرزه74285271921021083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيزهراء ضرغام عباس حسن74286271922095015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيزهراء نعمه عبد علي عبد74287271922090022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء518.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيكوثر يوسف عبد الجبار حسن74288271922071051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمه الزهره عبد الحميد صالح فيصل74289271922102141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبينور الهدى مبدر شاكر حمزه74290271922084039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبينور احمد صبار فرهود74291271922141059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبينباء جاسم حتحوت غالي74292271922107090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيعلي تركي عبد الساده طارش74293271921154061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء516.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيمريم حيدر حسين حسن74294271922141053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيحسن عامر جاسم حسن74295271921044024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيغدير علي كاظم عباس74296271922051027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيرسول علي عبد هللا بليش74297271921048026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيحسين حكمت جواد عوده74298271921048016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيباقر حسن اسود لطيف74299251921114001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمصطفى فاضل عباس حسن74300271921044147

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءادبيحسين جبار عطيه دهام74301271921151058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيرجاء كاظم عبد هللا ضمد74302271922052020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيزينه قاسم علي عبد الرضا74303271922081024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيفاطمه قحطان عدنان جدوع74304271922076043
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء512.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيتقى هللا محمد جاسم محمد74305271922081009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيفاطمه رحيم صكبان هويس74306271922107071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيايمان صباح عبيد شاحوذ74307271922090005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيسكينه سالم كاظم عيسى74308271922102107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمرتضى علي كاظم محمد علي74309271921003096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيمصطفى عبد االمير جاسم محمد74310271921011069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيزينب ثامر حبيب كريم74311271922094030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيسمية مظهر بندر محسن74312271922102111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزينب عباس مظلوم مطرود74313271922102088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء506.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبينور أيوب جعفر حسن74314271922098038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيعبير وهاب رزاق الطيف74315271922071043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيمرتضى هاشم جابر معرض74316281921031033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيهاله علي عبيد علي74317271922099067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمة هاني محمود عباس74318271922102139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيزهراء هيثم راقب كاظم74319271922146011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيهاجر جبار هنيدي حسين74320221922193041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه اسماعيل ياسين زعيل74321291922084043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء503.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيحنين علي مطيليج ثابت74322131922094017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيجاسم عبد الزهره ناشي بشيش74323251921116012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0الخارجياتكربالءادبيدعاء عطا هللا حسن دعيج74324271922401025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيساجده خضير عباس كاظم74325271922053039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0الخارجياتكربالءادبيبنين ياسين حسن خليف74326271922401013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبينعيم نجاح ماجود رحمان74327271921038148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0الخارجياتكربالءادبيرويده صباح  عبد عطيه74328271922401028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمحمد رضا ابراهيم دندن74329231921051051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزينه غسان نجم عبد74330271922071036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيغدير عبد الحسين جدوع حمد74331271922098025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيجيهان حسن محمد علوان74332271922076015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيسحر عبيس عزيز فرحان74333231922083019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء499.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيرقيه رضا سعد مجيد74334271922099015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيكوثر فارس حسن فليك74335271922107082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيقيس جمال تومين حسن74336241921023024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيفاطمه فاضل عبد الزهره علي74337271922050050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيسيف عبد الحسين برير موسى74338271921024037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيتبارك وليد غياض كريم74339271922102035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيبنين عباس كاظم طراد74340271922102028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيبان حيدر علي عبد الرحيم74341271922090008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيعذراء ظاهر محيسن عبيد74342231922136038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيمريم عماد رزاق اعجيمي74343221922120027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيزينب عبد علي محمد خنياب74344271922097009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمريم حمود كزار جدوع74345271922095034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيتبارك الرحمن علي مظلوم حسن74346271922141009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيايات احمد محمد جبر74347271922097003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيمنتهى حيدر جواد موسى74348271922088091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعبد الرسول عماد رسول سالم74349271921044074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيعذراء سجاد عبد هللا عبيد74350271922097014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيدنيا عبد حمزه نصيف74351271922102050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيزهراء حافظ علي كاظم74352231922125019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيرقيه عيدان عالوي شنون74353221922161010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيفاطمة كريم الطيف هادي74354271922142043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيهبة هللا حسين كريم جاسم74355271922067063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبياسيل سجاد عبد صكر74356271922053006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيمسار عمار رزاق عباس74357271922078048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيمظفر سالم فليح حسن74358241921023033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيساره حسن شكر خضير74359271922081025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيختام محمد عبد الرضا امين74360271922051010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيحوراء محسن حميد محمد74361271922052016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيرقيه حيدر عبد هللا عمران74362271922078017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيهناء احمد حسن نايف74363271922076051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيطيبه علي عباس عبيد74364271922084026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء492.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحسن علي شاكر شياع74365271921049020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيهبه هللا علي حسين ديواني74366271922102192

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيفالح حسن عبيد عجرش74367271921049099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيجنان سعد جاسم محمد74368271922081011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيسجاد حسين عبد الخضر كربول74369271921048028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيرند حسن خزعل جاسم74370271922140026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء491.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيعلي أحمد هاشم سلمان74371271921017051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبياسماعيل جعفر جاسم محمد74372271921021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبينور حسين خضير عباس74373271922088097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيشهد محمد عبد الكاظم عبد الحسن74374271922107059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيعلياء نوري حسين عبد74375271922050042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيبتول محمد سلمان شمخي74376271822051007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبياصاله حامد شجاع عناد74377271922076004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبينور الهدى حمزه احمد كاظم74378231922083028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمهدي صالح عزيز دخيل74379291921014204

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيكرار احمد شراد عطيه74380271921031149

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيمريم صباح نوري عبد الحسين74381271922078047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبياحسان شهاب فليح حسن74382241921023001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيفاطمه حيدر حسين كمون74383271922081033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيفاطمه الزهراء صادق وفي شريف74384231922082027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمثنى فالح حسن عوده74385271921016144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيساره فواز حبيب خويبر74386271922108028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيفاطمه محمد حسن مهدي74387271922141047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيفاطمه جليل جاسم محمد74388271922095027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيرقيه اثير نجم عبد االله74389271922109028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيمحمد جبار جاسم علي74390271921022036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيزينب محمد عبد عون حمزه74391271922090025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيرؤى شاكر حميد عطيه74392231922083011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء487.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبينور يحيى عاجل عبد هللا74393271922051040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيحوراء محمد مفتاح ظاهر74394271922070011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيشهد جاسب مطلك عليوي74395271922067038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيمساق علي عباس جاسم74396271922088090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبياصاله باسم علي مانع74397271922088007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيعال احمد سلمان عليوي74398271922109051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيوليد عامر خليف مجبل74399271921038150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزهراء علي حسن علي74400271922140034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيياسر جبار ابراهيم رضا74401271921048075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيزينه سمير وحيد حبيب74402271922108026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيعلي حسن عبد االمير علي74403231921170019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيمرام احمد فليح حسن74404231922117090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيدعاء شعالن ظاهر محمد74405231922125014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء484.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيحسين عقيل حميد صيهود74406271921153036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيعلي عماد عبود عبد الحسن74407271921021057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيزهراء ستار جبار كاظم74408271922078021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0اعدادية الحمار للبنينذي قارادبيصالح سالم حسن منشد74409221921044007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعالء عامر مهدي حمد74410231921200028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزينب حميد سعيد عزيز74411271922071031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيانتظار جاسم عويد جاسم74412231922093008

3590 من 2067صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيمروه باسم محمد خضر74413271922097018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبياسراء عامر محمد حسين امين74414271922108006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء483.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيرواء غانم كاطع عزوز74415271922102063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيامير ياس خضير كاظم74416271921021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمجتبى عبد السميع كاظم حسين74417271921031157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبييوسف مشتاق طالب كاظم74418271921031222

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيسجاد عيسى مراح صيهود74419261921162010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيزينب احمد كريم بخيت74420271922076025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيحسين نعيم محسن عذار74421221921090019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيمؤمل خضير كريم عبد العباس74422271921037028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيكرار عقيل مسلم جاسم74423271921038099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيفاطمه كاظم عبد الحسين كاظم74424271922098030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءادبيسجاد احمد كامل نايف74425271921112003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيحنين حسن صالح مهدي74426271922097004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيغفران باسم حسين حمزه74427231922099037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيعبير  كامل صادق كرم 74428231922271081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيجميل احمد سلمان عبيد74429231921208006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيغيث حسين علي بداري74430271921110021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيفاطمه سعد يوسف كاظم74431271922098027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيشاه زنان علي شاكر عبد الزهره74432271922106020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيفاطمه ضياء عبد الرضا نجم74433231922131028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبينوري عامر نجم عبيد74434271921154097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبياحمد عالوي هادي مطر74435271921038010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيحيدر حاكم موسى عبد74436271921153044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيبنين علي عبد عون وساف74437271922160014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيزينب حافظ عبد الواحد مهدي74438271922084022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيوصي حسين علي عذيبي74439241921039032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمرتضى خالد حسن خالف74440221921086089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيكاظم محمد عبيد حمزه74441231921173055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد رياض مهدي راضي74442271921044120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيضحى محمد فرهود محسن74443271922109048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيأكرم كريم كاظم حسن74444271921031001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيزينب زهير محمد خدام74445271922070016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب عبد الزهره عباس عبد علي74446271922140048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء479.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيهدى فوزي عباس مشني74447271922141067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيكاظم ستار جابر جلو74448231921003060
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيضياء عيدان عبد العباس ناصر74449271921049068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيغسق جواد عبد الكاظم كريم74450271922078039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيمنار صباح حسن جاسم74451271922104066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبينور الهدى عبد االمير عبد الرزاق علوان74452271922140074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيعلي فراس صباح بهجت74453231921020047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيغدير عباس عبد علي نجم74454231922148036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيطيبه عصام صالح مهدي74455231922088029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيكوثر حيدر محمود حسون74456271922050054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0ثانوية العفاف للبناتواسطادبياحالم تركي علوان فضيح74457261922141001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد ميثم خضير عباس74458271921003091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء477.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيورود علي عبيد حاجم74459231922126072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيرقيه علي يوسف حسن74460271922050017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبينور حسن رضا كاظم74461271922090037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيحنين ناصر داخل عجيل74462271922076016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيآيات ثابت نزال حسون74463271922102006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيزهراء صباح عبد المهدي كماش74464271922053030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيمنتظر حاجم عبد االمير عبد هللا74465241921161017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبياخالص جواد كاظم حسن74466271922071001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيفاطمة جاسم حسين جاسم74467271922140062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيياس خضير عباس مجبل74468241921016075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيحسين علي محمد علي74469231921200010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعلي خضير مجيد خضير74470231921051034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزينب محمد مهيد حسن74471271922102095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيحسن فليح حسن عوده74472271921021021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءادبيريام يحيى حسن عوده74473271922054010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيوسم حمزه جفط جاسم74474271922053065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيعلياء نجم عبد هللا كربول74475271922109054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيزهراء سالم طاهر جابر74476231922114019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيرقيه حيدر علي عباس74477271922095009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيمنتظر وليد مرزه حمزه74478231921195022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزينب جمال عبد الكاظم رستم74479231922098058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبينور الهدى حسين محمود عباس74480231922117104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبياسراء ناظم كاظم حسن74481271922070003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيعلي عبد الكاظم مهدي سلطان74482251921114005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيزينب محمد محمد باقر جواد74483271922098017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب تحسين شاكر سعودي74484271922140045
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء473.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيصابرين فالح مهدي سلمان74485271922050037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمرتضى حميد منصور عبد74486271921044135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيامير ناصر عباس كاظم74487241921016008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيسجاد رحيم غازي عريبي74488241921011008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيانتظار ماجد حميد عبد74489271922106001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيشهد حمزه جواد كاظم74490271922088064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبياالء سالم جبار راضي74491271922067005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيفاطمه هادي منصور مشكور74492241922112024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبيبنين عبد الجليل كاظم عبادي74493271922066002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبيتقى جواد كاظم مرزه74494231922104010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيزهراء علي عسكر عبود74495231922118015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيازهار نعمه جبر حسوني74496231922093003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيتبارك حامد عبد الكاظم علي74497231922086012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبينور عامر سعدون يدام74498231922101027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيامنه ستار محمد حمزه74499271922094007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيحسين رحيم جبار عثون74500241921039007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيمريم قاسم عبد محمد74501241922095052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيمحمد فليح مصيرع ابراهيم74502241921150019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيحوراء سمير كامل عبود74503271922071011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزهراء محمد تقي عبد هللا رضا74504271922140040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيمنتهى عباس علكم عبود74505271922053057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء471.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيعلي يعقوب يوسف سعود74506161921112038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيحسين سامي عبودي عبد74507271921045016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيعلي سليم عبد المحسن فرحان74508231921033058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلادبيعبد هللا صالح عودة رضيوي74509231921164023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيمصطفى جميل خنجر دويان74510271921048068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمحمد ميثم كاظم محمد74511271921016164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيغفران محمد عبود مشهد74512271922067044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء470.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحسين علي حسين مطلق74513271921049030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيعلي حسين علي كاظم74514251921023024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيزهراء عماد راضي محمد74515231922136025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمؤمل راضي سلمان راضي74516271921044109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيآيات عباس تومان عرابي74517241922134002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيتبارك باسم سعيد منعم74518271922098004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيسماء حمزه علي سلمان74519271922110006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيشهد عالوي حميد علكم74520271922146017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء469.0ثانوية الفصاحة المختلطةذي قارادبيابراهيم كطران نجم عبد هللا74521221921237001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلادبيتبارك مهدي طالب عبد74522231922152003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيسهاد حسين علي ابراهيم74523271922053042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء468.0ثانوية المنى المختلطةواسطادبيعبد هللا حمزه يوسف عناد74524261921177009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء655.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيضفاف احمد عبد عون شالل74525271942060243

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء654.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيفاطمه ضياء عبد العزيز ادريس74526271942094056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء652.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيضحى محمد عباس عبد74527271942061030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء639.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن حسب العيبي74528271942091055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء637.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيزينب محمد عبيد حداوي74529271942097023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء634.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم اسعد صالح مهدي74530271942055229

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء632.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد قحطان محمد74531271942056299

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء630.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد خضير عبيد74532271942081043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء630.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسن مهدي مرزه74533271942091114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء628.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيحوراء رعد جبير عبد74534271942052035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء628.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي حسين نجم عبد74535271941014128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيسجاد مالك علي حسين74536221941015017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء626.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيأفنان عالء لعيبي سوادي74537271942060003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء نجم عبد ال خليبص74538271942056169

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيزيد جعفر صادق خليل74539271941001119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيهبه حسين يحيى حسين74540271942061058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء622.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره عادل حسين جمعه74541271942056214

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء621.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيصدى فالح مهدي حربي74542241942097023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء621.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيمصطفى كاظم خضر اسعود74543271941021067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء620.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرضوان منتظر عبد نور جاسم74544271942060115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء620.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك زمان صاحب جليل74545271942060073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء619.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيآمنه حسين علي خصباك74546271942067004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء619.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء كمال درويش ابراهيم74547271942060171

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء619.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيعال حسين مهدي محمد74548271942064112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء617.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور الهدى منتظر عبد نور جاسم74549271942060333

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء617.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه فالح حازم سوادي74550271942056293

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء616.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك فاروق محمد رضا74551271942060077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء615.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيرقيه محمد عبد الفتاح حميد74552271942057072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء615.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيدعاء احمد عباس حسين74553271942069030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء614.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينور صباح كاظم خضر74554271942058286

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء614.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور الزهراء احمد سامي هاشم74555271942056382

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء613.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيزينب عبد الكريم عبيد عبد الكريم74556271942052080
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء611.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيشهد عبد العزيز حسين عبد74557271942069072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء608.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائييوسف علي محمد هادي عباس74558271941001384

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء607.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيهاشم عقيل رشيد عبد الحميد74559271941014254

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء605.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيليلى عمار عبيد كاظم74560271942081082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء605.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيهاجر مؤيد عباس كريم74561271942059135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحوراء فارس مهدي حسن74562271942055068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيوسام حسن جاسم عبد الحسن74563271941153131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائينزار علي جبر محيسن74564271941027099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء603.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزينه سعود هليل عبد عون74565271942091077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء602.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيمهدي ابراهيم علي عبد74566271941046118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء602.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيصالح مهدي هاشم كريم74567271941027040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين علي سعيد علوان74568271941002059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيرسل جاسم محمد كاظم74569271942094023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيحبيب محي روضان غضب74570271941024020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء599.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائياالء خالد جاسم حمود74571221942188002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء599.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد ياسر شريف جمعه74572251941052033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء599.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيفردوس مثنى مسلم حمود74573231942098156

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبتول عادل رضا مرتضى74574271942056052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء598.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيحسين علي حسين خليل74575271941020021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيزهراء علي نعيم خلف74576271942102031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيزينب حسين الزم محمد74577271942102035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيبيادر فؤاد هادي جعفر74578271942081014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0ثانوية السبطين المختلطةذي قاراحيائيسجاد حسين علي حسين74579221941344006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيجنبذ مهدي محمد مهدي74580271942056097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزهراء تحسين علي ياسين74581271942063065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياالء خليل ابراهيم محمد رضا74582271942063010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائينبأ تحسين علي مهدي74583271942065083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسن عباس قاسم كاظم74584271941001062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائينبأ الهدى احمد هاشم كاطع74585271942052138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيرقيه عقيل علي عبود74586271942063058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزينب محمد خليف عبد74587271942081056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزينب علي طالب كدر74588271942079063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء590.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيأكرم صفاء عوج عاجب74589271941027002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء صادق علي فرحان74590221942207024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيايات تايه شدهان عبيد74591271942052018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0ثانوية امل االجيال األهلية للبناتكربالءاحيائيهدى عادل تكليف حسين74592271942073008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه ولي ياسر عوده74593271942055215

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيهدى حمزه كيطان موحي74594271942057208

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائياستبرق حمود خليف مجول74595271942056016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب محمد هادي مجيد74596271942056198

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيغدير صالح حسين علي74597271942056260

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيفاطمه رحيم موسى باني74598271942070049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيهدى علي حسن ناصر74599271942087158

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء587.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيسكينه لفته خلف خضير74600271942071052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيايات عدنان غيالن مهيجر74601221942163007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيعلي عدنان مجيد فرحان74602271941013066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء609.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقيساره فراس كاظم فرهود74603271952069029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء605.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءتطبيقيسجى جبار كاظم حول74604271952053012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء602.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمصطفى يحيى هاشم جواد74605221951046068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء595.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيزهراء سالم محمد جاسم74606271952067024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيصادق جبار ضهد جوده74607221951035042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء588.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمحمد حاكم موسى اشيرم74608251951116035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيتهاني عباس جاسم عبد الحسن74609271952094011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيغفران نعمه جاسم حمد74610271952072044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيغدير الرضا ليث قابل عبيد74611271952065043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيبتول محسن عبد الحسين حمزه74612271952068007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء576.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيياسمين قيس عبود لفته74613271952091072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيباقر رزاق شهيد حسين74614271951151019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء573.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيفاطمه حسين محمود نايف74615271952064064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء573.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءتطبيقيساره جبار كاظم حول74616271952053011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء572.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيولي باسم عبد االمير كاظم74617271951021045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء572.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا حسين هنيدو جري74618271951150109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء569.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيعنود خشان فلك جاسم74619271952052038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء565.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيتقى جاسم كريم كاظم74620271952160033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمؤمل حامد حسن محمد74621271951150158

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء562.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيضحى عذال محسن سبتي74622271952091038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء561.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءتطبيقيزينب عبد الحسين عطوش عطوان74623271952107018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمصطفى كريم محمد علوان74624271951004078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيايات حيدر نعمه حسين74625271952052007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه فليح عبد حمد74626271952091048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء533.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيزينب مجيد عبد هللا محمد74627271952072030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء527.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيسجى طالب حميد عبيس74628231952114012
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيمصطفى عبد الكريم حسين جبار74629231921010097

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء441.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبينور قاسم كاظم محمد جواد74630271922102186

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء440.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيعالء حسين يوسف خضير74631271921011044

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء440.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيحسين ابراهيم جواد كاظم74632271921044029

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء439.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيذوالفقار عبد االمير يحيى عبد زيد74633271921016059

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء438.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزهراء مؤيد محمد رضا حسين74634271922140039

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيمرتضى تكليف عبد الرضا مزهر74635271921020053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء437.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيسجى حسين خضير عباس74636271922072020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء436.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيمحمد احمد شاكر جيثوم74637271921110025

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء436.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيحواء عبد الحسين حسون مجباس74638271922109024

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء436.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيعلي عبد االمير كاظم سلمان74639251921211042

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء434.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارادبيعالء ثامر شعيوط جالي74640221921309014

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء434.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيحسين عالء محمد حسين اكبر74641271921044035

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيزهراء لطيف كامل جالب74642241922138015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزينب عبد الرحيم حبيب خزعل74643271922102089

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيجعفر احمد خابط حمزه74644271921011012

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيرفاه مكي امير عيسى74645271922110003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيبنين صاحب مهدي بريهي74646271922095005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيآمنه مهدي عبيد صياد74647231922098001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء430.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيرسل مهدي حبيب نعمه74648271922107038

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي حسين شعيب عبود74649271921049082

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيسحر عايد محسن حمود74650231922110029

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءادبيتهاني حسن غانم محي74651271922054006

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبيحيدر موسى حميد حطحوط74652271921025017

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيسكينه عقيل كاظم خضير74653271922095021

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء429.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبيفاطمه حامد جواد علي74654271922066009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيعباس نعيم درويش حسين74655271921024044

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيايات باسم ياسر رزاق74656271922050003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيطيبه قيصر خضير طارش74657271922090030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبيباقر مسلم تركي حمزه74658271921025007

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيزهراء ابراهيم وهاب ابراهيم74659271922108019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيتبارك رعد توفيق حسن74660271922142015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيامير حبيب فتاح حميد74661271921016010

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبياحمد مجيد جواد دليمي74662271921017003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيمرتضى علي رياض احمد74663271921045052

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيحوراء حسين علي ابراهيم74664271922053018
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيحنين عبد صبر كاظم74665271922088021

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيغسق مهند عبد مسلم جواد74666271922106021

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0اعدادية الشموس للبناتبابلادبيفاطمه خضير عبيس عبيد74667231922101019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيميقات علي عبد العباس علي74668231922117098

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيايات احمد جريح مجيد74669271922084004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسين احمد علوان مرزه74670271921016032

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيسجاد جواد كاظم مدلل74671271921017033

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيزين العابدين طالب عظيم ناهي74672271921049053

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0ثانوية العباس للبنينكربالءادبيمحمد عزي حسين علي74673271921043013

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيآالء رائد عباس جعفر74674271922108001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيمرتضى عزيز حسين انهير74675271921048064

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيزينب ميثاق محمد جعفر علي74676271922109039

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلادبينوره عبد الكاظم عطيه عبيد74677231922143022

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيهبه عبد الخالق عباس عبد74678271922104081

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيشاهزنان عدنان عباس طارش74679111922094048

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0الخارجياتكربالءادبيفاطمه الزهراء عماد عكاب علوان74680271922401059

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبينسرين حميد مزعل نهير74681271922102177

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبياحمد صالح متعب علوان74682271921011008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء424.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيعلي مؤيد فخري مالك74683231921022050

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء424.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبياسراء احمد محمد جعيد74684271922076001

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء424.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارادبيضيف هللا بلود عجيل درويش74685221921358005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء424.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيليلى علي كاظم ججار74686231922130029

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0ثانوية الكنوز االهلية للبناتكربالءادبيعزيزه حسين صالح حسن74687271822148003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيعلي رحيم جواد محمد74688271921110019

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيبنين مدلول حسين جوالن74689271922052014

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيسرى هاشم عطوان يونس74690271922088058

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيآمال جواد عبد الكاظم عبد هللا74691271922102003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيمها فراق كاظم عبد االمير74692271922104067

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء422.0ثانوية الكنوز االهلية للبناتكربالءادبينبأ حسنين سعد هللا هادي74693271922148003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء422.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيفاطمة جواد كريم حسن74694271922106022

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء422.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد قاسم فالح حسين74695251921024265

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد حيدر زيدان عباس74696271921044118

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيجابر رحيم عبيس حمزه74697271921154023

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمقتدى شاكر حسين مهدي74698271921016184

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيضياء عبد الحسين سامي حبيب74699271921044062

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمه عباس علي حمزه74700271922102136
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبياحمد محمد حمودي عبد الواحد74701101921001004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي فرج صبح رشاد74702271921049093

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0ثانوية االوائل االهلية للبنينكربالءادبيعلي صادق عبد علي شبل74703271921039009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيايه حسين ضلع عذافة74704271922104010

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء421.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءادبيرؤى حسين كاظم كريم74705271922161010

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء420.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيايمن جاسم محمد جواد74706271921006009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء521.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفضه سعد سوادي دويح74707291942057232

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء521.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسنين حيدر جواد صالح74708231941020076

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء517.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعبد هللا احمد اميري خليف74709271941001164

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء494.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيحوراء عادل صادق عبد النبي74710271942057057

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء492.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيحوراء احمد مهدي هادي74711231942092056

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء492.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينبأ علي هادي دخيل74712271942056362

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء488.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمالك فالح حسن لعيبي74713271942056344

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء483.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائياثير راضي خيون ماحصل74714221941307004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء482.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائيخالد حافظ ثجيل حاجم74715221941059011

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء482.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعلي اموري عطيوي جعفر74716271941008073

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء482.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك ستار جبار محمد74717251942100071

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء480.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينورس طالب كامل فرحان74718271942088229

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء479.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيهدى حسين خرموش محمد74719271942083103

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء477.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعلي محمد صالح داود74720261941026026

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء477.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيزهراء سامي لفته حسن74721271942065036

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء470.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيوالء عبد الزهره محمود خلف74722271942076049

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء468.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيايه عوده حمد سلمان74723271942058030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء467.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيرسل حسين هادي جياد74724231942079016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء465.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءاحيائيضحى غالب محمد حمزه74725271942053031

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء464.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينبأ حيدر هادي محمدحسين74726231942142257

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيمحمد علي عطيه محسن موجد74727271941045065

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء459.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيهدى جاسم كاظم عليوي74728231942102067

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء457.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيحنين جعفر عبد الكاظم جاسم74729271942079031

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعبد هللا حسن فالح حسن74730271941002099

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيفرقان ابراهيم مليح جواد74731251942064044

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء455.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الحميد عويد حسين74732271941035065

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعمار جاسم حسين عويز74733231941005139

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحيدر صفاء حامد هنين74734271941014079

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيطة كريم موسى حسين74735271941032025

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيتبارك حيدر نجم عبد74736241942136011
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيبنين حازم علي حريز74737231942104014

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب حسين عباس خضير74738271942055132

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيامير قابل عزيز كاظم74739251941007033

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب عماد عوده ابراهيم74740251942070100

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعبد هللا ابراهيم خليل ابراهيم74741231941009064

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيابراهيم اشرف ابراهيم مالك74742271941014004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيعذراء مهدي فاضل حسين74743271942056255

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين سالم حسين جالب74744231941005050

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم كريدي مالك سبط74745241941062004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيهاجر مراد جواد كاظم74746251942059641

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيزهراء حسن شعالن جبار74747231942131027

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزمن قاسم جسور هادي74748271942058107

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد حامد كاظم تخيني74749231941005002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم راضي علي74750271942069049

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيبتول عبد الكريم طاهر علوان74751251942071009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائياسراء رعد مهدي عبود74752231942140003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر عبد االمير عبد الزهره علي74753251941034039

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيزهراء محمود عبيد حريز74754231942111054

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيمريم حيدر كريم عبار74755291942051275

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيالحسين محسد ثعبان رديف74756221941036024

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيتبارك باسم عبد حميدان74757231942110016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائياركان كريم الكوط حلو74758261941022012

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعلي حازم ديوان عايد74759261941028063

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائياحمد ناظم غافل سريح74760231941044005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف عباس علي رمح74761111941054036

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمجتبى جاسم لعيبي حسان74762281941006126

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة يوسف سهل احمد74763161942210075

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد االمير ترياك عباس74764251942053044

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمنار جعفر يوسف جعفر74765251942059561

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيهبه احمد مردان ورور74766271942079116

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيبيان جواد كاظم حسين74767231942098039

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيحسن علي عبيد جبر74768231941022008

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائياحمد عباس ناظم راضي74769261941009005

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ناصر بشير ردام74770161951140015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيتاج الدين عبودي محمد كاظم74771241951204012

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيحسين والي سلمان علي74772281951008026
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيمؤمل اسعد طالب احمد74773231951001041

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء453.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيمصطفى ماجد كاظم جبر74774231951044041

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء449.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيعبير ناظم كامل ياسر74775271952055035

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيزينب عبد علي عباس عبد عون74776271952091025

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيرسول كريم حبيب حسين74777271951045030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء447.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيهاجر علي حسين ناجي74778271952083037

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيعلي لؤي علي مراد74779271951036051

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيكوثر محمد معارج كيطان74780271952067045

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيفاتن حيدر جواد سعيد74781271952059056

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد قاسم صباح حيدر74782271951001129

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفتطبيقيحسين احمد حسين محمد علي74783251951113004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيرمله خلف ناهي شناوه74784271952087004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقيرواء حيدر غازي طه74785231952096009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0الخارجياتكربالءتطبيقيفاطمه محمد فاضل حمود74786271952401017

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيمنى حميد غانم حمد74787251952059189

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء443.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزينب رستم محسن محمد74788271952058048

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء443.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيهند عزيران فاضل علي74789271952072064

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيفاطمه ثائر عيسى عبعوب74790231952089018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقيساجده حميد جاسم عمران74791231952113027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء506.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ذي قارادبيمرتضى مهدي عبود سهر74792221921279019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء505.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيزينب أحمد خضير حريجة74793271922141029

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء502.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيساره عالوي عبادي محمد74794271922097012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء486.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيانعام غانم حميد هيجل74795271922094008

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء485.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيحنين سلمان شنيف جاسم74796221922104018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء482.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء عودة حسين وادي74797161922332007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء479.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيحسن علي جري كشكول74798281921045004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء478.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ذي قارادبيليث نعيم داود حسين74799221921279018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء475.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبياماني مهدي علي جعفر74800271922094006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء469.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيبتول علي ناصر حسين74801271922076012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء468.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيايات رضا عباس عبود74802271922141005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء467.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيزهراء رحيم لطيف حميد74803271922094025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء467.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيبنين عباس علي جياد74804271922142010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء467.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبياسراء علي كاطع كاني74805271922107008

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيفاطمه علي طالب عبيد74806271922076041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبينبأ عبد الخالق حمزه عبيد74807271922095035

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء465.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيفاطمه عبد الزهره عذاب مخيف74808271922084031
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء465.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيفاطمه علي صاحب خضير74809271922081034

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء465.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيهناء حسن كاظم حسين74810271922081044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيسجى مسلم حمود موسى74811271922107057

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء460.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيسارة صباح عايز حسين74812271922142039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء460.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيدعاء علي صبار تعيب74813271922142024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء460.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيزهراء سالم عباس سلمان74814271922090020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء459.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيزهراء علي صالح نايف74815271922076024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء458.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيزهراء جواد كاظم عبد هللا74816271922072015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء458.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزهراء محسن عبد االمير عبيد74817271922071027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء458.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزينب بهاء حسين ماشاء هللا74818271922140044

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء458.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبينبأ سجاد مفتاح ظاهر74819271922071056

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء458.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيزهراء حميد زيدان مزعل74820271922081020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء457.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيابتسام رضا كاظم فرج74821271922094001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء457.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيخلود حميد صبر زياره74822271922053022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء456.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزهراء يعقوب ابغيل رحيم74823271922088047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء456.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعزيز اكريم عبد الحسين حسين74824271921031103

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء454.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيايمان مفيد مهدي عيسى74825271922142007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء453.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيمريم جاسم راضي جويد74826271922071053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء453.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيرقيه حبيب خضير ظاهر74827271922053025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء452.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيمجتبى غائب غالي حسن74828271921024060

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيانوار حميد صبر زياره74829271922053007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيرواء حمزه شالل متعب74830271922051016

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء451.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيبنين هادي حسن علي74831271922140013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء450.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيزينب فاضل واوي ابو حنين74832271922053037

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء449.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيندى طالب وحيد علوان74833271922088094

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء449.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيزهراء فالح حسن عوده74834271922099025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبياستبرق صباح حسن علوان74835271922094002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمصطفى جوده محمد حسين74836271921031194

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيهاجر فاضل عبد المحمود جيجان74837271922067062

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيفاتن صفاء مجيد محمد74838271822099073

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيزينب كريم عبد الزهره حمزه74839271922109038

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيتوفيق عامر خضير شبيب74840231921170002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيفاطمه عبد علي وحيد اكبر74841271922094039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء445.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيزينب علي حسين موسى74842271922071035

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيرحاب حيدر عباس محسن74843271922094019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء443.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمصطفى راجح راهي ذيبان74844271921030062
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيضحى حسين علي محمد74845271922084025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبياحمد حسين اسماعيل حميدي74846271921011005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء442.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيشيماء عباس كاظم خضير74847271922090029

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيضحى جعفر كريم عنون74848231922136033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيغفران كامل صبح فارس74849231922131027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيكوثر عباس حنون جبر74850271822070023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيأديان زغير ابو جواد حسين74851271922051001

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبيهجران حيدر طالب نصيف74852271922066015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيايمان كاظم سويدان حسين74853271922088011

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء441.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبييسر رعد عبد االمير جبر74854271922108051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيحيدر عامر صالح مهدي74855271921038036

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبينور مزهر سفر محمد74856271922102188

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء440.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيصالح نعيم درويش حسين74857271921024039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعلي بهاء كاظم حسون74858271921038066

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيفاطمه محمد حبيب داود74859271922084032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيبنين حامد جفات عبد74860271922070006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيبنين كاظم جبر عباس74861271922052013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيكوثر كريم عباس طارش74862271922081037

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيرقيه كريم عبد الرضا ابو خضير74863271922141021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبياحمد محمد كاظم عباس74864271921031013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيساره ظافر عبدالمحمود جيجان74865271922067036

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزهراء فوزي حمزه صالح74866271922050025

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيغسق وليد عبيد درب74867271922088071

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبيخضر عدنان عبد ثامر74868271921035006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيحوراء محمود محمد عيدان74869231922095013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيامير حسن عباس مطرود74870271921016011

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيزينب محمد مظهور حمادي74871271922078026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيمريم صالح مهدي عبد الواحد74872271922108042

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء436.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزينب فاضل موسى محمد74873271922050030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء436.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبياالء احمد جميل عكار74874261922102003

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء436.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد فالح عبد المهدي شهيد74875271921044127

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء436.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيزينب ماجد صالح خشان74876271922097011

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء436.0ثانوية الشهباء للبناتكربالءادبيفاطمه حسن علي هاشم74877271922146022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيسجى عماد جياد غريب74878271922051022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمصطفى جواد كاظم عيدان74879271921030059

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيفدك ابراهيم مالك ماصخ74880271922140067
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء435.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيبتول حسن حاتم عبيد74881271922102022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزهراء عامر حميد منصور74882271922088043

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيزهراء شمال ياسر حاجم74883271922142029

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيحوراء حشان طالب حسين74884271922102043

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبياحمد حسين محمد بحر74885271921021004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمه علي حسن عباس74886271922102149

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيمريم زيد عبد الزهره اسد74887271922070028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيعبد الرحمن اكليب عبد الرزاق اليذ74888271921003049

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيحسين منصور محسن عطشان74889271921003033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0اعدادية الثبات للبنينكربالءادبيمحمد موفق عباس ضاري74890271921024068

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيزينب عدنان عبد نور حسن74891271922076028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيفاطمه جبر كاظم حمد74892271922076039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيبنين عمار ناصر خلف74893271922102030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيشهد ضياء محمد كاظم74894271922099040

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبياالء مزهر زغير سلطان74895271922160007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزهراء جبار اسماعيل حسين74896271922102067

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيغصون محمد خوان حسين74897271922084027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيصابرين كاظم مايح حسين74898271922107060

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبينبأ عالء كريم حمزه74899271922067053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبياالمين جواد جريو علي74900271821154008

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيحامد جاسم محمد لفته74901291921106009

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء431.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبياصول رزاق عبد عبد علي74902271922094005

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء431.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبينور خضير حسين جودي74903271922109070

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء431.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيزينب طالب حسن علي74904271922107054

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء431.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيسجى نصر وهاب ساجت74905271922141034

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء525.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيساره حيدر محمد عطيه74906271942067061

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء523.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيمنال كاظم لفلوف جبر74907271942069096

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء523.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيشفاء سعد جار هللا محسن74908231942111069

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء523.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيحنين عالء حسين لطيف74909271942060094

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء515.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه قاسم احمد ابراهيم74910271942060128

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء515.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيانوار علي ظاهر عبود74911271942060033

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء505.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عقيل طاهر جاسم74912161942220028

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء504.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائينوران محمد اعجيد طرفه74913271942102062

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء500.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيحوراء حسن عبد الزهره جاسم74914271942061013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء494.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزهراء منيف مرتضى محمد74915271942061020

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء491.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيفاطمه ميثم صالح خضير74916271942095085

3590 من 2081صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء489.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعلي قاسم حميد حمزه74917231941012114

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء486.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيحنان عالء نصر عبد علي74918271942091032

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء484.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيزمن علي حنتوش جاسم74919271942066015

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء481.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمة محمد جياد عبد الرضا74920271942055194

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء481.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلاحيائيحسين علي حسين فليفل74921231941063007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء480.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيحسنين هادي عبيد فرحان74922271941009030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء508.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقينورالهدى نعاس خنجر شري74923271952052053

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء502.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقينبأ جبار صفوك حسن74924271952069046

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء484.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيدعاء مكي مهدي صالح74925271952064021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء482.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءتطبيقيزهراء احمد جواد كاظم74926271952054002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء482.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيبنين مهند حميد كناد74927271952058018

كلية الطب/جامعة ذي قار712.6ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمرتضى عادل ضيول كريم74928221941080036

كلية الطب/جامعة ذي قار706.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء فاضل موازي جابر74929221942414050

كلية الطب/جامعة ذي قار705.0ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائياديان حيدر كاظم علي74930221942159004

كلية الطب/جامعة ذي قار703.5ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمصطفى يوسف بدن مطر74931221941080038

كلية الطب/جامعة ذي قار703.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيرجاء لفته نعمه شنجار74932221942175070

كلية الطب/جامعة ذي قار703.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيسارة صالح عبد هللا ابورهين74933221942113159

كلية الطب/جامعة ذي قار702.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيآمين عدنان عوده رميح74934221942414002

كلية الطب/جامعة ذي قار702.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء فراس شهيد زغير74935221942139086

كلية الطب/جامعة ذي قار701.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيمنار واثق محسن علي74936221942112071

كلية الطب/جامعة ذي قار700.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مشتاق طالب نعيم74937221942139109

كلية الطب/جامعة ذي قار700.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائينور الهدى رحيم جاسم جبر74938221942112079

كلية الطب/جامعة ذي قار700.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء عزيز رزاق منخي74939221942185056

كلية الطب/جامعة ذي قار700.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزهراء ناجي ياسر كعيم74940221942103101

كلية الطب/جامعة ذي قار699.2ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمرتضى كامل جوده زاجي74941221941080037

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيرسل انور عبد الحسن عداي74942221942108012

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن جبار راشد صالح74943221941084006

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائييحيى حميد محسن جبر74944221941077150

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينبأ عالء حسن مونس74945221942153311

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائينوره محمد حسن جوده74946221942162106

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائينور انور صباح جابر74947221942103182

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيسرى جعفر معارج حمد74948221942175151

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيزينب كامل سليم بريس74949221942095013

كلية الطب/جامعة ذي قار697.6اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمالك محمود دخيل عبد هللا74950221941002282

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيآن قحطان عطشان ابراهيم74951221942414003

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب برزان طاهر علي74952221942421041
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كلية الطب/جامعة ذي قار697.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء مصطفى كاظم رزيج74953221942414047

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيهاجر عمر عبد الهادي عبد هللا74954221942185127

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء جبار نعيم شاتول74955221942321065

كلية الطب/جامعة ذي قار696.6ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيجيهان محمد سالم ضمد74956221942421020

كلية الطب/جامعة ذي قار696.2اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء حميد مجيد حسين74957221942323133

كلية الطب/جامعة ذي قار696.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيوالء كمال يحيى عبد الكريم74958221942105140

كلية الطب/جامعة ذي قار696.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور كريم كاظم جليخ74959221942135193

كلية الطب/جامعة ذي قار695.2ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائينبأ عباس فاضل حليحل74960221942159033

كلية الطب/جامعة ذي قار695.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء علي ناصر عكاب74961221942185059

كلية الطب/جامعة ذي قار695.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيدنيا طالب عطوان جابر74962221942410025

كلية الطب/جامعة ذي قار695.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين دنين جوده74963221942141182

كلية الطب/جامعة ذي قار695.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيايات حسن حمود حسين74964221942185017

كلية الطب/جامعة ذي قار695.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد الباري ياسر كريم74965221942414141

كلية الطب/جامعة ذي قار694.9ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيهدى باسم عذيب مطر74966221942421093

كلية الطب/جامعة ذي قار694.5ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيأبرار مشتاق نعمه عبد السيد74967221942159001

كلية الطب/جامعة ذي قار694.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيغفران محمد غالي ناصر74968221942175175

كلية الطب/جامعة ذي قار694.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيتقى طاهر مزهر جايد74969221942323060

كلية الطب/جامعة ذي قار694.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيجيهان طعمة عكيلي جابر74970221942135043

كلية الطب/جامعة ذي قار694.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيوهج الشمس طالب دخيل زغير74971221942321175

كلية الطب/جامعة ذي قار694.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول سعدي نوري عبد النبي74972221942135031

كلية الطب/جامعة ذي قار694.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائينور الهدى رياض محسن ضاحي74973221942156155

كلية الطب/جامعة ذي قار694.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي نبيل لفته علوان74974221941093083

كلية الطب/جامعة ذي قار694.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه طارق نصار مطر74975221942185094

كلية الطب/جامعة ذي قار693.2ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيلينا كريم داود خفي74976221942159029

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيضحى احسوني عبد الحسين اجعير74977221942154068

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيامنية محمد سلمان حسين74978221942154010

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين عبود فارس74979221941036239

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائييقين قاسم عبد الحسن عبد علي74980221942143322

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعباس عادل عدنان هاشم74981221941036139

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيعبد هللا سرحان جاسم دشر74982221941246008

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قاراحيائيامنه ياسر عباس مبارك74983221942425004

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الزهرة حسن نهيب74984221942113145

كلية الطب/جامعة ذي قار693.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيطيبه باسم عليعل خلف74985221942112058

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياشم كريم نعمه خلف74986221942113013

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء احمد جبار ياسر74987221942422011

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيمها مصطفى عبيد كاظم74988221942112073
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كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب توفيق عواد كاظم74989221942421042

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيزينب حيدر جرد حسن74990221942151035

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء علي شنته جبر74991221942112041

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيساره واثق عبد النبي عباس74992221942185075

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم حميد حسان هالل74993221942414152

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيفاطمه جاسم هالل موسى74994221942166030

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد ياسر حسين74995221941084018

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيجوادين كاظم مزبان صالح74996221941100010

كلية الطب/جامعة ذي قار692.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم نعيم بدر شموط74997221942410066

كلية الطب/جامعة ذي قار691.7ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيايثار حميد عبد الرزاق صيوان74998221942159007

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عزيز فنجان سكر74999221942178131

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه كاظم معتوق حميدي75000221942128076

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيهبه عبد الكاظم معين ناضج75001221942101073

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء عالء رزاق زاجي75002221942112040

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيغدير رياض ريسان شاكر75003221942135132

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه عماد خضير خلف75004221942185097

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور كاظم محمد جبر75005221942421089

كلية الطب/جامعة ذي قار691.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه ضياء الرحمن لطيف ثجيل75006221942185093

كلية الطب/جامعة ذي قار690.6ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيرند فالح نوري عبد الزهرة75007221942159011

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيأيات عباس كامل كزار75008221942141009

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيمريم عبد اللطيف كاظم شيال75009221942183070

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيسجى علي محسن موسى75010221942112051

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين رياض علي حسين75011221941036068

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيجعفر شامل غني فاضل75012221941037018

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيهاجر صالح عبد كامل75013221942165132

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائياعراف محسن خلف دلي75014221942393008

كلية الطب/جامعة ذي قار690.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيحوراء فالح حسن عبد هللا75015221942112023

كلية الطب/جامعة ذي قار689.4ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيآيه جبار بدر موحان75016221942159002

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيروان خير هللا فاضل منصور75017221942323110

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيهبه حسن شريف حسين75018221942178161

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياديان فارس محسن مطرود75019221942185003

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه حيدر عبد االمير محمد حسين75020221942185091

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيهدى فهد وحيد عبد هللا75021221942185130

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين عويد علي75022221942141183

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمصطفى علي مطشر عمران75023221941036290

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين خالد رزاق شايع75024221941036063
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كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الباري دايش معيجل75025221941092049

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيختام صالح غالي ناصر75026221942175057

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين كامل فزع مكبول75027221942178025

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيغدير علي حسن فلغوص75028221942421061

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيغفران جواد هادي حسين75029221942113203

كلية الطب/جامعة ذي قار689.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي داخل سلمان75030221942414098

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيليلى صابر غني ريسان75031221942415016

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل نعيم ثامر كريم75032221942414059

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرفقه عبد الكريم عيسى جبار75033221942185043

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيفاطمه لطيف محسن شهد75034221942106040

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيامل غانم طعيمه عاصي75035221942143021

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيهدير فاخر خليف صالح75036221942321172

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيميس علي محمد حبيب75037221942175215

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيريام جيجان عبد الساده عبيد75038221942112028

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى ادريس محمد حسين75039221942417075

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحسين عليوي جبر حمود75040221941019044

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيعال عبد الحسن سعدون مزهر75041221942185088

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيسجى كريم كامل عباس75042221942219009

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور حامد سلمان داود75043221942135191

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائينجوى حمود محمد كريم75044161942259055

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين محمد عويش مشري75045221941093044

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن كامل شعيوط خلف75046221941077026

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد هاشم رضا75047221941002263

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيفاطمه مشتاق طالب نعيم75048221942103153

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيوالء حسين مرزوك عبد هللا75049221942112089

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيتبارك محمد جابر عناد75050221942185025

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمروة عكاب جراح ذرب75051221942113238

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الرؤوف صالح مجيد75052221942139080

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيامنه ابراهيم سعد بنيان75053221942112013

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيتقى محسن ناصح مشاي75054221942391012

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيخديجة خالد عبد الحسن ياسين75055221942219004

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيحوراء شريف لفته جاسم75056221942112021

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيتقى عبد الغني عبد الجليل عباس75057221942190051

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحسين فالح راضي شاهود75058221941356032

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيتبارك عدنان خضير محمد75059221942103042

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد هالل مالك فهد75060221941002124
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كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيعبد العزيز علي هدام لفته75061221941004029

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينه عماد عزيز خصاف75062221942185071

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائياسيا قاسم عبد القادر علي75063221942321009

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيسجى رحيم عزيز مخيلف75064221942151042

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيمهاد احمد محمد حمود75065221942103173

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حسون مشول عباس75066151942044152

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن باسم محمد حسان75067251941205043

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف سعدي عبد علي محمد75068121941025126

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميالد طالب عبد النبي جاسم75069141942079105

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيسراج جعفر نوري حسن75070221942203066

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر طاهر يعقوب75071221942154042

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين هشام عبد القادر مهدي75072241941001081

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنار عبد محسن مهدي75073251942062763

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد هادي سلمان75074221942125123

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعلي شاكر محمود سلمان75075221941013092

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه حسين كاظم حسن75076261942132126

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد وسام جبر صبيح75077221941036265

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى مهدي صالح عباس75078221941002275

كلية الطب/جامعة ذي قار685.8ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيطاهر حمزه كاظم حمزه75079241941202038

كلية الطب/جامعة ذي قار685.5ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيتغريد صادق رشيد حميد75080131942283018

كلية الطب/جامعة ذي قار685.4اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسنين صالح مهدي حسن75081101941026085

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمؤمل عالوي فليح عبود75082241941048015

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيتقى مهدي ثامر حاجي75083211942140041

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائينبأ حسن سرحان منذور75084261942144054

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائييوسف اديب محسن حميد75085271941005303

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيغضنفر عالء رزاق عبد الحسين75086251941031539

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي باسم مطشر مطلك75087221941098100

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائياستبرق صالح جندي علي75088271942055005

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياديان محمد صخي جوده75089221942204002

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيرحمن تحسين نعمه كاظم75090251941031263

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيامجد كريم حاجم رومي75091231941282009

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر محسن علي75092221941002157

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائينبأ جفات كامل هظيم75093231942145108

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيسجاد محمد حسين سلمان75094221941036123

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي عايد شذر شيال75095221941036178

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيحسين سمير جايان عبيان75096221941017023
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كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائياحمد جبار بدر موحان75097221941080002

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمقتدى عبد الحسن كاطع علي75098221941076136

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى حمدان محسن عاشور75099221941076131

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء محمد راضي رهيم75100221942200009

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد عباس محمد مرواح75101221941002116

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عمار جاسم محمد75102221942125110

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار684.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيساره عزيز نجم شاهين75103221942185073

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينبأ علي محمد عبود75104221942421078

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور ضياء قاسم جخيور75105221942113277

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيفرح محمد ثجيل بادي75106221942175191

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء سالم قاسم جابر75107221942105050

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار683.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيمنتظر حيدر مصطفى هجر75108131941236018

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزينب كريم شنيور باقر75109221942162064

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم حسين ناهي ضامن75110221942412057

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمحسن شاكر زويد خلف75111221941356088

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد عقيل عباس صليبي75112221941036254

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة وسام عبد الكاظم سعدون75113221942139152

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائينور الهدى كريم جاسم محمد75114221942112081

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيسراء عبد الكريم جابر كريم75115221942421054

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائياديان احمد جواد كاظم75116221942112009

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيبشرى نجم عبد الرضا جهاد75117221942139019

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء هاشم هادي خليف75118221942421039

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار682.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الحسين هادي جمعان75119221942414096

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.6ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيعلي باسم محمد درويش75120221941080018

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.1ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيروز مسلم عبد الحسين ناصر75121221942159013

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيشدن هادي شعالن حمد75122221942185078

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء احمد جبار حسن75123221942185050

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيرباب عباس سعدون جبر75124221942421022

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيمروه محمد كيلو كاظم75125221942209144

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين وليد سلمان صالح75126221941002091

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائياديان جهاد كاظم انبيت75127221942412003

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيفرح حيدر ناجي فرج75128221942165101

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيسكينة امين حبيب حنون75129221942113171

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب يحيى عبد الرضا شمخي75130221942421048

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد االله عطشان فارس75131221942421032

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائينور عدنان وناس عطشان75132221942142048
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كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيصباح عناد عرنوص حسوني75133221941219009

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيمنتهى مطشر عبد الواحد هاشم75134221942175213

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيخلود مايد يوسف ظاهر75135221942323081

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور طعمه حميد مهاوش75136221942135192

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر صالح كاظم محمد75137221941084009

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن علي مطشر كريم75138221941077024

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمدلول عواد حمود علي75139221941010148

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار681.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيتقى خالد رزاق محسن75140221942185027

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد الجليل جبيشه عالوي75141221942153259

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيبراء موسى عبد عبد هللا75142221942185019

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايات سعيد عويد خالطي75143271942060035

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرباب خالد سرحان ثجيل75144221942185036

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيصادق كريم كاظم يزل75145221941100031

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء علي صباح سعد75146221942185058

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائياطياف عباس حسين حنيحن75147221942125011

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم ميثاق طالب محمد75148161942297028

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيهاني عقيل حميد عبد الكريم75149161941075313

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيودق رياض شمخي جابر75150221942185131

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجة مسلم وادي خلف75151161942333010

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيرسل عماد ابراهيم داود75152221942323100

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائييعقوب عويز عرمش غافل75153221941053161

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياالء حسين شعيبث بزيع75154221942185010

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء جليل عدنان خلف75155221942112032

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار680.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسن علي خيون ثويني75156221941002050

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار694.4ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيعلي منصور انعيم عوده75157221941080022

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار685.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد لفته سلمان75158221941084033

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار685.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيتبارك داخل نعمه مشكور75159221942392007

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار683.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم عبد حميدي75160221942141107

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار683.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيبتول سعد عكار عباس75161221942138011

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار683.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائياحمد علي صليل شالل75162221941017005

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار683.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيهجران علي حسن فلغوص75163221942421092

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار681.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائينور علي سلمان مجيد75164221942141248

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار681.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيفاطمه عمران موسى حواس75165221942106039

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار681.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى محمد عبد العباس رداد75166221942135206

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار681.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياسراء محمد حمود بلوان75167221942153018

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار681.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيساره بدر مكطوف سكران75168221942185072
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائيزينب رضا إبراهيم يوسف75169221942386018

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد هللا حسين رحيم75170221941057030

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر علي كاظم ثجيل75171221941093039

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيايمان عبد الحكيم عبد علي ظاهر75172221942103028

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار680.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب جواد حسن جواد75173221942414087

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيسجاد جاسب عبد مكطوف75174221941017035

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينوافل عالء جار هللا ياسين75175221942113263

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد خلف حسين راشد75176221941098004

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء جودة دفار بني75177221942113067

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد عزيز ياسر75178221941076134

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائينرجس صباح نسيم عبد هللا75179221942209152

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار679.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيهاجر علي كاظم عطشان75180221942143307

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.3ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيايه علي حسين جابر75181221942421008

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسجاد فوزي حسن زاير75182261941001073

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي مرتضى شريف نعيم75183221941035155

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمؤمل علي محمد حساني75184221941035191

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد حامد عبد الحسين مالح75185221941002222

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء علي عبد الحسين عبد هللا75186221942165054

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيرغدة خالد شهيد داخل75187221942178053

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيزينب محمود جوده مرواح75188221942198023

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى رحم خلف مجذاب75189221942141162

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيسارة حيدر عبد الساده عبد75190221942143190

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي حسين غضبان75191221942411010

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قاراحيائيحوراء محمد باقر هالل75192221942187003

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى قاسم عذاب هدام75193221942204100

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيوالء زباله خضير عباس75194221942398036

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزينب دخيل حمد جاسم75195221942112045

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار678.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائينور الهدى عباس ياسر علي75196221942106046

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.9ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمحمد باقر صادق محسن حمود75197221941080027

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيايمان عماد عبد االمير حمدان75198131942121015

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائياسيل فراس ضميد شاري75199221942393007

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء جبار محي مصجر75200221942112031

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيايات واثق مزعل حمادي75201221942161013

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائياحمد حكيم ناصر عبد بداي75202221941003006

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيحوراء حسن علوان ساجت75203221942112020

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيبان كريم عبد عوده75204221942207008
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كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائياحمد باسم سالم بعيل75205221941026001

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيهدى خليل حاتم نعمه75206221942190230

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد الجواد رابي مطير مخور75207221941002217

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد ناصر عنيد75208221942103152

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيأحمد ثائر عبد الحسن عليوي75209221941072001

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيتقى عبد الكريم قاسم سلمان75210251942170082

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيكرار سعد حبيب لفته75211241941074022

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيمصطفى احمد عبود حاجي75212261941002077

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيأيه رائد عطيه عبد الرضا75213221942414013

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيزمن هادي مصرع جبر75214221942142014

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيختام عباس حميد جريمد75215261942094018

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيآيات محمد عبد جعاز75216221942104003

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء سالم طالب علي75217221942185054

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0الخارجيونالرصافة الثانيةاحيائيحيدر بشير عطا هللا عكيلي75218141941400012

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار677.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي مصطفى عباس75219221942414077

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.8ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائييحيى عبد هللا فرحان جبر75220221941080044

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرقيه جعفر علي محمد75221211942145050

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيعلياء عادل حاشوش جابر75222101942104019

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى يحيى فرحان فرج75223131942070147

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه هادي عاشور محمد75224141942111130

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيكوثر صالح حربي بخت75225261942104132

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيامال راسم هاتف مطرود75226261942087013

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسالم قحطان سامي حسين75227141942149004

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد ناظم جبر عبره75228261941001175

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي ريحان جاسم حرب75229261941038104

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينوره حسن مهنا يوسف75230221942175243

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيبيداء رزاق حسن حميد75231221942175038

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر عامر حنون لفته75232221942175194

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبراء هالل حسين عذيب75233221942113033

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمحمد ياسر حسين كريدي75234221941033117

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيضحى عباس فاضل حسين75235231942147046

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيسهى عبد الحسن راضي مظلوم75236231942119154

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار676.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيمالذ غسان عبد الواحد مطرود75237231942137050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار625.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسن ستار جبار لطيف75238221951013022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيامنه احمد جبار معيبد75239221952394003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيأالء ناظم نجم مطرود75240221952150001
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار614.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار باقر هادي عبد علي75241221951066008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار612.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيحمزة عبد االمير شراد مرسول75242221951045010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار610.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قارتطبيقيرسل حمد داود عبد هللا75243221952425003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار608.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد كامل لهمود75244221951013039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار596.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيطيبة راجي لفتة جبار75245221952158020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار591.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى علي طاهر فعيل75246221951001044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار588.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه زغير خليفه فتات75247221952175027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر علي محمد حسن محيسن75248221951003082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيعلي نعيم شذر عبد75249221951009031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عادل مثاري كسار75250221951300177

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار580.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيحسين صفاء محسن حميد75251221951027019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار579.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارتطبيقيرقيه كريم ناهي محيسن75252221952157013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار579.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمهند متعب جاسم محمد75253221951021098

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار578.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى صالح جميل عبد النبي75254161951002218

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار578.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيجعفر داود سلمان عبد75255221951007006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار577.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقينبأ صادق عبود ياسر75256221952167026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار577.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيزهراء صبري خلف غويض75257221952392018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيمحمد عادل محمود داود75258221951041070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي وليد حسين جاسم75259161951089053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيحوراء كاظم مطر هواد75260221952158004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيجوريه جبران مزهر عبد علي75261221952103013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار571.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيعبد العزيز جاسم عيسى فليح75262221951053028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسام محسن داخل حتاجه75263221951013020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم جبار جمعه عبد هللا75264161951025002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسان شبل حمداوي75265161951033001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيزهراء عباس هاشم محمد75266221952427038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عبد المنعم حسين علي75267161952175023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيزهراء حيدر خضير سعدون75268221952158010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيزينب جمعه منخي فجر75269221952156032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر مشتاق طالب عجيل75270221951021095

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارتطبيقيمصطفى سلمان مهدي تبينه75271221951079024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار565.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قارتطبيقيانسام حسن عبد النبي خليف75272221952414002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين سمير لملوم شده75273161951128031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحسين احمد مجيد لفته75274161951001042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقييقين حسين علي تبينه75275221952199060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيهادي نايف عذاب عبد75276221951010122
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد شهاب عبد الزهره عطيه75277161951038010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقيمنار نجم عبد هللا سكران75278221952139020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيمسلم سامي مجيد حمود75279221951053046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار561.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيرحاب سعود شليج شالل75280221952156015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيسجاد علي لفته عوده75281161951010039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن كاظم هاشم محمد75282161951083025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيحسين وائل مهجر نعمه75283161951026031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيحوراء فراس رحيم صالح75284221952170008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيفاطمه وعد زويد عكموش75285221952102052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة الزهراء محمد حميد عبود75286161952450010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمحمود فارس محسن مطرود75287221951002052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين جاسم عبد الزهره هادي75288161951110033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عبد الهادي عوده حمود75289161951075030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيحيدر خلف شنيشل خابر75290281951022036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيواثق عقيل حبيب ناصح75291161951363233

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي صكبان حسين75292161951076014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيكاظم جواد كاظم محمد75293221951081051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد سهل حسن حميد75294161951355200

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيعيسى عبد الكاظم حنون كاظم75295221951053034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار548.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقينبأ مصطفى حسن جحيل75296221952103048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار548.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيزمن عزيز كشيش محمد75297221952156022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار548.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينذي قارتطبيقيحيدر ستار كامل ثامر75298221951025003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار547.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيسمر جيجان صالح ساجت75299221952103030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار545.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمنتظر احمد مجيد داود75300281951009116

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار543.0ثانوية ميسان للبنينميسانتطبيقيكرار صبيح شنته خشان75301281951027018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار543.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيشكران جواد كاظم طعمه75302221952190040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيأيات عبد الرزاق صالح عبد الهادي75303221952199003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار538.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عتاب جالب رجي75304161951135018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار537.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقياسراء حسن خلف صالح75305221952151002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار537.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى فاضل حامد بجاي75306161951001150

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار537.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيصادق ربيع صالح عباس75307161951038066

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار611.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمحمد يوسف صكبان بعنون75308221951036096

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار593.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيصالح عجيل حبش مجيد75309221951010048

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعون حمادي ثامر عمير75310221951070059

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار590.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارتطبيقيقيصر احمد جاسم خلف75311221951052014

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار590.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيبنين صادق بدر صبيح75312221952108003
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قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار590.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قارتطبيقيدعاء احمد جيجان ريسان75313221952410004

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيزينب مثنى جبار حماس75314221952154014

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار580.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيفاضل سهيل حسن نعيس75315221951076035

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار580.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارتطبيقيزينه فائق نجم جعفر75316221952052007

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار573.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد العالي صابر عباس75317161951038072

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيزينب نهاد عبد الرزاق معارج75318221952103027

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمهدي طارق سلمان حسن75319221951002057

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيزينب خضير عباس حسين75320221952199027

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيعلي عماد عبد رحيم75321161951012053

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعبد هللا سمير بدن عبود75322161951309024

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيهبه طالب فهد فنفون75323221952160042

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قارتطبيقيبنين علي جاسب فاضل75324221952396001

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيمنار كريم كامل شايع75325221952163051

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارتطبيقياماني قصي حميد جعفر75326221952052001

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيحسين جميل كاطع فليح75327161951105009

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر حبيب مشخول حسن75328221951003079

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارتطبيقيزينب قيصر حسن مناحي75329221952149016

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين فاضل عنيد75330221951002047

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار547.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عبد الوهاب نجم عبد75331221952190029

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار546.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارتطبيقياحمد وحيد حسين علي75332221951052002

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار545.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقياسراء عزيز راضي ناصر75333221952101003

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار543.0ثانوية قلعة صالح للبنينميسانتطبيقياحمد مجيد قاسم سالم75334281951014002

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار542.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيحسن عبد الهادي حنظل عوده75335221951002011

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيعلي عالء عبد الحسين موسى75336221951001028

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار539.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيابرار جبار علي كاظم75337221952427001

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار539.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيتبارك كريم عيدان عطيه75338221952150007

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار536.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسنين قاسم ثامر75339161951084009

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار536.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي قاسم حسن قاسم75340161951433019

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار536.0ثانوية مرج البحرين المختلطةذي قارتطبيقيمحمد حسن سكر دخيل75341221951346008

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار533.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عائد قاسم عبد الحليم75342161951128032

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار532.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيامجد جاسم كاظم حيدر75343221951013009

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار532.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيرحمة هيثم شعالن صيوان75344221952105014

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار532.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقياكرم قاسم محيسن حافظ75345161951365219

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار531.0ثانوية سامراء للبنينذي قارتطبيقياحمد مهدي مهوس كاظم75346221951092002

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار530.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيحسن اسماعيل حسن بديوي75347221951069009

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار529.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي سعد جابر شجان75348221951013072
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قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار528.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيمحمد هادي كاصد شياع75349221951013099

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار527.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمختار مجيد سلمان مسيم75350161951347019

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار525.0ثانوية الروضة العباسية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عبد الحسين عبيد وحوح75351161951080033

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار525.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيباقر هيثم عباس عيسى75352161951001027

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار524.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد علي حسين75353221951002018

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار524.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيماجد غالب حسن فرهود75354221951081054

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار524.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن زكي داود عويد75355161951428012

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار523.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قارتطبيقيمريم خالد كاظم محمد75356221952396006

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار523.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد المطلب يعقوب عبود75357161951022044

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار522.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيعباس حمود موازي محارب75358221951081034

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار522.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد سعيد عبد الحافظ يوسف75359161951359052

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار521.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيحذيفه توفيق صينخ جعفر75360161951033014

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار520.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عباس جدوع عباس75361161951074057

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار519.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيعمار عبد الرحمن عزيز محمد75362221951001030

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار518.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيعادل هاشم محمد وهيب75363281951104035

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار516.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعلي يوسف حسين جلود75364221951010082

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار516.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك خلف حيالن شويرد75365161952184094

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار513.0ثانوية الروضة العباسية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر غسان محمد ديوان75366161951080009

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار513.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعبد هللا رمضان ناعم شاني75367281951151387

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار511.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيكرار كاظم جواد قاسم75368221951022071

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار511.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد حسين يوسف75369161851035013

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار511.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسامي حسن عنبري جبارة75370161951085040

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار511.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيحسين علي فليح حسن75371221951003021

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيحيدر سامي رزاق فرج75372161951014017

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر علي جرد حسن75373221951003081

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار510.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيحسين رحيم راضي سفيح75374221951004011

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار509.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقينور الهدى رياض كاظم صكر75375221952209051

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار508.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيشذى حيدر انتيش فعيل75376161952175019

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار508.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود باسم سالم سلمان75377161951139123

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار668.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيلجين عبد علي حبيب حسين75378221942135165

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن مالك حمود طاهر75379221941066009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرود حيدر علي حنتوش75380221942185049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار661.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمريم حسن عبد ياسر75381221942185106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل فاضل طاهر عالوي75382221941084022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار653.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيحسن هادي صادق حمودي75383261941033028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار651.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك كاظم عناد شنيشل75384221942421018
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار649.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيوالء وليد هاشم محسن75385221942112090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار648.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيشكران سعودي دايخ لفته75386221942421056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار641.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد القادر عطيه عبد السالم75387221942410041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيهالة عادل وهاب صبار75388221942125278

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار638.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحنان عبد الحي محمد ضهيد75389221942153085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار637.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين أحمد كاطع عبد75390221942139022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيتبارك عمار هداب محمد75391221942185024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيهاله ماجد فارس امريهج75392221942103189

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار633.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياديان خليل حمزه طاهر75393221942185002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار632.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي محسن علي75394161941140077

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار631.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيهدى رافع خلف حمد75395221942392048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار630.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيأيه محمد ريحان ثنيوي75396161942450011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار630.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينبأ علي حمدان عبد هللا75397221942185111

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار628.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور هيثم شاكر دخان75398221942185125

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار628.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الرضا رزيج محمد75399221942128047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار627.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيحوراء صباح ناهي ناصر75400221942150015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار627.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد محمد عبد الصمد نعمه75401161941088002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار626.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبدور احمد حميد جاسم75402221942113030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار626.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحسين محمد عبد عصواد75403221941356033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار624.9اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمجتبى هيثم محمد محسن75404221941002213

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار624.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيافنان عقيل حسين عباس75405161942332007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار624.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحيدر قاسم حسن خضير75406221941003061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي الفي شناوه داحي75407221941002185

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين كريم احمد75408221942154041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار622.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الحسن جبر منعوت75409161942202160

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار622.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس لفته فرج طلب75410161941394010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار621.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائياكثم محمد سودان عباس75411291941003019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل علي زكي محمد علي75412221942412023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا صالح عبد هللا كنف75413221941001053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف محمد عبدالكاظم علك75414161941074050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيعلي طاهر غانم شخيتر75415161941022024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيداليا خالد عويد معيبد75416221942113075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيرقيه حيدر مطشر زغير75417221942154034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيابراهيم عبد الرضا ميس ذبيح75418221941001001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي انور هاشم صيهود75419221941302053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيزهراء شهاب حمد حسن75420161942243028
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةاحيائيحسن حسين كاصد عاصي75421161941027008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رياض كامل صاحب75422221942113110

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار614.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر حسن حيدر سلمان75423161941038024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار611.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر احمد جبار نصيف75424141941016144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار610.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن جاسم حسن خضير75425221941306047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار610.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد التقي باسم محمد جاسم75426221941093088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار610.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيكرار جبار حسن سويف75427221941036212

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار609.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران احمد مهدي حسين75428221942412052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار609.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمرتضى محمد جواد كاظم محسن75429221941036276

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار609.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيساره يوسف مطر عبد75430221942154062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار608.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى اسعد حسين علي75431221942200023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار608.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائياالء محمد مرار حسين75432221942394011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار608.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم كوكز صبيح75433221942185052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار607.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيمصطفى اكرم قاسم عيسى75434161941300027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار607.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيابرار نجم عبد هللا رحيم75435161942165005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار607.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد رائد عبد الزهره عبد علي75436221941002007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار607.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيغادة محمد عبد الكريم باقر75437161942231018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار606.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى عبد الحميد محمد ياسين75438161942184197

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار606.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ عباس حمزة نوري75439161942202172

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار606.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيمرتضى كاظم محسن محمد75440161941300026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار605.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد االمير زايد رويح75441221941040060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار605.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةاحيائيمؤمل محمد رضا صادق عبد75442161941026012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار604.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى ميثم كريم ثجيل75443221941066042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيكرار سلمان هاشم حمادي75444161941075202

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار604.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمصطفى محمد صباح عيالن75445261941027140

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0الخارجياتذي قاراحيائيايمان محمد طالب موحان75446221942401011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حمود رمضان ثجيل75447221942113044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0ثانوية الموانئ للبنينالبصرةاحيائياحمد ثائر فاضل عبد الحسين75448161941059001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيهدى علي حبيب عوض75449221942154101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيتبارك علي فيصل كريم75450281942054009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار602.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيانمار عدنان تركي علي75451221941098008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار602.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى حافظ جابر سعدون75452161942162061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيحسن علي مكي حمزه75453221941037025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي سامي مدلول جعاز75454221941036172

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0ثانوية الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيحسنين عبد الرحيم عبود محمود75455221941014006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةاحيائيحيدر عادل زغير حمود75456161941020022
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل سمير غني دهيك75457161942332033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينور مسلم عبد الزهره نعمه75458161942383150

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيطارق مجيد صالح منوني75459161941064011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى تصديق عبد الستار عبد الكريم75460221941066043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.1اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتجى رفعت يعقوب يوسف75461221941002250

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد نعيمه مطير75462221941053048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار598.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائينور الهدى جليل وادي عزيز75463281942058032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار598.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيعالء حسن لعيبي فياض75464161941365050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار598.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد عبد سدخان75465221941001105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن احمد مهدي سكر75466221941093023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي عباس نجم عبود75467261941001121

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد عبد الكريم مهاوي محمد75468161941084049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائياحمد عباس عبد الرضا حريجه75469221941072008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار596.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسام محمد خضر75470221942323129

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار596.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيكرار حيدر صتات محيميد75471291941100106

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار596.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيصفاء فارس كامل جويد75472291941100052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار596.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين احمد طاهر احمد75473221941002060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار595.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي مطشر حمد علي75474221941367030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار593.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيهاشم طعيمه جابر دودح75475161951067067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعباس كاظم عناد جالب75476221951373053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةتطبيقيشمائل محمد طعيمة منيفي75477161952267013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار571.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيعلي هادي ساجت محمد75478161951105026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسلمان طاهر عبد الزهره حويزاوي75479161951363090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيخضر سالم رسول ناصر75480161951030037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار559.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيمؤيد كاظم علي شبيب75481221951314070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيحسن مصطفى عامر عبد السادة75482161951026018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار556.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد االله رشيد شهيد75483161951026057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعلي حميد فاخر عودة75484221951036063

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صادق عالء موسى عبود75485161951022078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى ماجد حسن عبد الرضا75486161951075101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيسجاد محسن عبد هللا محمد75487281951104033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي عبد المنعم عبد المحسن75488161951075017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار540.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حمد عبيد عبد الحسن75489161951038115

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار539.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حسين علي محسن75490161951140056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار539.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعامر شعالن سويلم مطيلب75491161951131037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار538.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر حاتم عيدان وصخ75492161951363072
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار537.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقيحسين جعفر عبد الحسن كاظم75493161951025010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار534.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ميثم فاضل زعيبل75494161951038015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار533.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيابو الحسن علي طالب حميد75495161951350001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار531.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين سلمان عويد حنش75496161951083031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار530.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيحسن علي حسين صالح75497221951002012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار528.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيحسن عبد اللطيف فاخر عودة75498221951036019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار528.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر سلمان محسن ناصر75499161951084260

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار675.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر لطيف حسن75500221941036240

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار675.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيياسمين احمد حسيب كاظم75501221942142052

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار675.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيايات حسين كاظم مشكور75502221942112014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار675.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيغدير جعفر ناصر حسين75503221942113200

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار675.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيشمس رزق هللا علي حسين75504221942112054

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار674.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رعد صالح محمد مهدي75505221942421029

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار674.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيطيبه رائد عاجل كريم75506221942154069

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار674.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيشيماء منذر عبد الرضا علي75507221942128065

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار674.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيجمانه اسعد حسين محمد75508221942151007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار673.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيمكارم عبد الكاظم حسن فرهود75509221942414155

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار673.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء احمد شنين علي75510221942185051

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار673.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمقتدى علي جاسم علي75511221941076137

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار672.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء صدام علي حسين75512221942415004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه ليث ياسين خلف75513161942165367

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار672.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء التزام عبد الحسن نايف75514221942113102

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار672.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين حسين نجم شناوة75515291942051048

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائينور الهدى ناصر حسين علي75516281942080025

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيمعاد عائد جاسم باقر75517281942190108

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائينور الهدى حسن عبد الرضا دنبوس75518281942190127

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائياماني عباس محمد ساجت75519241942120015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قاراحيائيمحمد صادق علي عبد الهادي حسن75520221941373025

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيبنين عوض عبد العباس جاسم75521231942177011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور عالء عبد هللا ناجي75522241942120288

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيغدير محمد عبد الرضا جاسم75523211942156055

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيمريم مقداد غياص الدين نقي75524201942145031

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمتقي سعد شمخي رهل75525261941038127

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأسراء اسماعيل شرهان باقر75526141942220001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه احمد غانم وداي75527121942089077

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيناديه غانم جابر مهدي75528251942062781
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائينصير رائد رحيم شاطي75529291941002204

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيضرغام اياد حسن عبد الساده75530251941045054

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسين محمد سلمان75531221942414090

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمنار اسامه نصيف جاسم75532221942185109

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب صالح خميس محمد75533221942204080

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيآيه رافد علي حاجم75534221942112007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنباراحيائيعدنان اكرم سعيد جبر75535191941085006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيزهراء خالد رزاق لفته75536221942314010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عقيل محمد صيهود75537221942125108

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.8ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حازم لطيف شالل75538221942421015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.2ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ياسين خضير سلمان75539141942112032

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينوران رشيد حميد كريم75540221942414180

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيضي رقيب عبد الرحمن محمد75541241942120189

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن كامل حسان75542221942178059

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة موسى ذياب علوان75543221942204121

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفدك هاني نسيم عداي75544221942141208

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية المبدعون االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين مجيد عبد الزهره عبد الحسن75545221941378001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيخلد اياد عباس طارش75546221942128026

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى كاظم عباس علي75547161942381132

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيفاطمه رؤوف جبار حسن75548291942055084

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء جبار كاظم زباله75549251942059245

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد رسول علي عبد الحسن75550221941053064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسين محمد جلوب حيال75551231941007039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيعذراء احمد حسن حميدان75552241842085055

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمجتبى عمار ياسر حسن75553221941019124

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيسيناء كامل عبدهللا عباس75554291942052161

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى هادي صبري هادي75555251942062875

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيوفاء اسود سلمان عبد هللا75556271942161045

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيزينب محمد طالب عبد هللا75557271942061025

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر ماجد حميد فيصل75558221941098168

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى محمد كاظم علي75559161942450080

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيمها قاسم غليم محيميد75560261942117045

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيالحوراء زينب علي مجيد طارش75561281942063011

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائييعقوب يوسف عبد الحسين ضعين75562281941008089

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهديل علي عباس طينة75563271942058304

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائياحمد سجاد فاضل عبد الزهره75564271941014010
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيبالل صكب عبد الرحمن كنوان75565211941257007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمرتضى محمد شنيو عطيه75566231941054114

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد محسن هادي محمود75567231941020033

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسن ناصر حسين سوادي75568221941002059

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار650.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيرجاء عبد الساده عبد الحسين غيالن75569221952106008

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار649.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيرسل جبار مكطوف حسن75570221952102020

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار646.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيبدور ناظم شنان شنيت75571291952050007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمرتضى حمادي سعد عبيد75572291951003164

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه موفق حميد ساجت75573221952175028

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار641.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقيمنار حيدر علي محمد75574231952180005

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار641.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةتطبيقيجنه صادق جعفر عباس75575141952085002

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قارتطبيقيامنه رحمن يوسف عبد العكار75576221952207004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيزهراء اياد عباس عبد الحسين75577251952104010

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار638.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعلي عبد الواحد عبد الحميد محمد75578201951013030

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار637.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعلي احمد موحان علوان75579221951011051

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار637.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلتطبيقيكرار حمزه راضي رهيف75580231951193012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0اعدادية المسيب للبناتبابلتطبيقيصفا عباس هاشم عبد هللا75581231952117023

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارتطبيقيبدور كريم كاظم طاهر75582221952155003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقيمؤمن خميس حميد صالح75583201951084019

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيباقر كاظم حسين محمد75584281951001021

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار635.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيياسر عبدالجبار حميد عزيز75585211951002063

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار635.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيسجاد كريم خلف عبيد75586221951077036

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيسرى حكيم محمد جالب75587221952101011

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار674.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسن لفته نعمه شنجار75588221951076005

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار668.0الخارجياتذي قارتطبيقيزينب فالح شبوط راضي75589221952401016

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيسيف حسين جبار حسوني75590221951076020

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبود كطافه عبود75591161951088028

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار662.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي اكوين شعيوط خلف75592221951077051

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار661.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمد علي رهيج75593161951060055

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيعذاري حبيب رزاق محمد75594221952160023

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0ثانوية الموعود االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى حسن طالب مغامس75595221951357005

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسن ابراهيم علي حيدر75596161951035015

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب سعد اوحيد فرهود75597221952125017

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار657.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عبد الرحيم عيدان جرجاك75598161951026089

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا علي خالد خلف75599161951355130

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار653.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيعباس فاضل عريبي عذاب75600221951023023
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قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار653.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيعذراء صادق حسين علي75601221952427054

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار649.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقييعقوب لفته بداي غفله75602221951023046

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار645.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيسجاد حميد مراد حميد75603261951014020

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار645.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارتطبيقيتبارك احمد جليل رشيد75604221952135002

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار644.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيحسين جبار خليف علي75605261951014011

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار644.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيضحى جمعه جاسم حسين75606221952167020

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد بعنون يونس75607161951140070

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارتطبيقيحسين عادل سالم خيون75608221951078006

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار643.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيعبد الحليم حسين عالوي مهدي75609161951033054

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار642.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن رعد عبد القادر سعدون75610161951133002

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار642.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيكميل عقيل فالح حسن75611161951075072

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار642.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهيمن ضياء محمد عبد الساده75612161951083125

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار641.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيفاضل غالم عنيد جاسم75613221951016030

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار641.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى حسين بشاره صالح75614221951002053

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار640.0ثانوية المروج للبناتذي قارتطبيقيكوثر يوسف شاتول مهوس75615221952137013

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس خير هللا كاظم موسى75616161951128055

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار فاضل كريم عبد هللا75617161951355186

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار زيدان خلف راشد75618161951394032

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار638.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين عامر عبد العالي سلمان75619221951040013

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار638.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى سرحان عبد بردان75620241951013077

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار637.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قارتطبيقيصالح فنجان جخم جبار75621221851370015

كلية العلوم/جامعة ذي قار668.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيحوراء احمد كريم محمد75622221942112018

كلية العلوم/جامعة ذي قار656.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى هاشم علي حسين75623221941084034

كلية العلوم/جامعة ذي قار652.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيصفين حيدر علي والي75624221942135118

كلية العلوم/جامعة ذي قار651.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب فالح حسن جاسم75625221942323182

كلية العلوم/جامعة ذي قار650.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عباس طعيمة حزام75626221942113117

كلية العلوم/جامعة ذي قار633.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد السالم جبار محمد75627221942153146

كلية العلوم/جامعة ذي قار632.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم مطر كوبان75628221942157037

كلية العلوم/جامعة ذي قار631.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيختام علي عبد حسن75629221942106009

كلية العلوم/جامعة ذي قار629.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائياالء علي هاشم كليل75630221942203002

كلية العلوم/جامعة ذي قار628.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيفاطمة رافد لطيف مزعل75631221942111039

كلية العلوم/جامعة ذي قار626.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيمريم محمد لفته عبد75632221942103165

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.6ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزهراء انيس علي فرج75633221942159014

كلية العلوم/جامعة ذي قار625.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائياديان كريم بشير نعمه75634221942412005

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد عادل حسن صابر75635221941035209

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمروة ياسر حسين طاهر75636221942113240
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كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيحسين حيدر جرد حسن75637221941007025

كلية العلوم/جامعة ذي قار623.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيأحمد محسن صبري سلطان75638221941009001

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.3ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزهراء سمير هاشم محمد75639221942159015

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيحنين صالح مهدي علوان75640221942154025

كلية العلوم/جامعة ذي قار622.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيصادق عبد الحسين جار هللا محمد75641221941003083

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي مهند كاظم علي75642221941093081

كلية العلوم/جامعة ذي قار621.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد مفكاس عاصي75643221941077125

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عماد برزان محسن75644221942113121

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيحسين احسان عطيه ثامر75645221941011008

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيزينب نجم عبد الجبار نجم75646221942392031

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي حسين عبد الرضا كريم75647221941036164

كلية العلوم/جامعة ذي قار619.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب كامل جليل محسن75648221942113150

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عبد الحسين نعيم جبر75649221942125054

كلية العلوم/جامعة ذي قار618.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد هللا ساجت جعفر75650221942128048

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي داخل عاتي جابر75651221941367026

كلية العلوم/جامعة ذي قار616.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد شاكر جواد حسن75652221941002013

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد ستار فرهود عبد الحسين75653221941002012

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن مجيد مطشر شرت75654221941302011

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين حسن ضاحي75655221942153132

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيتبارك وسام مجيد شاكر75656221942112017

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين شاكر محيسن عليوي75657221941096023

كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمصطفى كريم لفته سلمان75658221941033130

كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحسين شاكر زويد خلف75659221941356026

كلية العلوم/جامعة ذي قار614.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيحسن كريم محيل جابر75660221941009005

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيازهر عبد االمير اركان فرهود75661221941007010

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد خير هللا ياسين75662221941093079

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيزهراء نعيم هاشم خلف75663221942110027

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمصطفى طالب ثجيل عبد علي75664221941003228

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيغيداء محسن كاظم كاطع75665221942112061

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيوليد خالد قاسم خليل75666221941037113

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمسلم عمران جعفر جبر75667221941356120

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمصطفى واثق عبد اللطيف عبد الوهاب75668221941003238

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء نعيم عبيد حنون75669221942391037

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء خضير مسير مجهول75670221942178037

كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك جميل كاظم شنجار75671221942125048

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر اسير جواد كاظم75672221941099017
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كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيحسين جعفر عبد عكلو75673221941017021

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة ناجي عبد الكريم مكطوف75674221942398023

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيعقيل حبيب عكاب عويد75675221941017046

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي حميد هاشم حميد75676221941035136

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0اعدادية الغراف للبنينذي قاراحيائيحسين علي حامد صكر75677221941022023

كلية العلوم/جامعة ذي قار608.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيحوراء صباح جاسم سعيد75678221942190060

كلية العلوم/جامعة ذي قار607.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد الباقر حسين راضي حسين75679221941084023

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيغفران رحيم شناوة مالح75680221942116033

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيحوراء عدنان نعيثل عبد الحسن75681221942116008

كلية العلوم/جامعة ذي قار606.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمود زيدان مزبان75682221942111043

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0ثانوية الجهاد للبنينذي قاراحيائيحمزة جميل عواد كاظم75683221941078008

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمهجة عارف سدخان جباره75684221942113253

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائينور محيسن حبيب حلو75685221942167067

كلية العلوم/جامعة ذي قار604.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيايمان رحيم مطير حسين75686221942311011

كلية العلوم/جامعة ذي قار602.0اعدادية ام البنين للبناتذي قاراحيائيوجدان محمد جابر طالب75687221942152022

كلية العلوم/جامعة ذي قار602.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيعباس فاضل لطيف صوين75688221941356053

كلية العلوم/جامعة ذي قار601.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيعمار كاظم جبار عبيد75689221941079017

كلية العلوم/جامعة ذي قار601.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيسمره سمير منصور ظاهر75690221942160027

كلية العلوم/جامعة ذي قار601.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء عالء عبد هللا صباح75691221942165052

كلية العلوم/جامعة ذي قار600.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيخالده مراد جهاد غياض75692221942154029

كلية العلوم/جامعة ذي قار600.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عجيل مهدي جرات75693221942113119

كلية العلوم/جامعة ذي قار600.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيفرح باسم ضيدان احمد75694221942183069

كلية العلوم/جامعة ذي قار599.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا رعد حاتم محمد75695221941002137

كلية العلوم/جامعة ذي قار598.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعلي محمود سعيد محيسن75696221941001069

كلية العلوم/جامعة ذي قار598.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم رزاق مسير مجهول75697221942178139

كلية العلوم/جامعة ذي قار598.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد خضير حسن75698221942125147

كلية العلوم/جامعة ذي قار598.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمحمد فاضل حسن محمد75699221941010143

كلية العلوم/جامعة ذي قار597.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةذي قاراحيائيزهراء علي عبد جابر75700221942260003

كلية العلوم/جامعة ذي قار597.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائياسراء عالء عبد الرضا محمد75701221942160003

كلية العلوم/جامعة ذي قار596.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد طارش دخيل75702221942109038

كلية العلوم/جامعة ذي قار596.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيحوراء سعد عزيز حبيب75703221942209037

كلية العلوم/جامعة ذي قار595.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا رشاد زغير عبد العالي75704221941003098

كلية العلوم/جامعة ذي قار595.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائينبأ ستار جبار شنيار75705221942126044

كلية العلوم/جامعة ذي قار595.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد المنتظر حسين برغوث ناصح75706221941040135

كلية العلوم/جامعة ذي قار595.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد صالح حناي طاهر75707221941096003

كلية العلوم/جامعة ذي قار595.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيافضال شاكر هاشم عبد هللا75708221942185007
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كلية العلوم/جامعة ذي قار594.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائينور سعدي جواد كاظم75709221942203096

كلية العلوم/جامعة ذي قار594.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء كريم معود منشد75710221942178046

كلية العلوم/جامعة ذي قار594.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيفاطمة جواد كاظم عوده75711221942110045

كلية العلوم/جامعة ذي قار594.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيمروة حسين عليوي جاسم75712221942139157

كلية العلوم/جامعة ذي قار594.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء قاسم عبد سعدون75713221942125113

كلية العلوم/جامعة ذي قار594.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد جاسم عبد هللا75714221942101058

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب طنش عبد علي مهوس75715221942140016

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيأستبرق هاني محسن هاني75716221942139001

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيأسيل عادل مسعد جاسم75717221942150001

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيجمانه ناجي لفلوف عباس75718221942153077

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عفات محمد ظاهر75719221942143242

كلية العلوم/جامعة ذي قار592.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيهدى سعد مريهج عبد علي75720221942134086

كلية العلوم/جامعة ذي قار591.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيايات عبد المطلب باشخ مطلب75721161942153008

كلية العلوم/جامعة ذي قار591.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين طارش بالوذ75722221942190099

كلية العلوم/جامعة ذي قار590.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيعهود شتام صالل حبيب75723221942154073

كلية العلوم/جامعة ذي قار590.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيوديان هداوي خركان كريم75724221942101078

كلية العلوم/جامعة ذي قار590.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيايه عبد الرحمن خلف مداح75725221942175026

كلية العلوم/جامعة ذي قار590.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزينب لفتة عزال حمد75726221942155068

كلية العلوم/جامعة ذي قار590.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائياشرف حسين رهيف ساجت75727221941041011

كلية العلوم/جامعة ذي قار590.0ثانوية البلسم االهلية للبناتذي قاراحيائيام البنين هيثم عبد الخضر خلف75728221942431001

كلية العلوم/جامعة ذي قار590.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيحسين حميد ميس محيسن75729221941001027

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد راضي زغير75730221942162054

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائياديان عيسى محمد هالل75731221942143003

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء فالح حسن كريم75732221942156084

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيمروه فليح كاظم علي75733221942321137

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي حميد علي زنيهر75734221941002155

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمحمود رضيوي داخل عطيه75735221941039127

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين كاظم محمد75736221941003113

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرباب راشد صيوان لفتة75737221942113081

كلية العلوم/جامعة ذي قار588.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيامامه عبود خليف عطيه75738221942321014

كلية العلوم/جامعة ذي قار588.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائينور الهدى ستار عذافة محمد75739221942163068

كلية العلوم/جامعة ذي قار588.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيكوثر عادل ريسان جالب75740221942209141

كلية العلوم/جامعة ذي قار588.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمؤمل ريحان فالح سعدون75741221941036225

كلية العلوم/جامعة ذي قار588.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيجنات عبد المطلب باشخ مطلب75742161942153012

كلية العلوم/جامعة ذي قار587.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيبلسم سالم حسن نايف75743221942190033

كلية العلوم/جامعة ذي قار587.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيشمس الزهراء حيدر كاظم ابراهيم75744221942113178
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كلية العلوم/جامعة ذي قار587.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيحسين عباس هادي بندر75745221941013040

كلية العلوم/جامعة ذي قار587.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيبراء مرتضى نعيم عبد الرزاق75746221942414028

كلية العلوم/جامعة ذي قار587.0ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيحسنين علي اسعد حسن75747221941080010

كلية العلوم/جامعة ذي قار587.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم حسين ابراهيم شناوه75748221942390007

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم شطراوي زامل منخي75749221942417065

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيمريم حسين حسن مسعر75750221942167056

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيصفاء زهير ناصر حسين75751221942209115

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمنال عجيل عبد السادة سالم75752221942323288

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيعلياء اثير ستار جابر75753221942101050

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيحوراء صبر بدر صبر75754221942103056

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيسيف الدين نجم عبد كاظم75755221941099028

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيسعد كامل رغال كزار75756221941306126

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء هيثم سالم خلف75757221942153163

كلية العلوم/جامعة ذي قار585.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيزينب صادق علي كشيش75758221942146034

كلية العلوم/جامعة ذي قار585.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي نعيم حسين عليوي75759221941060030

كلية العلوم/جامعة ذي قار585.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائياحمد خضير عباس محسن75760221941004002

كلية العلوم/جامعة ذي قار585.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمصطفى مطشر رويح علي75761221941307140

كلية العلوم/جامعة ذي قار585.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيطيبه عباس راهي هاشم75762221942185086

كلية العلوم/جامعة ذي قار585.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزينب حسين ناصر حسن75763221942190122

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء مجيد كاظم سويلم75764221942154049

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء قاسم حسن حسين75765221942191004

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب جعفر باقر ناهي75766221942323161

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيملك جاسم شايش عوض75767221942125235

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عدنان كامل جليل75768221942321126

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة حسين عبد علي وذح75769221942143236

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى عبد القادر عبد الشريف طعمه75770221942113301

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائياالء صبري عبد عسكر75771221942323022

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمريم جواد كاظم ضاحي75772221942125223

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد العزيز خضير حسن75773221942125106

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمنار قحطان قاسم بزيع75774221942323287

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحيدر ماجد ياسين عبد75775221941035079

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب محمود شاكر جخيور75776221942103112

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيفاطمة حسين بدري غزيل75777221942134064

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيحسين هاشم جهيد خضر75778221941079008

كلية العلوم/جامعة ذي قار582.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائينور مازن جبار كزار75779221942183084

كلية العلوم/جامعة ذي قار582.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمسلم حاكم جياد كريم75780241941015141
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كلية العلوم/جامعة ذي قار582.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيزينب صبيح حمود علي75781221942111023

كلية العلوم/جامعة ذي قار582.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيكوثر فرحان صاحب حسن75782221942160039

كلية العلوم/جامعة ذي قار582.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين حسين حربي شعالن75783241942121056

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.4ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيايه وسام عبد االله عبد الكريم75784221942159008

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه عباس حسن مرزوك75785221942396012

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائيكريمه محسن طاهر عبد الواحد75786221942214023

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمقتدى غفار خلف عطار75787221941003243

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عباس حسين رهيف75788221942113045

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيفرح موسى حمد حياوي75789221942424151

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحوراء مهدي طالب كاظم75790221942153104

كلية العلوم/جامعة ذي قار580.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةذي قاراحيائيبارق صالح فهد شر شاب75791221941340001

كلية العلوم/جامعة ذي قار580.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيحنان سعد مشني مطر75792221942155029

كلية العلوم/جامعة ذي قار580.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائياحمد حسن ملبس عبد75793221941009002

كلية العلوم/جامعة ذي قار580.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء نجم عبد كاظم75794221942203021

كلية العلوم/جامعة ذي قار580.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيكرار اسعد عبد الواحد نعيم75795221941035180

كلية العلوم/جامعة ذي قار579.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيهدى ثامر فالح حسن75796221942154099

كلية العلوم/جامعة ذي قار579.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائييعقوب يوسف جبار كريم75797221941081081

كلية العلوم/جامعة ذي قار579.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيزهراء عدنان خضير عودة75798221942116022

كلية العلوم/جامعة ذي قار579.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه لطيف خيون فجر75799221942125209

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياديان ناجي مرير جابر75800221942113005

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عباس عبيد دخيل75801221941098030

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيبنين عبد العباس مهدي مختار75802221942134018

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيريام عادل عبد علي ثامر75803221942150022

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيكرار محمد ثجيل كريم75804221941004046

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيحسين فالح حسن عبد هللا75805221941009008

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمجتبى رياض داود سلمان75806221941003162

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيياسر اسماعيل سليمان حسن75807171941223073

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيمحمد عباس سنيد حسين75808221941081064

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيالزهراء ظافر صاحب فيصل75809221942153028

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيمنتظر عبد كاظم محيسن75810221941037106

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين حيدر ذياب شالكه75811221941002066

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد الكاظم محمد جعفر75812221942209133

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيمريم ستار ضايف خليف75813221942209146

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيحوراء حيدر حسين حمزه75814221942190056

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيميامي رحيم عبد هللا عطيه75815221942183074

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء اياد عبد االمير عبد الحسين75816221942154037
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كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيسكينه حسن نعيم عثمان75817221942391043

كلية العلوم/جامعة ذي قار576.9اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمنتظر حسام علي شهاب75818221941002285

كلية العلوم/جامعة ذي قار576.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينورهان محمد خضير عبد الحسين75819221942135196

كلية العلوم/جامعة ذي قار576.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى محمود رشيد عويد75820221942414176

كلية العلوم/جامعة ذي قار575.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ علي منعثر رزيج75821221942175223

كلية العلوم/جامعة ذي قار575.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عادل عبد ناصر75822221941379020

كلية العلوم/جامعة ذي قار575.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيسجى مهدي علي طالب75823221942323205

كلية العلوم/جامعة ذي قار574.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيسحاب شاكر مطشر نغيمش75824221942396011

كلية العلوم/جامعة ذي قار574.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيمنى سلمان صابر شريف75825221942417069

كلية العلوم/جامعة ذي قار574.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي حسين مخيط75826221941093034

كلية العلوم/جامعة ذي قار574.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيروان جيجان عبد الساده عبيد75827221942421025

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيساره عوده لفته عوده75828221942414107

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيمروه ميثم مدلول خليف75829221942153290

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيروان راشد حسين يعكوب75830221942190089

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيعلي عبد هللا فاضل مشاي75831221941092037

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء غسان محسن يعكوب75832221942135085

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد كامل مجبل منهي75833221941002026

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيكاظم سلمان عيدان وسمي75834221941019108

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي مهند حسن محمد75835131941005051

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الحميد عبد  خضير75836221941001005

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد عرمش جنب75837221942125121

كلية العلوم/جامعة ذي قار571.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسن مهدي هريبد بردان75838221941031028

كلية العلوم/جامعة ذي قار571.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حيدر رشيد حميدي75839221942429024

كلية العلوم/جامعة ذي قار571.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور علي غالي حسن75840221942113282

كلية العلوم/جامعة ذي قار571.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيسجاد كريم جليل محمد75841261941012051

كلية العلوم/جامعة ذي قار570.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيعبير حسن سرحان تمر75842221942163050

كلية العلوم/جامعة ذي قار570.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزهراء حميد غالي عجيل75843221942183039

كلية العلوم/جامعة ذي قار570.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيجنان مبارك زماط سباهي75844221942154022

كلية العلوم/جامعة ذي قار569.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيوفاء داخل خيون غريب75845221942396025

كلية العلوم/جامعة ذي قار569.0اعدادية الناصرية للبناتذي قاراحيائيخلود سعود كريم مظلوم75846221942149009

كلية العلوم/جامعة ذي قار569.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزينب هاتف ابراهيم نعمه75847221942190142

كلية العلوم/جامعة ذي قار569.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد حسن جاسم75848221942178096

كلية العلوم/جامعة ذي قار569.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك ستار ياسين سلمان75849241942123028

كلية العلوم/جامعة ذي قار569.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيبتول خالد ياسين عبد75850221942209024

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمؤمل طه ياسين حميد75851221941003153

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمنتظر عبد الرزاق عبد صالح75852221941035251
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كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيذلفاء عبد الوهاب عبد االمير طاووس75853221942414054

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيأديان يونس محمد غياض75854221942323364

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد قاسم عرب محمد75855221941036262

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائياديان خلف حسن حريز75856221942190001

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيساره رحيم شليج بنيان75857221942153197

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد توفيق بريسم ناهي75858251941052003

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد سعيد صبار جليد75859221941306116

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائينبا عادل حسين معيدي75860221942163065

كلية العلوم/جامعة ذي قار566.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى رائد معلك حنون75861221942421081

كلية العلوم/جامعة ذي قار566.0ثانوية االعمار للبناتذي قاراحيائياحالم قهيوي سلمان كمر75862221942430001

كلية العلوم/جامعة ذي قار566.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيتقوى محمد حسين راضي75863221942143065

كلية العلوم/جامعة ذي قار679.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيانعام خميس مطر حسين75864221952104005

كلية العلوم/جامعة ذي قار646.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقينرجس كريم عبد الزهره مزيد75865221952104031

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيفاطمه عالء ناصر حسين75866221952154016

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمفلح ياسر حسين عيسى75867221951002056

كلية العلوم/جامعة ذي قار613.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيرسل محمد يوسف عزيز75868221952175011

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين ناصر رغيف75869221951011056

كلية العلوم/جامعة ذي قار576.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي هادي كامل والي75870221951013084

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيأسراء فليح داود حسين75871221952106002

كلية العلوم/جامعة ذي قار571.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيكوثر كريم خفيس زبيدي75872221952108030

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى عواد كريم طاهر75873221951019027

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقينور الهدى جبار عطيه منحوش75874221952427069

كلية العلوم/جامعة ذي قار562.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيرقيه علي عبد الزهره مزيد75875221952104011

كلية العلوم/جامعة ذي قار561.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيعادل جعفر منشد عطشان75876221951081033

كلية العلوم/جامعة ذي قار558.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقيحوراء احمد خضير عبد75877221952151006

كلية العلوم/جامعة ذي قار557.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيهناء جبار محسن مهدي75878221952158029

كلية العلوم/جامعة ذي قار554.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيرباب عودة شناوة فزاع75879221952107008

كلية العلوم/جامعة ذي قار546.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيعمار غانم فلغوص محيل75880221951081048

كلية العلوم/جامعة ذي قار545.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيشيرين بداي عبد الصاحب جبوري75881221952104022

كلية العلوم/جامعة ذي قار536.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه قاسم محمد عداي75882221952190048

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيصابرين فيصل سعود مشرف75883221952158019

كلية العلوم/جامعة ذي قار531.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيحسين محسن علي نعمه75884221951233006

كلية العلوم/جامعة ذي قار528.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيهاجر علي عبد الحسن عبود75885221952163057

كلية العلوم/جامعة ذي قار525.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد النبي صكر عجالن75886281951005039

كلية العلوم/جامعة ذي قار524.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيفاطمة كاظم جبر محمد75887221952107015

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارتطبيقيمنار رعد سالم وداي75888221952152006
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كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيزهراء حسين حميدي صبر75889221952108009

كلية العلوم/جامعة ذي قار522.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيمريم جاسم موحان سهل75890221952162016

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقياريج فاضل مزهر مكطوف75891221952323001

كلية العلوم/جامعة ذي قار519.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد لطيف مزيد75892221952190032

كلية العلوم/جامعة ذي قار518.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي اركان رزاق ناصر75893221951096016

كلية العلوم/جامعة ذي قار517.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيامير كاظم محسن فياض75894281951005008

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيزهراء علي جواد سالم75895221952209021

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيفرقان عباس عبد الرزاق حمادي75896161952224012

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيمصطفى كريم معلي معلو75897221951068042

كلية العلوم/جامعة ذي قار515.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قارتطبيقيانعام شوقي حسين جعاز75898221952410002

كلية العلوم/جامعة ذي قار515.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارتطبيقياية خالد يسر مصدك75899221952155002

كلية العلوم/جامعة ذي قار514.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيرجاء نعيم محيي زبير75900221952163018

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا حسين عبود عوده75901221951368013

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيمهدي هادي عباس محمد75902221951096033

كلية العلوم/جامعة ذي قار513.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيزهراء حميد حسين يوسف75903221952158009

كلية العلوم/جامعة ذي قار512.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيحوراء مهدي شريف مزيعل75904221952190019

كلية العلوم/جامعة ذي قار511.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيابراهيم كامران رحيم محمد75905201851048004

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيحسن محسن عبد علي حسن75906221951081015

كلية العلوم/جامعة ذي قار510.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيزهراء عالء عبد الحسين حمود75907221952108011

كلية العلوم/جامعة ذي قار507.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد هللا خزعل عكاب75908221951066012

كلية العلوم/جامعة ذي قار506.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد امين محسن عبره75909221951302002

كلية العلوم/جامعة ذي قار506.0ثانوية مرج البحرين المختلطةذي قارتطبيقينور كريم عزيز عجيل75910221952346003

كلية العلوم/جامعة ذي قار505.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيأزل حسون سواك عزيز75911221952199001

كلية العلوم/جامعة ذي قار505.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيزينب محمد ردام طهماز75912221952108018

كلية العلوم/جامعة ذي قار504.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيميساء رحيم عطيه معيوف75913221952394020

كلية العلوم/جامعة ذي قار503.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قارتطبيقيحميد حسين حميد كاظم75914221951367009

كلية العلوم/جامعة ذي قار503.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيرؤيا عبد موسى عجيل75915221952427031

كلية العلوم/جامعة ذي قار502.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى علي عجه عوده75916221951003069

كلية العلوم/جامعة ذي قار499.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيجعفر حسين علي رميض75917221951021009

كلية العلوم/جامعة ذي قار497.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيصادق قاسم عطية يوسف75918221951007019

كلية العلوم/جامعة ذي قار496.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيسناء نبيل مري محمد75919221952397012

كلية العلوم/جامعة ذي قار493.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي كاظم طعيمه عكاب75920221951368016

كلية العلوم/جامعة ذي قار493.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيزهراء احمد جميل حيدر75921221952101007

كلية العلوم/جامعة ذي قار493.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي هاني عباس عبد الرزاق75922221951310147

كلية العلوم/جامعة ذي قار493.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمجتبى عباس حسن كاظم75923221951003056

كلية العلوم/جامعة ذي قار492.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيمؤمل عباس مكطوف عبيد75924221951037044
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كلية العلوم/جامعة ذي قار492.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارتطبيقيزينب علي حمد جبر75925221952155008

كلية العلوم/جامعة ذي قار492.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتذي قارتطبيقيديار عبد الهادي سلمان عبيد75926221952144003

كلية العلوم/جامعة ذي قار489.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقياحمد حبيب ياسر مسعد75927221951017003

كلية العلوم/جامعة ذي قار489.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيفاطمه حسين داخل راضي75928221952427058

كلية العلوم/جامعة ذي قار488.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيحسين خلف عبد الحسين طليب75929221851042018

كلية العلوم/جامعة ذي قار486.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارتطبيقيمهدي وهاب صالح جعفر75930221951052016

كلية العلوم/جامعة ذي قار486.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيرضوان فتيان خضير طاهر75931221951007014

كلية العلوم/جامعة ذي قار486.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيمهيمن منهل هندو عطشان75932221951004065

كلية العلوم/جامعة ذي قار485.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب حسين ريسان مطشر75933221952143014

كلية العلوم/جامعة ذي قار485.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيحسنة حسين علي جايد75934221952107005

كلية العلوم/جامعة ذي قار484.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد حسن عطشان مجيد75935221951310002

كلية العلوم/جامعة ذي قار484.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيعلى ريكان حمود كون75936221951008030

كلية العلوم/جامعة ذي قار484.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيزينه صادق صالح فارس75937221952165017

كلية العلوم/جامعة ذي قار484.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمهدي موسى حمود حيبي75938281951017102

كلية العلوم/جامعة ذي قار484.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيمنتظر علي مناحي جوده75939221951010116

كلية العلوم/جامعة ذي قار483.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارتطبيقيليث احمد شمخي جبر75940221951319021

كلية العلوم/جامعة ذي قار483.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيزينب علي عبد القادر جبر75941221952103023

كلية العلوم/جامعة ذي قار483.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيمريم صادق هادي كاظم75942221952427065

كلية العلوم/جامعة ذي قار483.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةتطبيقيعذراء اسعد عبد االمير عزيز75943161952179012

كلية العلوم/جامعة ذي قار482.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد الكريم نعيمه حسن75944281951006147

كلية العلوم/جامعة ذي قار482.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي عبد الحميد حسن علي75945221951310179

كلية العلوم/جامعة ذي قار482.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيفاطمه جهاد ثقيل حيال75946221952427057

كلية العلوم/جامعة ذي قار481.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيحسن رياض مهلهل معارج75947221951081012

كلية العلوم/جامعة ذي قار481.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيياسين عيسى محمد حسين75948161951355251

كلية العلوم/جامعة ذي قار481.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد الحسين رزاق نغيمش75949221951091051

كلية العلوم/جامعة ذي قار481.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقيضحى كاظم كريم محمد75950221952151014

كلية العلوم/جامعة ذي قار481.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيفاطمه صالح عبد االله عبد هللا75951221952106020

كلية العلوم/جامعة ذي قار480.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد سمير مطشر عبد الرزاق75952221951300078

كلية العلوم/جامعة ذي قار479.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارتطبيقياماني شهيد حسب بلط75953221952109001

كلية العلوم/جامعة ذي قار478.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قارتطبيقيرسل عبود شياع لفلوف75954221952232002

كلية العلوم/جامعة ذي قار477.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيغفران عبد الحسين حسن مكطوف75955221952156039

كلية العلوم/جامعة ذي قار477.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعابر عبد الحسين كاظم عالوي75956221951306057

كلية العلوم/جامعة ذي قار477.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيفالح محمد خير هللا حسوني75957161951363160

كلية العلوم/جامعة ذي قار476.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيزهراء رافد عبد الحسين ثجيل75958221952106010

كلية العلوم/جامعة ذي قار475.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقياثير عبد الرحمن خلف كاظم75959161951363003

كلية العلوم/جامعة ذي قار474.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرالبصرةتطبيقيمؤمل كاظم حسب كباشي75960161951124019
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كلية العلوم/جامعة ذي قار473.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار حيدر كامل عبد الرحيم75961161951038106

كلية العلوم/جامعة ذي قار473.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيهند رياض شجر عزيز75962161952243057

كلية العلوم/جامعة ذي قار473.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيزهراء مؤيد حمد سليمان75963221952154011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار592.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيداليا صادق حمود عطيه75964221942190067

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار582.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيسوسن كريم عبيد عسكر75965221942165077

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار578.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الزهره عبد االمير خلف75966221941310153

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار576.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيساره حيدر نعيم جبر75967221942190144

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار576.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمريم محسن راضي عباس75968221942125230

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار567.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمحمد هاشم مزبان شوكه75969221941010145

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار565.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيتقوى محمد عبد حاشوش75970221942126011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار559.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيدالل أحمد جبار شالكه75971221942126014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى اياد كاطع خليل75972221942178152

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب صادق محسن عامر75973221942429012

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار557.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيكوثر واثق مشاري مسير75974221942165105

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عقيل كتاب جازع75975221942144005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار555.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائينور الهدى حمود جابر هالل75976221942157093

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار555.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزهراء طه ياسين جعفر75977221942109032

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار555.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيرند احمد جميل حسون75978221942125084

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار554.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد علي زياد حسين75979221941002023

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار553.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمود سعد هبوب حسن75980221941066041

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزينب علي هاشم محمد75981221942209089

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائياشواق خالد شعالن عباس75982221942165006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيالزهراء عمار دخيل ساجت75983221942110005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزينب كامل رويح علي75984221942154060

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيختام حسين خضير عباس75985221942393036

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيجسام محمد مطر هيلم75986221941091024

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546.0ثانوية جرف النصر للبناتذي قاراحيائيسارة مشتاق طالب عناية75987221942416010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيزينب عبد السالم فضل جبر75988221942106026

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار545.0اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائيرباب جواد كاظم بداي75989221942255007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار544.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيمصطفى حسين حاجم سلطان75990221941005065

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار544.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزينب جبار صالح مهدي75991221942209083

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيعلي قيس عراق حنون75992221941010102

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار542.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عماد عبد الحسين محمد75993221942391029

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار541.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائياحمد حسين عبد الرضا عبد الرزاق75994221941068002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار540.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيمنار علي شريف حسن75995221942107053

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار540.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيضي باسم محمد جالب75996221942135120
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار539.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيعلي كاظم جبر منصور75997221941019098

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار538.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيراوية حيدر عبد الحسين عباس75998221942153109

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار538.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيايات عبد االمير مانع راهي75999221942190017

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار537.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيايه رائد قنبل شنين76000221942157013

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار536.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينبا حامد ضيول عوفي76001221942323303

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار535.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيعذراء عامر يسر جابر76002221942109063

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار533.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيسجاد سلمان علي حسين76003221941019069

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار533.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب حيدر مالك محمد76004221942153169

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار532.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه مؤيد مدلول منشد76005221942157075

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار531.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد جبار خفاي76006221942113098

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار530.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيدعاء برزان طارش حواله76007221942323082

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار525.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ حيدر نعيم فرج76008221942412067

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار524.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد كاظم سعدون76009221941003130

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار523.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر حسين علي76010221942153136

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار523.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائينور الهدى بشير احمد خلف76011221942157092

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار523.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيفاطمه عادل كاظم حمود76012221942170067

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار523.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد عالء احمد بني76013121941043004

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار522.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيشاكر نعيم جواد كاظم76014221941314019

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار521.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمسلم كاظم حسن علي76015261941027133

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار521.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيطاهر صالح عبد الهادي زغير76016221941010080

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار520.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيمؤمل رضا سالم راشد76017261941019032

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار520.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم اياد جبار مطرود76018221942143260

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار520.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء عماد شريف حسن76019221942113009

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار590.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيسجى جواد كاظم كركي76020221952102038

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار533.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيحبيب ظاهر محيسن عطشان76021221951053005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار532.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيرباب كاظم مطر جبر76022221952270005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار529.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيهاجر ثائر تركي ياسين76023221952199053

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار524.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيمرتضى قاسم محمد مرواح76024221951013102

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار515.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيريام سعد جابر عواد76025221952167014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار510.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيعال نعيم جبر نزال76026221952190044

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارتطبيقيزمرد عقيل كامل محسن76027221952109005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر جواد عبد الكاظم كاطع76028221951046069

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار493.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيبدور حميد عامر شيال76029221952103010

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيحسين علي حاكم حسين76030221951010023

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقياكرم راضي شاهين زغير76031291951025007

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيوائل زياره ارزيج شريده76032221951310214
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيعال هشام مري محمد76033221952397014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيعبد السالم قاسم يابر رعيوي76034221951069044

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار487.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيسجى جليل كوري نعيمه76035221952156035

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى كاظم معارج شاهر76036221951066014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار482.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي عبد المحسن رداد76037221951009046

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار481.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيايمان قصي عبد الكاظم عبود76038221952104006

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار478.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب احمد عبد الحسن عبد الرؤوف76039221952125015

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارتطبيقيرسل عبد الرضا علي كيطان76040221952157012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار629.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيجمانه حسين كاظم كشمر76041221942321032

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار620.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد امين وهيب صالح76042161941352092

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار593.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيالمنتظر محمد حسين حنون76043221941007011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار585.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيروان احمد نعيم حنون76044221942209056

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار565.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائينوره كريم فرحان حامي76045221942110055

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينبأ جاسم عباس كريم76046221942125243

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار558.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيزينب علي عزيز حسن76047221942166026

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار552.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين رحيم مجيد كاظم76048221941098025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيقنوت علي ابراهيم منصور76049231942120158

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار549.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر عبد الكاظم صالح76050221941060034

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائينبأ حنتاو عبد هللا مجاور76051221942110050

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار547.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيتبارك محسن علي عباس76052221942155025

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار542.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيعباس طاهر محيسن عبد النبي76053221941272005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار541.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيبنين امير منعم صالح76054221942153066

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار538.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيغسق سالم كاظم عليوي76055221942109067

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار536.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبة ماجد خليف جبر76056221942113192

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار533.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزينب مهدي فيصل علي76057221942190141

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار533.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد جمعه ياسر ثابت76058221941003172

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار532.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم علي مسعد76059221942154048

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار531.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائينغم طالب حسن حسوني76060221942154091

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار530.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيضحى مصطفى حميد جبار76061221942125181

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار527.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيطيبه مازن جاسم محمد76062221942150042

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار525.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة محل جاسم جابر76063221942143247

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار523.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قاراحيائيالزهراء جواد ابراهيم احمد76064221942140002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار520.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمة حيدر فاروق علوان76065231942090210

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار519.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزينب حامد بهلول عاشور76066221942109041

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار519.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيفاطمه كريم ناهي محيسن76067221942199043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار518.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيقيصر هشام كاظم وحيد76068221941003142
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار516.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي قصي عبد الرضا حسين76069221941065029

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار515.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيميساء حسين رزاق مجلي76070221942156149

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار515.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيدعاء حيدر حسين علي76071221942153112

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار515.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيمحمد داخل حسن عليوي76072221941011045

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار514.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمصطفى رحمن امين لطيف76073221941072114

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار513.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزينب عودة نعيم فالح76074221942155067

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار510.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيعذراء علي محمد عيسى76075221942155091

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار510.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيسرى عقيل فيصل نوري76076261942096097

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار510.0ثانوية االعمار للبناتذي قاراحيائيازهار عايد ثجيل عبيد76077221942430002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار509.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسن مذبوب دهيل76078221941001090

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار508.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائينور خليف مشاري خالوي76079221942209161

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار508.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيدعاء علي كاظم سلهو76080221942155039

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار508.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيضحى غالب طاهر سلمان76081221942392037

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار508.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيساره رشيد كاظم عباس76082261942102073

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار507.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيتبارك حسين ابراهيم حسين76083221942157016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيايات ساجد جبار كسار76084221942162009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعبد هللا صادق فارس عبود76085231941019065

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0ثانوية الطيف االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد هللا يوسف يعقوب76086161941430009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد عامر شنشول ركبان76087231941251295

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد ابراهيم عيسى درويش76088271941001007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قاراحيائياحمد محمد راشد رمل76089221941061003

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزيزفون حيدر ابراهيم دوخي76090221942113130

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيحوراء غانم صبر عبد76091221942101023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي بسام محسن علي76092161941064018

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمنتظر مؤيد عبد عبد هللا76093221941003249

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء خالد جاسم محمد76094221942429011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين صالح مهدي صالح76095221941002073

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيكوثر خلف كاظم عالس76096221942190185

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار572.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيصادق قيس صباح فهد76097161951030043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار542.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قارتطبيقيمهدي عمران مكطوف حميدي76098221951312029

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي صالح مهدي لفته76099221951002036

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار495.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعلي والي محمد عبود76100291951005068

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار493.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيحسن عالء حسين عبد هللا76101221951008011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيمحمود ثائر محمود عثمان76102161951061099

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقيميعاد هادي راشد زايد76103221952216006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار483.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيسلوان احمد عبد علي محمد76104221951310095
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قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى محمد هادي ماشي76105221951058017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار474.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيحسن حيدر محمد عجيل76106221951008009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار474.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمحمد غفار موسى عجيل76107221951003066

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الحسن عبد العزيز عبد الحميد76108161951083108

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيهاني رحيم خلف سفيح76109221951013111

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيبتول حسن علي حسين76110221952397001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقينور جبار محمد خفيف76111221952154026

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمرتضى حسين فليح عبد الحسن76112221951070079

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار471.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيمحمد ستار جبار منصور76113221851027049

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار470.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى رامي حسن عباس76114241951001052

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيميسم حسن كاظم محمد76115221942421076

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار523.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيطيبه حسن علي ياسين76116221942323225

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار520.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائينورالهدى ناطق جعاز لفته76117221942150066

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار514.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر هادي منشد76118221941002159

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيايات حسين كليوز عيال76119221942429004

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار504.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء شفيق عبد المنعم عبد الستار76120221942139051

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيكرار عباس ناصر عبيس76121241941013096

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيمرتضى نصير فالح مهيدي76122251941030033

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبتول خالد عبد الواحد حميد76123221942113029

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد ابراهيم رشك خلف76124161941352047

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيعذراء أحمد علي هذال76125221942158056

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار503.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيغدير جاسب مهلهل صخي76126221942162081

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعلي ماجد علي عبادي76127161941061025

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد ثاير علوان عبد76128241941003234

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيايه محمد كريم عاشور76129221942125033

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيأحمد عماد لفتة طلب76130241941203012

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار501.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينورس علي ماضي بشير76131221942113285

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار501.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزهراء مهدي جبار عبيد76132281942055057

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار501.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيهدى رياض كاظم رزوقي76133221942183090

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار501.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيسجاد قاسم كاظم عبد76134221941005019

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار500.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيهاجر حازم سمير عبد76135221942156160

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار500.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيزيد حاتم وحيد عباده76136231941002097

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيتبارك سلوان موسى صالح76137221942109017

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمد رضا كريم عبد76138241942095096

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيحنين احمد حسين حمود76139221942150014

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائياكرم فاهم عبد الزهرة زغير76140231941071003
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قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائييقضان عبد الفتاح عبد الجبار جاسم76141221941039150

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد لفته حسين76142221942154046

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائياسماء احمد حسين منجل76143161942332004

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائياساور عبد علي حسين شباث76144221942414014

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيحسن المجتبى ثامر موسى حميد76145231941282014

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار495.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيليث فياض جبر هاشم76146211941067014

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائياحمد هاشم مجتبى محمد76147231941050003

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيهاجر حاكم مرهج ثامر76148221942111063

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء ربيع جهاد مطر76149221942323136

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائياسراء كاظم وثيج كاظم76150221942272002

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائينرجس فراس حسن علي76151161942455022

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0ثانوية البشائر للبنينبابلاحيائيليث حسين مشمش عطيه76152231941028033

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيسما علي جبار عيسى76153221942421055

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيامين عبد المطلب علي ياسين76154161941348006

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيزهراء عدنان حميد راضي76155221942166023

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيرانيه ازهر جاسم محمد76156221942151018

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي سلمان مذكور رهيج76157161941140049

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيجنات جواد نجم محمد76158261942107025

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيبشرى رشاد كاظم عاجل76159221942136011

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0ثانوية الصفا المختلطةذي قاراحيائيمروه رزاق حسن جياد76160221942347007

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار490.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزينب احمد رميض عبد76161221942155057

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار490.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيحمودي سعد حمودي علي76162251941004025

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائييوسف رافد نوري رجب76163161941075321

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم عواد محمد ثامر76164221942128083

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيمالك حيدر دشر معله76165221942103168

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار489.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحسين محمد عبد  عليوي76166221941010047

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ طالب علي طاهر76167221942113259

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد علي حسين سلمان76168161941075012

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيفاطمه رسول عبد النبي عبيد76169221942101054

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار488.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمهدي علي كريم كاظم76170261941044056

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار517.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ابراهيم سالم طاهر76171161951083006

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار478.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيلبنى ماجد عبد العزيز بناي76172161952170027

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار478.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيزهراء شمخي ناصر كاظم76173161952230018

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عودة عفات الزم76174161951007067

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار476.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحنين مؤيد محمد عبد الكريم76175161952183005

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار474.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيامير حيدر محمد جاسم76176161951083018
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قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار473.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيمصطفى شناوه مشحوت ورير76177221951010115

كلية القانون/جامعة ذي قار621.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيعلي محسن مكي منهي76178221921048020

كلية القانون/جامعة ذي قار610.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيزينب جبار مونس صفر76179221922158023

كلية القانون/جامعة ذي قار575.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيفاطمة حيدر حسن كشيش76180221922124013

كلية القانون/جامعة ذي قار574.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيروان عبد الكاظم سعدون فجر76181221922157018

كلية القانون/جامعة ذي قار566.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيزينب وليد فاخر جابر76182221922151014

كلية القانون/جامعة ذي قار564.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحمد قاسم حسين كريم76183221921376103

كلية القانون/جامعة ذي قار553.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمحمد عقيل ستار جابر76184221921047131

كلية القانون/جامعة ذي قار552.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيزهراء كاظم جعفر موسى76185221922166009

كلية القانون/جامعة ذي قار551.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمنتظر وسام سامي غزاي76186221921047159

كلية القانون/جامعة ذي قار550.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارادبيهدى ماجد نصر هللا مدلل76187221922052011

كلية القانون/جامعة ذي قار549.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيرحاب حسين محسن عليوي76188221922124005

كلية القانون/جامعة ذي قار547.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارادبيرسل جمال علي عبود76189221922107008

كلية القانون/جامعة ذي قار547.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيعلي فالح هادي هليل76190221921235008

كلية القانون/جامعة ذي قار545.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيزنان عزيز وحيد ضيدان76191221922145016

كلية القانون/جامعة ذي قار543.0ثانوية الوالية للبناتذي قارادبيساره جاسم محمد جاسم76192221922190017

كلية القانون/جامعة ذي قار540.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيبنين كاظم عبد مكتوب76193221922152010

كلية القانون/جامعة ذي قار539.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيقطر الندى حميد فرج عيسى76194221922149044

كلية القانون/جامعة ذي قار534.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيبراء ساجد حمد مطلق76195221922427004

كلية القانون/جامعة ذي قار534.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيمحمد كامل مجبل زبيدي76196221921056020

كلية القانون/جامعة ذي قار531.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبينعمت محمد سالم محمد76197221922149046

كلية القانون/جامعة ذي قار527.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيسعد نعيم كاظم عدول76198221921006031

كلية القانون/جامعة ذي قار526.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارادبيسجاد مناتي سهر جليوي76199221921358004

كلية القانون/جامعة ذي قار525.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبياستبرق حسن فزاع عبد الحسين76200221922155001

كلية القانون/جامعة ذي قار524.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيزهراء احسان كاظم جبر76201221922427018

كلية القانون/جامعة ذي قار524.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيآيات داود سلمان هاشم76202221922149001

كلية القانون/جامعة ذي قار523.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيامال هادي عناد صليوط76203221922155005

كلية القانون/جامعة ذي قار522.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتذي قارادبيعهد علي فرحان سالم76204221922144008

كلية القانون/جامعة ذي قار522.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيرويده وهيب هوني مكطوف76205221922104026

كلية القانون/جامعة ذي قار522.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيفضل عبد الكريم سمير كزار76206221921004025

كلية القانون/جامعة ذي قار519.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحمزه احمد كريم محل76207221921047043

كلية القانون/جامعة ذي قار519.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيمسلم علي جاسم ياسر76208221921079024

كلية القانون/جامعة ذي قار516.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيزينب سعد بهلول عبد الرزاق76209221922156024

كلية القانون/جامعة ذي قار516.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيايات حسين علي عبد76210221922116006

كلية القانون/جامعة ذي قار515.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيمحمد عبد الحميد عبد المحسن عبد العزيز76211221921227021

كلية القانون/جامعة ذي قار513.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيزهراء عبد الحسن جوني خلف76212221922116016
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كلية القانون/جامعة ذي قار513.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيزهراء صاحب جاسم جبر76213221922149026

كلية القانون/جامعة ذي قار511.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيسجاد ارشد حميد مجيد76214221921047059

كلية القانون/جامعة ذي قار511.0ثانوية النبوغ للبناتذي قارادبينبراس جمال عبد الحسين هليل76215221922114007

كلية القانون/جامعة ذي قار511.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحمد ستار فاخر نعمه76216221921376097

كلية القانون/جامعة ذي قار511.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيامير محمد عطشان نعيمه76217221921004004

كلية القانون/جامعة ذي قار510.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيزينب الكبرى علي عزيز بجاي76218221922150012

كلية القانون/جامعة ذي قار509.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمصطفى رسام لهوب عليوي76219221921376114

كلية القانون/جامعة ذي قار509.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيفاطمة الزهراء احمد حسين بريج76220221922160054

كلية القانون/جامعة ذي قار506.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيعبد هللا علي حسين مطير76221221921090035

كلية القانون/جامعة ذي قار505.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيزينب مقدام جواد كاظم76222221922135011

كلية القانون/جامعة ذي قار505.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارادبيحنين ناصر زغير صباح76223221922052003

كلية القانون/جامعة ذي قار504.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيعلي عبد الحميد عبد المحسن عبد العزيز76224221921227014

كلية القانون/جامعة ذي قار504.0اعدادية النور للبناتذي قارادبينورالزهراء قاسم محمد كنويت76225221922156046

كلية القانون/جامعة ذي قار504.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحمزه حيدر ظاهر موسى76226221921047044

كلية القانون/جامعة ذي قار503.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيكوثر كامل هاشم محمد76227221922166022

كلية القانون/جامعة ذي قار503.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيمؤمل كريم شنان عليوي76228221921258011

كلية القانون/جامعة ذي قار501.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيمحمد علي سمير بريس76229221921048024

كلية القانون/جامعة ذي قار501.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيحسين مناف جاسب محمد علي76230221921039022

كلية القانون/جامعة ذي قار500.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيرضا مظلوم غميس جبر76231221921042014

كلية القانون/جامعة ذي قار500.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيحيدر فاضل صكبان نزال76232221921059014

كلية القانون/جامعة ذي قار499.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيغفران محمد دعام جالب76233221922166018

كلية القانون/جامعة ذي قار499.0الخارجياتذي قارادبينور ناظم مسعد جوير76234221922401056

كلية القانون/جامعة ذي قار499.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيواثق قاسم محمد عبد76235221921238040

كلية القانون/جامعة ذي قار498.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيايات علي ستار عسكر76236221922157005

كلية القانون/جامعة ذي قار498.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبياطياف حسين خيون هاشم76237221922145003

كلية القانون/جامعة ذي قار494.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيزهراء رعد هاشم محسن76238221922149025

كلية القانون/جامعة ذي قار494.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيحسين كاظم ناصر عذيب76239221921021012

كلية القانون/جامعة ذي قار493.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيزهراء عبد االمير نايف كريم76240221922238002

كلية القانون/جامعة ذي قار493.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيمصطفى عبد الهادي طالب فدعم76241221921078026

كلية القانون/جامعة ذي قار491.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيعلي جاسم محمد نجم76242221921258006

كلية القانون/جامعة ذي قار489.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبياديان مجيد حامد صكر76243221922149004

كلية القانون/جامعة ذي قار488.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيمصطفى علي عطشان نعيمه76244221921004036

كلية القانون/جامعة ذي قار487.0ثانوية الفالح للبنينذي قارادبيعلي صادق عوده ظاهر76245221921256016

كلية القانون/جامعة ذي قار487.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيغدير حميد رزاق عبد الرضا76246221922193033

كلية القانون/جامعة ذي قار486.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيعبير حسين ناصر حسين76247221922116032

كلية القانون/جامعة ذي قار486.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيزهراء عباس فاضل جاسم76248221922388012
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كلية القانون/جامعة ذي قار486.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارادبيرملة فليح حسن كاظم76249221922052005

كلية القانون/جامعة ذي قار486.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيفاطمه باسم عبد الحسن حمزه76250221922227007

كلية القانون/جامعة ذي قار485.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيمنار جعفر بهلول طارش76251221922116043

كلية القانون/جامعة ذي قار484.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبييقين مؤيد محمد محسن76252221922427048

كلية القانون/جامعة ذي قار484.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيعلي رحمن خلف لطيف76253221921258007

كلية القانون/جامعة ذي قار484.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعامر حسين علي حسين76254221921047078

كلية القانون/جامعة ذي قار484.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيتبارك حيدر تايه فارس76255221922149009

كلية القانون/جامعة ذي قار483.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيمؤمل وحيد عبد الحسين خرموش76256221921011038

كلية القانون/جامعة ذي قار483.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيعلي جنديل شرشاب حسن76257221921078012

كلية القانون/جامعة ذي قار482.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيصابرين فليح عبد العالي عامر76258221922193031

كلية القانون/جامعة ذي قار481.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيبنين رحمن نشيو عبد هللا76259221922149008

كلية القانون/جامعة ذي قار480.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارادبيانمار ستار عبد كاظم76260221921007004

كلية القانون/جامعة ذي قار480.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيدالل حسين زماط مسير76261221922124003

كلية القانون/جامعة ذي قار478.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيطيب عالوي دويش فرحان76262221922116031

كلية القانون/جامعة ذي قار478.0ثانوية الوالية للبناتذي قارادبيروان طارق عبد الرضا جاسم76263221922190014

كلية القانون/جامعة ذي قار478.0ثانوية الخمائل للبناتذي قارادبيهدى ابراهيم منشد صالح76264221922196024

كلية القانون/جامعة ذي قار478.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيوسن ثامر بليسم ذرب76265221922269007

كلية القانون/جامعة ذي قار478.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيانوار كامل سدخان صالح76266221922155007

كلية القانون/جامعة ذي قار478.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيمصطفى حيدر رمضان حسن76267221921068021

كلية القانون/جامعة ذي قار477.0ثانوية المجاهد المختلطةذي قارادبيحسن حيدر حسين رزن76268221921262003

كلية القانون/جامعة ذي قار476.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيمنتظر جميل حمود عبد76269221921005060

كلية القانون/جامعة ذي قار474.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيسرى ناظم احمد زغير76270221922101031

كلية القانون/جامعة ذي قار474.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبينبأ ضياء غالي عبد الحسين76271221922104062

كلية القانون/جامعة ذي قار474.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيحيدر سعد مشني كشاش76272221921090022

كلية القانون/جامعة ذي قار472.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحسين سليم بشاره جفات76273221921047022

كلية القانون/جامعة ذي قار471.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارادبيسجاد سوادي حامض منحوش76274221921300052

كلية القانون/جامعة ذي قار469.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيجنان حسين دخيل جبر76275221922219003

كلية القانون/جامعة ذي قار469.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيمنتهى مزهر شفيدخ حبيب76276221922188019

كلية القانون/جامعة ذي قار596.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيزهراء ناظم جابر مطرود76277221942392024

كلية القانون/جامعة ذي قار595.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيسجى رمضان داخل شذر76278221942162069

كلية القانون/جامعة ذي قار581.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيدعاء علي حسين محمد76279221942134030

كلية القانون/جامعة ذي قار580.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد عدوان عبود76280221942190140

كلية القانون/جامعة ذي قار574.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد رشاد حميد حميدي76281221941002010

كلية القانون/جامعة ذي قار570.0ثانوية االعمار للبناتذي قاراحيائيافراح مجيد جبر بسام76282221942430003

كلية القانون/جامعة ذي قار565.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيحوراء محمد كاظم حسين76283221942154028

كلية القانون/جامعة ذي قار563.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيحسين علي عاصي غافل76284221941007032
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كلية القانون/جامعة ذي قار562.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين كاظم عبد علي بهاض76285221941318006

كلية القانون/جامعة ذي قار561.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيفاطمة عادل مبارك حسن76286221942158062

كلية القانون/جامعة ذي قار560.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيايه احسان عيسى شهيب76287221942323038

كلية القانون/جامعة ذي قار558.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعصام جويد لفته خفيف76288221941003102

كلية القانون/جامعة ذي قار556.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب جبار دهام علي76289221942140014

كلية القانون/جامعة ذي قار553.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك احسان عبد علي عباس76290221942113041

كلية القانون/جامعة ذي قار553.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيايه عبد هللا بدر جويد76291221942166008

كلية القانون/جامعة ذي قار550.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمريم حيدر حسن خلف76292221942323279

كلية القانون/جامعة ذي قار549.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائييقين حيدر حسناوي ساهي76293221942190241

كلية القانون/جامعة ذي قار546.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحسين ريحان ورد حسن76294221941039033

كلية القانون/جامعة ذي قار545.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيابابيل حسين عيسى صباح76295221942135003

كلية القانون/جامعة ذي قار544.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائياحمد باسم جبار لفته76296221941072004

كلية القانون/جامعة ذي قار496.0ثانوية الغراف االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين احمد نعمه سدخان76297221951364004

كلية القانون/جامعة ذي قار486.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسين مرتضى مراد سلطان76298221951013040

كلية القانون/جامعة ذي قار485.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيعلي رائد فارس حثال76299221951037037

كلية القانون/جامعة ذي قار484.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقينبأ علي عبود مهاوش76300221952154023

كلية القانون/جامعة ذي قار479.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد عبد الرضا حنون حسين76301221951306007

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيعلي هادي عبد علوان76302221941006017

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيابراهيم حسن ناجي مجيد76303221941036002

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد كاظم حسن راشد76304221941363043

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي سعدون رنحي76305221942422018

كلية التمريض/جامعة ذي قار670.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب شهيد داخل عبيد76306221942139103

كلية التمريض/جامعة ذي قار669.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء رشيد ذخر عبيد76307221942190102

كلية التمريض/جامعة ذي قار669.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن مسربت76308191941011084

كلية التمريض/جامعة ذي قار669.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور هاشم غزاي منشد76309221942421090

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي كامل هاشم عبد الحسن76310221941002184

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب سعد خضر راضي76311221942185066

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء سالم مجيد عليوي76312221942425010

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيامنه علي حسين جلود76313221942185015

كلية التمريض/جامعة ذي قار668.0ثانوية الهناء المختلطةذي قاراحيائيمسلم ابراهيم عباس جياد76314221941276008

كلية التمريض/جامعة ذي قار667.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزينب عجيل لزراك غيالن76315221942190131

كلية التمريض/جامعة ذي قار667.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيشفاء حسين والي عبد76316221942203068

كلية التمريض/جامعة ذي قار666.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيابتهال حسين بلط بالو76317221942323001

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيمروه شهيد غني ريسان76318221942415018

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قاراحيائيهدى نعيم جعفر علي76319221942187012

كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس حسن سرحان كطفان76320221942412069
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كلية التمريض/جامعة ذي قار665.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قاراحيائيمرتضى نعمه طاهر محمد76321221941261012

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمحمد علي عبد الحسن علي عبيد76322221941072100

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحسين وسام هادي شعالن76323221941356035

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيندى فالح راضي شاهود76324221942392041

كلية التمريض/جامعة ذي قار664.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيورود جعفر مكي عبد الزهرة76325221942126053

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد احمد حامد صبر76326141941023021

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيعلي كريم رمان جاري76327221941018043

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيحسين ستار جابر سويد76328221941007026

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء علي كاظم علي76329221942165056

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيكوثر قاسم دنيف شرشاب76330221942160040

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد عدي عبد هللا حسين76331221941036253

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيفاطمة كاظم غالي نتيشون76332221942154078

كلية التمريض/جامعة ذي قار663.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر طعيمه حداوي76333221942175097

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز غسان حازم شكوري76334171941022083

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيحوراء حامد جبار كاظم76335221942185030

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيمصطفى سمير عبد محسن76336221941013131

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور سلمان ديكان جدوع76337221942204152

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيأسماء عبد الخالق ياسر كريم76338221942139004

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيحسن علي عنايه ضيدان76339221941015007

كلية التمريض/جامعة ذي قار662.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى علي حسين راضي76340221941002269

كلية التمريض/جامعة ذي قار661.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمصطفى داود سلمان رحيم76341211941010094

كلية التمريض/جامعة ذي قار661.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيجهينه حسين عبد النبي مهدي76342221942154023

كلية التمريض/جامعة ذي قار661.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيفراس محسن داود سلمان76343221941002196

كلية التمريض/جامعة ذي قار661.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى نجاح حسن عبيد76344221942175164

كلية التمريض/جامعة ذي قار661.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياية محمود مكطوف ذبيح76345221942113025

كلية التمريض/جامعة ذي قار660.0ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك ازهر جواد كاظم76346221942176005

كلية التمريض/جامعة ذي قار660.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيحوراء خالد دريول خويط76347221942102014

كلية التمريض/جامعة ذي قار660.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيرقيه عبد الحسين علي جويد76348221942162038

كلية التمريض/جامعة ذي قار660.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائيبراء حبيب عزيز بويج76349221942386006

كلية التمريض/جامعة ذي قار660.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيسبأ عمار باسم عبد الرزاق76350221942421051

كلية التمريض/جامعة ذي قار659.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء مطشر كتوب وداي76351221942139090

كلية التمريض/جامعة ذي قار659.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل جليل مكطوف يعقوب76352221942142056

كلية التمريض/جامعة ذي قار658.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد االمير محمد ذياب76353221942321084

كلية التمريض/جامعة ذي قار658.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيتقى حيدر عبد ثجيل76354221942125056

كلية التمريض/جامعة ذي قار658.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيمريم كريم علكم كزار76355221942167060

كلية التمريض/جامعة ذي قار658.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيامال نعيم خلف هليل76356221942207005
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كلية التمريض/جامعة ذي قار658.0ثانوية الخلد المختلطةذي قاراحيائيزهراء أزور حافظ ريسان76357221942245001

كلية التمريض/جامعة ذي قار657.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حاتم سفاح لهيب76358221942393113

كلية التمريض/جامعة ذي قار657.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى كريم حسن زغير76359221942203095

كلية التمريض/جامعة ذي قار657.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قاراحيائيغدير صالح مغامس موسى76360221942202017

كلية التمريض/جامعة ذي قار657.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى علي قاسم حامي76361221942210025

كلية التمريض/جامعة ذي قار656.0ثانوية البلسم االهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر عماد كاظم عبد76362221942431017

كلية التمريض/جامعة ذي قار655.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيسهام عطية عبد  بدر76363221942143206

كلية التمريض/جامعة ذي قار653.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كاطع فليح حثال76364221942178074

كلية التمريض/جامعة ذي قار653.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرانيه علي حسين توفيق76365221942113080

كلية التمريض/جامعة ذي قار652.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قاراحيائيحوراء علي جنام احمد76366221942261009

كلية التمريض/جامعة ذي قار652.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء مؤيد ناجي مجيد76367221942414084

كلية التمريض/جامعة ذي قار652.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد الصاحب علي جبر76368221942175184

كلية التمريض/جامعة ذي قار651.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الحسين علي جويد76369221942162062

كلية التمريض/جامعة ذي قار651.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب مضيلم حمود عبد الحسن76370221942103113

كلية التمريض/جامعة ذي قار650.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائياقبال حامد جساس مالح76371221942207003

كلية التمريض/جامعة ذي قار649.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مهدي جواد عبد الحسن76372221942178098

كلية التمريض/جامعة ذي قار649.0ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار حيدر اشعير اعبيد76373221942191009

كلية التمريض/جامعة ذي قار649.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيجنان خالد جاسم محمد76374221942175044

كلية التمريض/جامعة ذي قار649.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيفاطمة علي سلمان حنون76375221942158064

كلية التمريض/جامعة ذي قار649.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل جميل يعكوب الزم76376221942175072

كلية التمريض/جامعة ذي قار648.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حميد محسن بطي76377221942125133

كلية التمريض/جامعة ذي قار648.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين حيدر عبد الغني جعفر76378221942113036

كلية التمريض/جامعة ذي قار648.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء عبد هللا كاظم سويلم76379221942175054

كلية التمريض/جامعة ذي قار647.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيمنتهى حميد هبيل حسن76380221942165115

كلية التمريض/جامعة ذي قار647.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيطيب عبد الحسن مزهر مشكور76381221942172064

كلية التمريض/جامعة ذي قار647.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيايه رحيم محمد ادريس76382221942204026

كلية التمريض/جامعة ذي قار646.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء كامل حنون محسن76383221942153154

كلية التمريض/جامعة ذي قار646.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء خبار عكش فوران76384221942178061

كلية التمريض/جامعة ذي قار646.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيزينب صبار واوي لعيوس76385221942199030

كلية التمريض/جامعة ذي قار646.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد عدوان عبود76386221942190181

كلية التمريض/جامعة ذي قار645.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء ميثاق جباري ورور76387221942105061

كلية التمريض/جامعة ذي قار645.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياالء حسن شذر كاظم76388221942153025

كلية التمريض/جامعة ذي قار644.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء طالب نعمه جاسم76389221942165050

كلية التمريض/جامعة ذي قار644.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد باقر تركي علي76390131942210011

كلية التمريض/جامعة ذي قار644.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيام البنين عبد الرزاق خيري عبد76391111942079006

كلية التمريض/جامعة ذي قار644.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهبه جواد كاظم مالك76392251942062852
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كلية التمريض/جامعة ذي قار643.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيميالد حميد احمد هاشم76393221942323298

كلية التمريض/جامعة ذي قار642.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيسمية علي حميد هاشم76394221942143204

كلية التمريض/جامعة ذي قار642.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيسحر ياسر ريسان حسين76395221942153212

كلية التمريض/جامعة ذي قار642.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزهراء رشيد عبد جثير76396221942103091

كلية التمريض/جامعة ذي قار641.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيسلوى علي حطحوط مصحب76397221942116028

كلية التمريض/جامعة ذي قار641.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء عباس عبد جبار76398221942113077

كلية التمريض/جامعة ذي قار641.0ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيندى رديف صبيح جويهل76399221942176022

كلية التمريض/جامعة ذي قار640.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الهادي صالح حبيب76400241942106091

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار633.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد حسين عبد الرضا76401221942203078

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار572.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد ابراهيم كامل ضيف هللا76402221941302047

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار565.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيمنار مجيد عبد خنجر76403221942413067

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار563.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيآيه جميل مكطوف صبر76404221942209010

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار551.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيمحمد حنون خيار حسين76405221941028071

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار545.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قاراحيائيمروه محمد نايف عبيد76406221942148015

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار541.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيندى ناطق محسن احميد76407221942135181

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار541.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيمؤمل سعدون كاظم فرج76408221941309024

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار540.0ثانوية ابن رشد المختلطةذي قاراحيائيمحمد نعيم ياسين فجر76409221941251008

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار540.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيوسام رحيل مشكور محمد76410161941001129

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار537.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيمروه طالب صيوان عويد76411221942156145

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار536.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيغيث واثق مزعل حمادي76412221941372029

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار531.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيايات رحمن منصور حسين76413221942125025

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار525.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيرؤى احسان هنيدي ابو الدوش76414221942414055

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار524.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيعبدهللا خلف نجم عبدهللا76415211941068017

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار523.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيناديه صالح مجيد سكر76416221942162097

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار522.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيضحى ماجد خواف شالل76417221942188021

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار522.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيفرح علي عواد جعفر76418221942203082

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار520.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي رائد جواد كاظم76419221941033069

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار517.0اعدادية الناصرية للبناتذي قاراحيائيسماء يعرب حميد مهدي76420221942149021

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار517.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيبدور ماجد جبر بسام76421221942125037

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار513.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد منصور شخير76422221942391034

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار511.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيمرتضى زعيم جداح عنبر76423221941225037

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار510.0ثانوية الشطرة االهلية للبناتذي قاراحيائيجمانة رضوان سعدي مكي76424221942129002

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار508.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة ماهر كريم طعيمة76425221942424148

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار505.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحسين سالم علوان عبود76426221941019036

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار502.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء حيدر علي عبد76427221942135046

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار501.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيحوراء كامل عبد الرضا كريم76428221942155037
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الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار500.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائييقين ربيع زبيل فرج76429221942103199

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار499.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي عدنان حليو خزعل76430221941035148

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار497.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيصفا سعد عبد الحميد عبد الساده76431221942323365

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار496.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائياحمد عبد االمير نعمه خلف76432221941072010

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار496.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيرضا هادي كريم عبد العزيز76433221941007038

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار496.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيسجاد ساجت هريبد بردان76434221941031063

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار495.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي باسل عزيز فرهود76435221841099011

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار494.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حيدر عبد الحسين ناصر76436251841205229

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار491.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيايه اسعد علي عفات76437221942143039

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار490.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيحسن داخل عليوي نزال76438221941023006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار562.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور سعد رحيم مهدي76439121942231111

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار473.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيايات عباس محسين جبر76440221942134006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار467.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء ساير حسن محيل76441221942156074

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار459.0اعدادية الهبة للبناتذي قاراحيائيغدير عبد العظيم كاظم جويد76442221942120042

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار457.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد الباقر علي عبد علي جريد76443221941058067

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار454.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور حسين مكي تامول76444221942421087

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار453.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه حامد عبد علي ناجي76445221942157072

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار453.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعمار خضير عواد حنبور76446291941153235

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار452.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتذي قاراحيائيسجى عمار ياسر حسين76447221942200017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار451.0ثانوية الكسائي للبنينذي قاراحيائيحيدر حسين صوباط محسن76448221941244007

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار451.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيمسلم حافظ سباهي عبد76449221841006030

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيانوار صالح حسن عبد هللا76450221942156020

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار447.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمحمد سامي حاشوش فرحان76451221941356098

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار446.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيزينب مجيد ساجت ملغوث76452221942107031

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار446.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيعلي هادي كريم عبد العزيز76453221941007065

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار445.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور فؤاد داود سلمان76454161842202153

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار445.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي سمير جحيل علي76455221941003118

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار445.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيامل عبد الحسين ثاجب علي76456221942156018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار444.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحسن راجي حمدان عبد76457221941091026

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار443.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيرحاب سعد عبد هللا يوسف76458221942150019

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0ثانوية بحر العلوم المختلطةذي قاراحيائيزهراء اسعد كصاب مسعد76459221942249006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائييقين جميل رزيج عليخ76460221942155127

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار441.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه حسين مجيد خشيم76461221842125138

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيرشا محمد محسن عوفي76462221842158023

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيانفال سعدي خيون عباس76463221942103022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه ماجد جاسم محمد76464251942084706
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزهراء فؤاد حاجم سلطان76465221942147035

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيخديجه عامر عبد الحسين علوان76466221942153108

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي فاضل قاسم سماوي76467221941093077

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيماجد صباح عزيز مكطوف76468221941010120

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحمزه رحم غويلي عواد76469221941031044

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0ثانوية الخمائل للبناتذي قاراحيائيحوراء شاكر محمد دوهان76470221942196007

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قاراحيائينور امير شريف رضا76471221842420018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائينمارق عبد االمير عزيز بويج76472221942198039

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيباقر عبد هللا صالح عباس76473221941036032

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيمنار فوزي فزع عبيد76474161942235029

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد سامر عزيز مجيد76475221941040008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمسلم ناجي نعمه غافل76476221941310168

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيتبارك محمد رشيج مكطوف76477221942190046

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب ستار شبوط مسير76478221942323167

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائياساور عبد الرضا هادي وطبان76479221942323014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0ثانوية النرجس اللبناتذي قاراحيائيحوراء علي موسى صياح76480221942182006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الكريم عبد الحسين سلمان76481221942143141

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0الخارجياتذي قاراحيائيغفران عالء حسين علي76482221942401042

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيايوب سالم ساير جرك76483221941001013

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا عبد الكريم ساجت صكر76484221941310096

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيزينب خلف ثجيل محيبس76485221942311033

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائينور صباح عبد العباس خلف76486221942151062

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيصفا فاضل علي عودة76487221942139125

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحيدر كاظم حسن راضي76488221941010053

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيطارق عدنان علي عبد النبي76489221941001048

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيمريم رجب حسين علي76490161942455021

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينور امنة عباس ناشي شذر76491221942153324

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيسبأ فالح كاظم دحام76492221942156109

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر محسن جبار76493221842150024

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيسجاد علي محمد فنجان76494221941007041

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيبدور فائق عبد الرضا حسن76495161842175005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحسن عطيه عويش76496221942125105

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيطيبه حسن كاظم خليف76497221942190159

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائييقين حسين علي كامل76498221942178169

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قاراحيائينوره نجم عبد الرضا عبد الرزاق76499221942118028

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء مصطفى جاسم محمد76500221942139054
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0الخارجياتذي قاراحيائيمنتهى عبد الزهره بريسم هليل76501221942401050

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الحمزة خلف محمد76502221942155061

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيهبه سعود خلف عوض76503221842183064

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيبنين فراس انور فرهود76504221942101017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيظفر كاظم خليف مظلوم76505221942113195

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيرحاب مزعل جخيور عبد76506221942323096

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيهدى مجيد كاظم عواد76507221942321167

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيهدى علي ثجيل كاظم76508221942232011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار496.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي سعد مهدي صالح76509221951307153

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار486.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قارتطبيقيصفا عبد الكريم سبتي علي76510221952148008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار470.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارتطبيقيحنين عبد الرحمن عبد الصاحب كاطع76511221952157009

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار460.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقييقين ستار جبار حسن76512221952151022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار454.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيمنار صبر سعيدان رطب76513221952107018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار452.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارتطبيقيزهراء ناظم رزيج حطاب76514221952157017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار450.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قارتطبيقيعالء والء ثجيل رهيف76515221851093005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار448.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارتطبيقيساره سعد قاسم سلطان76516221952157019

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار448.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى جبار عبيد عريبي76517221951001040

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار447.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارتطبيقيبنين سعد قاسم سلطان76518221952157007

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار445.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقياحمد حيدر كامل زغير76519221951011004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار444.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارتطبيقيهاله كامل عبد حبيب76520221952052010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار443.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيتقى قاسم عطا نجم76521221952150008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار443.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيفالح حسن ريسان بشارة76522221951041056

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار443.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيعلي حسن ياسر سلطان76523221951001026

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيرويضي حميد عبد االمير راضي76524221951300066

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار441.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيعبير حسين علي ثويني76525221852016007

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار441.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيعبير سالم رزاق مناحي76526221952160022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قارتطبيقيحسين كاظم مناحي كريم76527221951312008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين دويح عبد علي76528221951300117

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد ناصر حسين76529221952199026

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قارتطبيقيأم البنين جليل مخور علوان76530221852126001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيعلياء عبد خصاف جواد76531221952107014

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيسجى محمد عبد موسى76532221852107018

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيمنار علي معن حلبوص76533221952164030

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد كاظم حسين علي76534221951300010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيزهراء شمخي جبر بريسم76535221952321020

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر رزاق كريم عبد العزيز76536221951007038
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كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيزهراء كاظم صبار نذير76537221852108011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيحوراء محمد بريسم طوفان76538221952199016

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعلي عويد جياد خواف76539221951373063

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارتطبيقيرحاب صبار حسان عبد هللا76540221952149006

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار436.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسن سرحان جبار جويعد76541221951013023

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد عباس ناصر حسين76542221951307091

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين شنين حشيف76543221951063033

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقينبأ خالد خضير عيفان76544221952209049

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي مجيد محمد سعيد76545221951300139

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيكوثر سامي شيشخان شرشاب76546221952160030

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقياحمد جبار كاطع جبر76547221951017002

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0اعدادية سكينة للبناتذي قارتطبيقيمهينار عبد ضاري خلف76548221952116019

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيجعفر اياد احمد عباس76549221951003011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيشهد ساجت جادر رواش76550271852063079

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيرقيه علي فالح صالح76551281952070031

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0اعدادية الهبة للبناتذي قارتطبيقيزهراء سامي ضايف شلش76552221952120007

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار432.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيزهراء جميل حسن ساجت76553221952164017

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيزينب ناصر عجيل عوده76554221952427048

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيهشام حميد عامر بريس76555221951374095

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيشذى اركان جميل رزيج76556221952209037

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيابتهال عدنان شريف جبر76557221952187001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيبشير رشاد كاظم عاجل76558221951300023

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقيزهراء جبار دايخ شاهر76559221952151009

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيضرغام عماد جاسم مطر76560221951375016

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعمر عبد العزيز حمزه علي76561221951011067

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارتطبيقيسارة علي خضر حسين76562221952155010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيحسن خالد منادي عطاي76563221951375007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار563.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيهدى منشد كطامي جاسم76564221922116050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار548.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيعلي يعقوب محسن غليس76565221921221015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار548.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيحيدر شنيشل فناخ جسام76566221921086033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار546.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيزين العابدين فليح هاشم شريف76567221921048014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار541.0ثانوية االمان للبناتذي قارادبيحوراء حسن حريز بحيوس76568221922180002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار539.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمحمد سلطان ذجر فليح76569221921086081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار538.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيمسلم عقيل عبد الرزاق علي76570221921059033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار536.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيعامر حسين نعمه رباط76571221921219005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار535.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيمصطفى كامل محمد عواد76572221921059034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار533.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيزينب عايد اشريف معن76573221922158026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار527.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيمحسن حسن عبد حسين76574221921004029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار527.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيعلياء ناصر جباري علوان76575221922219007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار525.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيبتول محمد يوسف حسون76576221922116009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار524.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيايات قادر حالوب نجم76577221922145005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار523.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيوئام عباس معوز محمد76578221922145029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار522.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبياحمد فالح جبر مخيلف76579221921048003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار520.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيغفران أحمد عوده معتوك76580221922102026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار518.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبينبأ قاسم كاظم محمد76581221922110022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار516.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيعبد هللا ريسان غياض هجول76582221921059020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار513.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيحيدر كاظم مجيد هيول76583221921059015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار507.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيعالء كريم جابر كندوح76584221921219009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار503.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيجنات فيصل مسعد عطار76585221922323010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0ثانوية الجوادين للبنينذي قارادبيحيدر حيال عبد الرضا جبر76586221921012003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيحسين رياض حسين كلهام76587221921021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار502.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيايمان ضاري زعال خضير76588221922110002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار499.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيعلي هاني عبد العالي  منصور76589161921033048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار499.0ثانوية القرية العصرية للبناتذي قارادبيزينب عبد هللا كاظم جبر76590221922201007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار498.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيايات محمد عبيد عيفان76591221922157008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيمنار سالم ناصر طلب76592221922427038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيحسين شريف منخي عليوي76593221921021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيفضل خالد محسن نمنوم76594221921004024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارادبيفاضل فهد حسن علي76595221921010027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيجاسم حامد جبر سويف76596221921269002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبياسراء خضير بدر عناد76597221922145001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحسين محمد رشيد حميدي76598221921047040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيحسين احمد عباس صالح76599221921221002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيسجاد جمعه شدود نكال76600221921238017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيزهراء حسين علي شاكر76601221922101017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيضياء نجم عبد الحسن حنيدل76602221921238021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيمحمد قاسم عبد النبي محسن76603221921005056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيهبه حسن كاظم كاطع76604221922151025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيزهراء حسين عودة كاظم76605221922155016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيمحمد فيصل فرحان غانم76606221921068020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيوفاء علي حسين جاسم76607221922235014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيعذراء عكاب انتيشون كاطع76608221922389012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيفاطمه رحيم شلب همل76609221922239010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيحسين غفار جبار هليل76610221921235007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيعناد رسمان فرحان غانم76611221921068018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيمهدي عبد األمير مبدر ياسين76612221921041067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيمجتبى مهند سالم راشد76613261921161014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيضحى وليد محمد عبد الرضا76614221922239006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيعماد شهيد علوان كبر76615221921238027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيمصطفى احمد جاسم محمد76616221921248015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارادبيكرار حسين رسن راضي76617221921010029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيعباس عبد علي عبد الحسين محمد76618161921094015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيرقية خالد هاشم دبيان76619221922155014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارادبيمرتضى حسين هاشم جابر76620221921010035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيرباب رسول لفته خضير76621221922136010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيسامي جبر عبد بعنون76622221921238016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيرانيه صالح عبد الحسن كاظم76623221922108010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيمسلم عبد االمير شكاحي ساجت76624221921050040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيصفاء علي عوده معيوف76625221922389011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيرضا سليم مدلول عطيه76626161921033028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينذي قارادبيمصطفى خضير جابر حسون76627221921379006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيحسن كاظم محمد مناحي76628221921005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيسجى صافي عبد هللا خيون76629221922101030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبياسماء رزاق شويل هاشم76630221922193007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0اعدادية االصالح للبنينذي قارادبيابو الحسن عبد الباقي كاظم مطر76631221921015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0ثانوية الوالية للبناتذي قارادبيرسل اسعد محسن جواد76632221922190013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيزهراء محمد حسين عودة76633221922231004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيصالح جبار حميد بعنون76634221921238019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيزهراء سالم بهار حويدر76635221922151010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيزينب مجيد كاظم جبر76636221922156025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبينور الهدى غازي هليل ثويني76637221922101042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيزينب حبيب خطار جيجان76638221922269002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيحسن قاسم علي مهدي76639221921238011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيحسين عكار وند سعدون76640221921005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارادبيحسين عبد هللا موحان عبد هللا76641221921381005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيزينب عزيز حنش عوده76642221922150014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعلي جودة مانع زيارة76643161921030071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيصالح قاسم محمد عبد76644221921238020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيفاطمه ماجد كاظم ميس76645221922150025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيمنار سعيد زاجي حسان76646221922102029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيسجاد جبار حسين خليفه76647221921028017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبينور علي عبد النبي وحيد76648221922145027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيابراهيم خليل رويض غانم76649221921269001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيزينب جحيل طاهر محسن76650221922156022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0 تموز للبنات14ثانوية ذي قارادبيهاجر طعمه عزيز عبد الرضا76651221922127007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيمنتظر كامل بشارة عيسى76652221921059036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0الخارجياتذي قارادبيفاتن فهمي فاخر كاطع76653221922401038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارادبيمنتظر رحيم عبد الحسن بصبوص76654221921302028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيانوار فهد زبن سمير76655221922134002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيزينب علي عبد الحسن عواد76656221922136018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيسجاد رياض حمود عبد76657221921005030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبيميثاق بشير مغيدر فرج76658221922141010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعبد العزيز عامر عبد الصمد خلف76659161921061055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيسجاد كاظم ياسر مكطوف76660161921139004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيمنصور ازهر منصور حسين76661221921059037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيرؤى ابراهيم كاظم صالح76662221922110008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيايناس كاظم تبينة معارج76663221922155011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0ثانوية المجاهد المختلطةذي قارادبيعلي ماجد عبد االمير سعود76664221921262011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيزهراء باسم عباس شايع76665221922149023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيحسن فالح حسين علي76666161921310008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيرشا عيسى جواد كاظم76667221922157017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارادبيابرار حسين ابيد خريخت76668221922204001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارادبيشيماء قدوري محمود باقر76669221922052008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزينب احمد كاظم جدوع76670221922106032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قارادبيفاطمة احمد عبد العزيز عباس76671221922420004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0ثانوية االمان للبناتذي قارادبيعذراء جاسم نجم عبد هللا76672221922180005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارادبيانور حكيم جايد شالش76673221921010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيبنين عدنان ريسان كهو76674221922166003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيميعاد عبد الكاظم شالل هذال76675161922175037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيمروه محمد سعدون هاشم76676221922221008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيغفران طعمه عريمش علي76677221922106052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0ثانوية الصدرين المختلطةذي قارادبيفاضل حسن عامر ضاحي76678221921213011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيلقاء عادل حلو مطر76679221922120025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيزهراء رزاق رسن جوده76680221922166007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قارادبيحيدر غالب صبار حسن76681221921261004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيميالد علي كاظم محمد76682221922150026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيعدنان عباس صكبان نزال76683221921059021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحيدر شاكر عريبي صيهود76684221821047029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيحسن علي شناوه حسين76685221921235004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيليث محمد شالكه حسين76686221921050031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ثانوية علي المرتضى للبنينذي قارادبيبدر هالل سمير طارش76687221921038003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيضحى عباس جوده خضير76688221922151019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيعلي عامر طالب حسين76689221921059024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيبنين محمد جليل مطشر76690221922108006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار446.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمحمد فالح حسن فرعون76691161921030101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحسين سعد صالح محسن76692221921047024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيحسن سعد عبد االله معود76693221921059004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبيدنيا قاسم محل حرز76694221922417006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبياحمد طعمه شيحان سويج76695221921366001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار443.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيزهراء ثامر عوده حامي76696221922157020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيفاطمة زياد كمر صالح76697221922158032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيحسين علي جبار غضبان76698221821021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار442.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيزينب عقيل سمير جودة76699221922134016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيهاجر جاسب فرحان فرج76700221922157050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيرهام جواد ابراهيم حسن76701221922166006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار533.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيتبارك عمار سامي حمزه76702221942190045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار522.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ياس كاظم عرار76703221942125125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار518.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيبنين شعيبث بزيع راضي76704221942199005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعباس علي كشيش مهدي76705221941039074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيهدى محمد نوير عجمي76706221942125285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار514.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائياكرم محسن حسن عبد الرزاق76707221941039016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار514.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيديار عمار سامي حمزه76708221942190073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار512.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعلي جليل زبيري حسين76709221941013086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار511.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائيخلف عدنان خليف كريم76710221941059012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار510.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتذي قاراحيائينبا عبد العباس حسين علي76711221942200022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار510.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائينؤاس طالب غيالن جالب76712221941009052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار506.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمحمد عاشور ساير سلمان76713221941020061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار506.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيرسل كريم محمد جار هللا76714221942151020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار505.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء نعيم حسين عالوي76715221942139092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار504.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيطيبه عباس عبدهللا مهدي76716221942156121
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار504.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيزينب علي فليح مزبان76717221942246003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار501.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيحوراء احمد فرعون سلمان76718221942323076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار501.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيجعفر عباس فليح خطار76719221941002043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0ثانوية النبوة للبناتذي قاراحيائيايه احمد عبد الرحيم كشيش76720221942205001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائيعباس هالل عبود عاصي76721221941312018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيعلي وحيد خليف علي76722221941011036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحسين لوكي زاجي76723221941002169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار499.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيافراح شمخي جبر محمد76724221942153023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار499.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيقطر الندى علي خلف عبد هللا76725221942101060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحوراء احمد طعيمه عبد76726221942153092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائيمنار عزيز مطير علي76727221942117036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياالء عبد الحسن فهد علي76728221942153026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيفاطمة عبد النبي صياح ناصر76729221942155098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار491.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيزينب حسن جبار حسن76730221942116023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد حمادي محمد76731221942156092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيعباس جبل مطرود صحن76732221941029057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيهديل عواد حسين علي76733221942136078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيدنيا قاسم عطية ثامر76734221942158031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيعلي محمد سمير عوده76735221941219014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائياسيل صبار محسن منخي76736221942107008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين رشيد حميد هنيدي76737221941035056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار486.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمسلم طالب عبد هللا عوده76738221941010152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد رياض كامل يونس76739221941002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيشكران علي يوسف عبد الحسين76740221942151043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار485.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد جبار خليفه فتات76741221941076008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيحنين جابر عويد عيدان76742221942134022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا حامد حسين علي76743221941306152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيابتسام زعيبل علوان عجيل76744221942176001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيزينب علي شريف حيال76745221942116024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيمريم مجيد عكاب حسين76746221942190196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيعلياء برزان عطب صكر76747221942323233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيحنين ستار ضايف خليف76748221942323069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار481.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيايمان حميد مجيد هيول76749221942150006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيحوراء رياض عمران سلمان76750221942259006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0ثانوية الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد كريم عبد الساده جبر76751221941014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0ثانوية النرجس اللبناتذي قاراحيائيزهراء مهند جواد كاظم76752221942182009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيمحمد هادي صالح عبد الصاحب76753221941272011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيورود عيلول حمود هويرف76754221942323355

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسين عباس شريف طالب76755221941003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد مزهر حزام76756221842158049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيخديجه محمد ساجت تاغي76757221942183024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين جخيور كشاش76758221941002224

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مرتضى جاسم شهد76759221942396010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائيسجاد عيسى جالب خليل76760221941068014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيالهام حسن حيبش غضبان76761221942141026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيساره حسن علي حسين76762221942323193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيضحى حيال موسى طاهر76763221942323222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيسجاح عباس جمعه حسن76764221942126030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عبد الستار جبار خليف76765221941076031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيزهراء سالم جوالن مهلهل76766221942146023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحمزه جميل ريكان بحيبح76767221941315004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيصابرين عبد كاظم شنيدي76768221942125177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين علي جلود76769221942190100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب راسم محمد حسان76770221942178086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0ثانوية النرجس اللبناتذي قاراحيائياديان فاضل محيي لفلوف76771221942182001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيساره ثامر ناصر حمود76772221942160025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيبنين علي محسن لفته76773221942154016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيريام أحمد كاظم خضير76774221942158035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار473.0اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائيدعاء كاظم دخان شاهر76775221942255006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ناجي خليف محمد76776221942141204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائياماني غانم زياد عبيد76777221942134089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيمها عادل طعمه خضر76778221942154087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمصطفى وسام كاظم شناتي76779221941072119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائينوره صالح ديوان باهض76780221942199052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيسجى حسين عبد حبيب76781221942153203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائياحمد صباح جريو نايف76782221941003010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزهراء سعود خلف عوض76783221942183040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيهجران فائز سعدون محيي76784221942209166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0ثانوية االعمار للبناتذي قاراحيائيهيا عطوان والي ضيدان76785221942430025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيفاطمه عبد حميد شمخي76786221942188023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد ماجد مطشر فرحان76787221941066038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيضحى بدر بريج كامل76788221942151046
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب كاظم حسين عوده76789221942174003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيهبة عبد الكريم حسن شريف76790221942134082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيريام خضير حسن مشخول76791221942323114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعبد هللا محمد علي عبد الرضا نعمه76792221941067067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيمكارم مرتضى ثامر محمد76793221942109076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسن محمد مالجي76794221941005059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعلي سمير والي راضي76795221941001062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء عواد عداي عوج76796221942321074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيروان نعيم عبد الحسن خصاف76797221942165040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمهدي غالي ساير سلمان76798221941020077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيأيات محمد عبد الستار شرموخ76799221942153047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيطيبه صفاء حسن صاحب76800221942162079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتذي قاراحيائينور محمد طارش سدخان76801221942144008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائيمخلد حميد منشد خلف76802221941068035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائيمحمد حيدر مويش عطيه76803221941312027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد جبر راضي76804221942190094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمرتضى حميد ريسان مزبان76805221941036270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا علي محمد شتيم76806221941002138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيضحى احمد جخيور رهك76807221942107038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيلجين نزار جازع زناد76808221942113234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيفاطمه طالب صبيح مجشف76809221942156130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيمريم عويد صبر خنيفر76810221842157078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيبيداء حسن مرار ضميد76811221942178027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيمريم علي عبد الحسن لعيبي76812221942156147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب جميل جمعه فدار76813221942113135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيحوراء قاسم جواد كاظم76814221942156040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيزينب صادق سلمان رزن76815221942136040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيشهد حسن جميل عوده76816221942153221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر فليح حسن شذر76817221942143257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيآيه هللا صباح محسن علي76818221942126004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي وليد داخل محسن76819221941099044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء محمد حمود مكبول76820221942178041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينور التقى عادل خليل جاسم76821221842153291

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء خلف مزعل محيسن76822221942165046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائيسعد فرج لفتة فرحان76823221941068018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيزيد نجاح عطيه عبد76824241941202033
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0ثانوية فدوى طوقان للبناتذي قاراحيائييقين عبد المنعم شمخي جابر76825221942131028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيسجى علي هاشم حمدان76826221942219008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيفاطمه مؤيد انكال حويجم76827221942150049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0اعدادية شهداء الغراف للبنينذي قاراحيائيسجاد صالح سراب حسن76828221941371010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمصطفى رزاق ياسر سدخان76829221941058086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيسجى صادق محسن يوسف76830221942158054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيالهام صالح عبد عزيز76831221942157008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائييقين شنان حسن عبد76832221942190243

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيشمس علي كاظم نجم76833221942154067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيهجران عبد الحي محمد ضهيد76834221942153347

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيدعاء ثائر زوير مرهون76835221942153110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حمد عليوي حمود76836221942429006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار509.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيمحمد جابر عنيد ساير76837221951022075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار498.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيذياب غانم شالل سهيل76838221951374031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيحسين عجيل شريف عليوي76839221951373027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار480.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيساره عوده خلف لفته76840221952101009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيرويده راضي عواد حريز76841221952190024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيعلي نافع داود نغيمش76842221851033071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارتطبيقيحوراء جاسم محمد صخي76843221952157010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيكرار ستار الزم مخور76844221951069069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء تحسين علي محمد76845221952125009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيحسين حالوب جابر كريدي76846161951013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيحسن محسن ياسر حسين76847221951002013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيكرار علي حسين عطيه76848221951068034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيكاظم جواد ناصر عبد76849221951356034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيذو الفقار علي طاهر حسن76850221951069032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيام البنين قيصر شنيشل عالج76851221952199006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار467.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيزهراء حيدر حمد عجيل76852221952392016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيحيدر ماجد محيبس حسن76853221951007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد علي حسين جوحي76854281951006151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب خلف ريكان عطشان76855221952410006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين رزاق تايه علي76856221851002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيزينب كريم محيبس جاسم76857221952323074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيفاطمه عالوي حسين جاسم76858221952392029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقياساور نعمه يوسف شاكر76859161952253001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيعلي محسن مالح حسن76860221951311125
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الرحمن عبد الكريم حجام76861161951084174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد عواد جثير76862221851037052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي سالم عجمي مغامس76863221951013071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيحنان علي حسين عبد هللا76864221952156011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيسلطان جابر عنيد ساير76865221951022047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه خلف ريكان عطشان76866221952323104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارتطبيقيفاطمة محمد عبد الهادي كريم76867221952149021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار461.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيحسين مطشر سعيدان كاطع76868221951011026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيداليا غني عجيل زاجي76869221852163020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد صالح غافل76870221851002083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيزينب حسين يوسف جابر76871221952105022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0اعدادية عشتار للبناتذي قارتطبيقيفاطمة احمد عبد محسن76872221952158022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيبنين غالب محيسن سلمان76873221952167005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعلي عجيل شريف عليوي76874221951373059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى علي دوحان لعيبي76875221951053049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمصطفى رحيم كاظم جواد76876221951091076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقينور الهدى علي عبد وني76877221952165027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقيمريم ستار جابر راضي76878221952151018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيجاسم عبد الحسن مفتن مزيعل76879161951030020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعباس مطر عبد ساجت76880221951300105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيجراح سعود نافل كريم76881221951302014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ناصر جخير فياض76882161951007124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار457.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيفاضل ثامر حمدان جبر76883221951300150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيعنود عبد هللا مذري حميدي76884221952125027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيكاظم رعد شدود خضير76885161951034111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيازهار صالح بشير عكال76886221952167002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيسجاد جبار هميس عبيد76887281951101020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيياسر حازم مكي حسين76888161951044058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مهدي جاسم شناوه76889161951038125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار456.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقياسيل كاظم سمير ساجت76890221952427004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيزينب محمد ناصر حسين76891221952199033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار667.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيهناء سمير جوده شنون76892221942398035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار640.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيتبارك جليل ناشي حريب76893221942164010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار639.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين صدام علي حسين76894221942415002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار639.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيليلى عبد الشهيد فرهود كريم76895221942150053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار628.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيسميه قاسم علي طاهر76896221942105094
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار627.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيانور احمد شاهر فارس76897221941017010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار624.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيعباس لفته نعيم زغير76898221941037059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار624.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الرضا كريم خلف76899221942135095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحسن عبد علي هادي كشيش76900221941046012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار621.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد كاظم ضغير ريه76901221941318003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار620.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيمحمد تقي علي طراد معاون76902221941016018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار618.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين كاظم وحيد جابر76903221941096028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار616.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين كامل عزران طاهر76904221941053036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار615.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد احمد عزران طاهر76905221941053115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيزكي عيسى علي ناصر76906221941036107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد طالب نوري عمران76907221941035208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار614.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيحوراء غني محمد ناصر76908221942101024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار613.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد عدنان حسن رهيف76909221941036252

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار613.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائينور صادق خصاف مهوس76910221942111060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار608.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيفاطمة ياسر حسين مزبان76911221942111044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار608.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيحيدر موسى جليل عليخ76912221941029045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار607.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيأسيل عوده محمد عبيد76913221942101001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار607.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيخضر ناصر رجيب عبد الحسين76914221941356043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار607.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيهدى صالح ثامر درعم76915221942105137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار606.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيمصطفى نوري كاظم شجر76916221941081074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار606.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيباقر كاظم جويد زغير76917221941017013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيمنار محمد سمير عبيد76918221942160043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور الهدى احمد خيون ناصر76919221942185116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيفاطمة عطوان خضير راضي76920221942111041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبينات عبد الحسين علي حسين76921221942141049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار603.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائياسماء رحيم حسن ثجيل76922221942138006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيحيدر خالد خشان حلو76923221941037041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمحمد ناجي حنون حسن76924221941095030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيرقيه صالح علي طالب76925221942105041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد فرحان جبر76926221941098121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعباس صادق محمد جواد76927221941091084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيضياء برزان خضير كاظم76928221941039067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائياسيا نجيب صياح صخي76929221942111004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمهند مدير حسين سعدون76930221941096100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار597.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيريام سليم عبد الشهيد حنون76931221942323115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين سعد صابر عبيد76932221941036071
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيفاطمه شهيد جبار علي76933221942259020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار596.0ثانوية الميثاق للبنينذي قاراحيائينورا سعد حميد حمود76934221942064011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء ساجت فليح فجل76935221942393005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار593.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيرسول سامي حاتم عبد هللا76936221941016011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم احمد رزاق عبيد76937221942143259

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيجعفر جبار حسين خمام76938221941092007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر جبار راشد مجلي76939221942175193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزينب مهدي صبار سعدون76940221942209097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائينور عبد الرؤوف عبد الحسين عداي76941221942106047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائياسيل حسين نعمه مسير76942221942143014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء صبار كاظم حسين76943221942412028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الكاظم قاسم داغر76944221942202012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيحوراء رعد حمد سمير76945221942156037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائياحمد حسين عدنان نحو76946221941039004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي حسين شرامه76947221942135083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قاراحيائياوصياء عبد الحسين شرشاب ياسين76948221942233002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم جواد كاظم سلمان76949221942411030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهايدي خالد سهيل نجم76950221942113289

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار589.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قاراحيائيانمار طالب جميل دشر76951221941318004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيوسن رحيم راشد كاظم76952221942150069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ساير جابر عايد76953221942175099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيحوراء احمد عبد الساده عبود76954221942321039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد وجفي جبار76955221941067040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائياسماء علي خليل شناوه76956221942105007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عادل مزهر بطي76957221942414032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمبارك فرحان بهلول دغش76958221941003161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيسجى مهند شريف محمد76959221942135108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيزينب عالء كاظم جثير76960221942111025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء عيدان جمعه عباس76961221942178040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيشكران صمد عزيز عبود76962221942105098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيعلياء عبد الرحيم عبود محمود76963221942125188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزمرد فاضل جالب هليل76964221942183035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائياحمد ستار حسن عكلة76965221941041005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعباس سعد خلف فرحان76966221941036136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد مدير حسين سعدون76967221941096006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم عنيد جاسم76968221942151026
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيخديجه جليل شالكه ناشد76969221942167020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيصفاء عباس حسن جويد76970221941367013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيايثار رحيم كريم خماط76971221942135023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قاراحيائيعلي كرار حيدر صكر منشد76972221941230004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيرسل رياض مهاوش عبد هللا76973221942154032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0ثانوية ابن رشد المختلطةذي قاراحيائيسكينه عبد الكاطع خفيف جبار76974221942251001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيمريم عثمان عبد عيسى76975221942158069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزيتون موسى سالم كريم76976221942113129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيبشرى عايد نعيم رهيف76977221942101015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائياحمد جابر خضر لفته76978221941243001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيباقر علي حسون جاسم76979221941076017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيصالح مهدي غالي شلوحي76980221941307070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار577.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب داخل وهيب نجم76981221942411020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار577.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعمار قاسم منهل جبر76982221941002193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيمريم علي عبد الرضا نعيم76983221942146051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576.0ثانوية البلسم االهلية للبناتذي قاراحيائيايمان احسان محسن ثامر76984221942431002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيعلي حسين عويد عبود76985221941010094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزهراء رشاد عبد الواحد محتون76986221942147033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائينور جواد كاظم كحيوش76987221942396023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعباس ياسر جبار كاظم76988221941067066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين نوفل سعدون نجي76989221942414042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار574.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزينب محمد عاكف فليح76990221942209093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار573.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن كاظم عبود76991221942207022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار573.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائياحمد قاسم محمد شهد76992221941017006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار573.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيزينب هادي علي حسن76993221942106029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن حسين جليل76994221942175090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيسجى صالح مهدي خضر76995221942116026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائياحمد محمد موسى مطلك76996221941092005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيايات ابراهيم قاسم سعيد76997221942323026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيمريم فاضل شنان فياض76998221942102055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار571.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيرواء حسن سلمان صيهود76999221942391022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار571.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين سليم عبيد عسكر77000221941096022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار571.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيأكرم جاسم عيسى عايز77001221941091003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار571.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيغفران حيدر فرهود يدوع77002221942164065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى سعد ضاحي صبيح77003221942178113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء حسين منصور جاسم77004221942175060
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيزينب علي نعيم ركيان77005221942392029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحسين يحيى حمزه عباس77006221941091051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائيغفران صعيصع عوفي جوده77007221942117029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين عباس صويف77008221942165095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيزهراء دنبوس محمد عجيل77009221942164032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب يونس لفته سلمان77010221942394051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيدعاء فليح حسن نايف77011221942165033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيايمان رزاق تالي محمد77012221942111010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار568.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائينور عمار عيدان محمد77013221942393139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار568.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه احمد صاحب فضيل77014221942125193

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيساره ماجد دفار جدوع77015221942204092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيرحمن حسين جرداغ كاطع77016221941077049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حميد عبد الحسين عناد77017221942414067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيشيماء نعيم علي كاصد77018221942415012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيهبه جبار عباس شموط77019221942109085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيفضل عالء جادر صخر77020221941036203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيبتول هاني سرحان صيهود77021221942105018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيبنين سعدي كاظم حنون77022221942103034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0ثانوية الهناء المختلطةذي قاراحيائيزينب ذياب حمود خضير77023221942276002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور الزهراء احمد حسن شنيشل77024221942113265

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائيعال مظفر عريبي بعيجي77025221942386023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيزينب برزان عبد جميل77026221942146033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزينب حميد يونس خيون77027221942109043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل حاتم نعيم حسون77028221942141087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيالزهراء قاسم لفته سمير77029221942321013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيكرار جاسم محمد حسين77030221941026039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيمروه قاسم محسن بدر77031221942198035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه علي غانم مطشر77032221942141192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيرفيف محمود حسين طعيمه77033221942134036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيفضيله حسن راضي عايد77034221942160038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر خالد محسن عناد77035221941076039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيجنان صباح حاجم شنيار77036221942105027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائيفاطمه نعمه لهمود شندوخ77037221942214021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزينب فاضل لفته خضر77038221942165069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعدنان خير هللا جعفر مطلك77039221941031102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائياكرام غالب حسن بردي77040221942412006

3590 من 2140صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قاراحيائيحسين عادل طعيمة حسن77041221941061013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ناهي ياسر مفتن77042221941040118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيعبد هللا جبار عسكر فرحان77043221941356059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيسهام ارحيم راهي جودة77044221942169028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائياماني يونس عطيه هايس77045221942125018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمصطفى مشتاق برزان نعيمه77046221941035244

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحسين فرج حسين صالح77047221941046024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيمنتظر ثامر مزبان صيهود77048221941243017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد فاضل عاجل صخي77049221941040011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيهدى مطر اليذ شنيح77050221942183091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قاراحيائيخليل سمير صالح راشد77051221941061019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيسارة راغب خليف بيريج77052221942142026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيعلي حبيب خلف مواسي77053221941243011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560.0ثانوية الهناء المختلطةذي قاراحيائيحسين ابراهيم فضل زماط77054221941276002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيحمود بديوي ذياب دمنان77055221941051023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عباس نصيف علي77056221942143241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيدعاء كريم عزيز عجيل77057221942162030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد االمير جاسم محمد77058221941095026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيأسماء عبد الحسين وداعه شراد77059221942106002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيهديل عبد الهادي كريم حميد77060221942209173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائينور الهدى باسم مونس عبد الحسين77061221942106045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائياخالص حسين صالح رهيف77062221942111001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيصابرين رياض مكطوف خضير77063221942209113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران عبد الحسن محيسن لفته77064221942393110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيتقى فالح وضح عبد77065221942154021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائياسراء قاسم حسن رحيل77066221942165004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيايمان شريف عاجل بليسم77067221942153052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيتركيه طعمه سمير شمشير77068221942311018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيحوراء علي حسين محسن77069221942157020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن عقيل عبد االمير كاظم77070221941040030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيفاطمة جسب كاظم رسن77071221942163057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيحسين احمد طالل عزوز77072221941037027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيمحمد صالح كاظم خلف77073221941013116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيآمال عبد هللا دحيدح علي77074221942158003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيالمهدي حسن عبد هللا حيال77075221941036026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيعذراء كاظم هادي حسن77076221942165085
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيبنين قيس عبد الحسن مجيد77077221942136014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيرواء رحيم شبيب معله77078221942106016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر مكي كشة77079221942134043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عدنان قاسم بزاز77080221942135097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحسن موفق عطا حمد77081221941356024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيآيات حارث مكطوف عبد77082221942414007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء فالح عبد الحسن حمد77083221942113123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر خليل عيسى77084221942166021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيام البنين محمد فهد خنيفر77085221942178009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيهناء كاظم تالي محمد77086221942111065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد سالم غافل دايخ77087221941307118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قاراحيائيمناف عبد الرضا محسن خيون77088221941061039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الحسين حالوي راهي77089221942111024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيساره كريم جخيم ملغوث77090221942323199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيحنان بادي نجي عطيه77091221942198009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيازل اركان حميد عبد77092221942147005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554.0ثانوية جرف النصر للبناتذي قاراحيائياسراء علي جبر سويف77093221942416001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيفاطمه حميد داخل عبيد77094221942103142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار554.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عبد الرضا عبد الواحد هليب77095221942412055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء مطشر مهلهل وادي77096221942391036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيزهراء ناصر سالم سرسوح77097221942160021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد خريبط وادي77098221942165058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب ثجيل حسين خريبط77099221942135093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيوالء فاضل عبود سلمان77100221942109090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء صبار فاضل عبد هللا77101221942323143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائينبا عباس ناصر حسين77102221942190208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيحوراء محمد علي جابر فرج77103221942167019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة حسن عيالن سمير77104221942424136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيصالح احمد ثامر كريم77105221941017039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيمريم عكيمش ربح رديد77106221942165109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيمريم عواد هاشم حبيب77107221942165111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيحسين عباس عبد المحسن هادي77108221941049013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0الخارجياتذي قاراحيائيفاطمه اسعد كاظم ويس77109221942401045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0الخارجياتذي قاراحيائيزهراء علي جخيور منصور77110221942401031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0ثانوية الخورنق المختلطةذي قاراحيائيعمران جاسب عوده عليوي77111221941271011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعامر جبار ثجيل زعل77112221941077065
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الجبار جاسم محسن77113221941084015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمصطفى عماد عبد الخضر خيون77114221941036291

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد عودة علي مزعل77115221941036016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيدعاء طالب حمود رهيف77116221942162029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيفاطمه فارس شمخي جبار77117221942198032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيازهار محمد نعمه سلطان77118221942323013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائياماني مرزوق علي حسين77119221942154009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيحنين صالح حسن مسير77120221942110012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيحسن علي رشاش مطر77121221941037024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائياحمد صبيح نايف مزعل77122221941010011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيحوراء مؤيد عبد ياسر77123221942413019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائينور يوسف محمد كريم77124221942150065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائينور لقمان عطيه راضي77125221942157097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائياالء باقر جاسم حميدي77126221942209016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيحسين مهدي طالب زوري77127221941013049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب عالء كاطع شبرم77128221942321085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينه احمد عريبي عاجل77129221942135102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيتبارك حيدر جاسب حمودة77130221942155023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547.0ثانوية الكسائي للبنينذي قاراحيائيحسين مطشر شريف رداد77131221941244006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيأم البنين جاسب مصطفى علي77132221942016001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء جاسم سالم عباس77133221942175167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيهناء عبد الصاحب علي جبر77134221942175253

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى مهدي جبار حنون77135221942135190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0ثانوية العرفان المختلطةذي قاراحيائياالء اسعد فالح ياسر77136221942253001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيالتفات هالل زعال ديثان77137221942160004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيسجى حازم طاهر عليعل77138221942190148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيفاطمة الزهراء عبد الحسين عبد الكاظم حمد77139221942392039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياسماء فاضل كريم بكال77140221942204012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول مكطوف جاسم سلطان77141221942412012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيضحى رعد محمد جواد77142221942109057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء جعفر عبد كاظم77143221942125065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء بشير خضير عباس77144221942393032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد ظافر حسين عكاب77145221941096085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائينور محمد عبد الرضا رداد77146221942424178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيبراء موسى شمر كطان77147221942158015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيماجد جميل عويد حمد77148221941028067
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيبنين احمد عزيز مارد77149221942153065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهبة جابر مطير عباس77150221942113290

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيرواء كريم هاشم عبيد77151221942209055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيسجى نعيم خلف ثامر77152221942209108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عدنان شنان صالل77153221942391027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الرضا عامر حساوي77154221942175105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي احمد عبد الرزاق سلمان77155221941003104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيزينب سالم عزيز ثعيول77156221942095012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيغدير عبد الكاظم عبد هللا صيوان77157221942154074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0الخارجياتذي قاراحيائيرضاب عادل جليل دلي77158221942401022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيصفا جبار جميل حاجم77159221942391044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيغدير جبار عبد راضي77160221942209125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائينور حسن هادي عبد77161221942209159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيمريم عواد مزهر فازع77162221942165110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيطيبه عدنان جويد عبيد77163221942153230

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيفاطمه ثائر خضير خميس77164221942153246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى صالح مهدي كاطع77165221942204099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى رحيم حسين رهيف77166221942412044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيعيده بوش بريج غيالن77167221942321112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى مجيد حميد ثجيل77168221942135205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حسين رومل محمد77169221942113042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيكلثوم عبد الباري نعناع حميدي77170221942246006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه صالح حريز مهدي77171221942125204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار540.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيتهاني علي عجه جابر77172221942175041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار540.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيغدير علي حسن كريم77173221942112060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار540.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيامل طه شاكر ثجيل77174221942169005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار540.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي ساير شبيب77175221942141139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار540.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمثنى شاكر محيسن عليوي77176221941096077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار540.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيفاطمه جمال نعمه غلب77177221942190170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء كريم دواش حسوني77178221942156089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء راضي كريم عطيه77179221942156067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيبنين عطية عبد الحسين درج77180221942104006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيرسل اسماعيل هاشم شهد77181221942101026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائينور الهدى سعد مسير زاير77182221942154095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيزهراء علي مهدي ثامر77183221942167038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه خالد كاظم هادي77184221942421060
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيحنين محمد طالب طوفان77185221942155031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيبلسم جاسم ميس منخي77186221942106005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائينور حيدر فرهود مزعل77187221942151061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد سعيد ملك علي77188221941002231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي مهدي جنجون عبد الحسن77189221941035158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحيدر جبار داحس غريب77190221941091053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قاراحيائيتبارك محمد جار هللا محمد77191221942212001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قاراحيائيزينب ستار شريف طاهر77192221942212006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيهاجر نعيم جابر كريم77193221942147071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه مطر بعنون كطكوط77194221942414147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي عادل عبد هللا بعبع77195221941035146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيمنار كاظم كريم سباهي77196221942199049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيرؤى موسى عويد غزاي77197221942116019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0ثانوية جرف النصر للبناتذي قاراحيائيكوثر هادي هول بهاض77198221942416014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائيمحمد عايد سعيد جاسب77199221941059028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيكرار حيدر جاسم محمد77200221941036213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين خالد محمد علي77201221942203018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيشهاب الدين حميد شعالن مهدي77202221941036126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم سهر نعيمة77203221942392022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيرؤى حسين عبد الواحد هويدي77204221942106012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0ثانوية الميثاق للبنينذي قاراحيائيساره سعد حميد حمود77205221942064005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيميامي حسين عبد علي كبطان77206221942143274

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمجتبى كمال زغير غافل77207221941033102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى ضيدان عبود ضاحي77208221942391046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر صباح رسن شعيبث77209221942428019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمسلم محمد هاشم زبيل77210221941091164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائيندى علي شريف يوسف77211221942137037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيزمن علي ثجيل كاظم77212221942413032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.2ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزينب شريف شخير جبر77213221942159020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيفاطمه نعيم صابر ساجت77214221942164073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائييوسف محمد طالب محمد77215221941017097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه محسن شريده باتول77216221942414185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد الباقي صياد هزيز77217221942160036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيمهى محسن لطيف رشيد77218221942167063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء ابراهيم حمد عبود77219221942411011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كامل خضير رفه77220221942175113

3590 من 2145صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء قاسم محي محيسن77221221942113071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيكوثر خالد غانم عبد الحسين77222221942164075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيمنار محمد حسن حريز77223221942151055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيحسن خلف مزعل عبيد77224221941027009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيزهراء فاهم رحيم سدخان77225221942413038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينه سعدي كاظم حنون77226221942103116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيعلي كاظم مهدي صالح77227221941020041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيشهد اسعد عبد هللا حسين77228221942143210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائياسراء جاسب ثجيل طاهر77229221942164003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيهدى حسين كاظم خضير77230221942190229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيزينب الحوراء حسن علي فليح77231221942134052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيابراهيم محمد حسن عبد محمد علي77232271941010004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0ثانوية الغدير للبنينذي قاراحيائيعبد هللا اسعود عدنان فاضل77233221941050018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيمريم جاسم غفله علي77234221942246007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيامير حسين عبد محمد77235221941041013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار530.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيرتاج علي عدنان خلف77236221942209050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار530.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول مؤيد كاظم شالكه77237221942398003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار530.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيعلي جهاد ازغير حرب77238221941026027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار530.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيالتفات محسن ستار زغير77239221942204016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار530.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيدعاء فالح عكيلي جابر77240221942183027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية الكوثر للبناتذي قاراحيائيسعاد مهدي ذياب شهد77241221942123003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيتوراة عامر هويدي ملوح77242221942398007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيخديجه عزيز جبار علي77243221942259009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0اعدادية الناصرية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن خريجان شناوة77244221942149015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيصابرين عبد ضهد عوج77245221942108027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيعذراء خير هللا سوادي فرعون77246221942126036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيرحاب حمزه عبد الحسين حران77247271942055079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيمؤمل جبار عبد الكريم مناتي77248221941021083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيناصر حسين غافل عودة77249221941007089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب فاضل عايد ماجد77250221942103109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيطيبه محمد ماجد حسناوي77251221942185087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيايات عدنان حسن منشد77252221942321021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قاراحيائيأحمد واثق جنديل فليح77253221941060003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد لطيف فهد ثجيل77254221941332001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيتكتم ضياء فارس سعدون77255221942147018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء طالب مسير شناوة77256221942143138
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيعلياء كامل عطشان غالي77257221942138057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيمريم شمخي جبار جاسم77258221942151054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيبنين خالوي سهر جوده77259221942126010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيدعاء محمد داخل عبد77260221942272006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيمحمد راضي عباس عبد السادة77261221941042007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيسما حسن عبود عوده77262221942150034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر علي عويد كاظم77263221941077121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيفاطمه صادق ثويني عجيل77264221942153254

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيصبا نجم عبد يوسف77265221942134059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعباس علي فهد محمد77266221941035120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيابتسام زياره عواد دوحان77267221942167005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيحنين عبد الحسن زعيبل فرج77268221942175048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه عوده جبار مطشر77269221942175165

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيعلي بشير شنان صيهود77270221941007052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيحوراء علي خيري زغير77271221942102017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائيصادق هادي فالح كعيد77272221941070029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينوره جبار حسن ادغيم77273221942323334

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيحسين خضير خشان صنيدح77274221941005008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيمهند هادي منعم محسن77275221941028092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيخالد نصير عبد العباس ابو خويط77276291941002060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائينور الهدى سعدون لعيبي سالم77277281942073067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفاحيائيايمن كريم خطار مدفون77278251941015002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين برهان جعاز77279221942202019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسن حمزه عطا عاتي77280221941031024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي رسول عبد االمير عيسى77281221941310109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيسجى جابر طحيبش حسين77282221942314016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيدعاء محمد رحيم مطلك77283221942323085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيأحمد نبيل فاضل حسن77284221941091002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائيايمان حسين هادي جار هللا77285221942214001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائيسكينه حسين سلمان داخل77286221942214014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيسجى رحيم فارس حسن77287221942109050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0ثانوية تبارك اللبناتذي قاراحيائيزينب نصار زغير راضي77288221942184012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيسرور كريم علي صالح77289221942207033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائياسامه داخل حاتم حسكان77290221941319003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيشوق الزهراء هيثم عبد هللا سلمان77291221942125176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينور عوض عباس عوده77292221942323331
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيعباس سلطان عبد الرزاق محيسن77293221941010084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيرباب حسن عاشور جادر77294221942393043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيعايد شنين مريهج شريف77295221941225023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائياماني ناهي ريه طاهر77296221942156017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قاراحيائيبتول شيحان سوادي رويح77297221942275004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قاراحيائيعباس يحيى عطية حمد77298221941061024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد مجلي كرين نعمه77299221941314039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيسجاد رحيم كسار غالي77300221941028033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيرامي حسين حسن علي77301241941010067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيساره هادي منعم محسن77302221942115045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيسجى خالد جميل كريم77303221942111030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيشيماء ساجت طعيمه كاظم77304221942111035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيعباس شيال نجيبان عفريت77305221941018027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب اياد كاظم رزاق77306121942091026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيايناس هادي منعم محسن77307221942115011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيالخنساء منصور علي ناصر77308221942155008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائينور جواد كاظم نايف77309221942134076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد جاسم محمد خيون77310221941310148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيهدى داود سالم صريوج77311221942126052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيبيداء مطشر شاكر ميزر77312221942163012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيتقوى عبود مزهر شمخي77313221942414036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزينب جليل سالم اكحيوش77314221942105064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيسماح حسن عويد خلف77315221942147048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيياسين شاكر جاسم محمد77316221941037114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0اعدادية الحمار للبنينذي قاراحيائيصادق عبد هللا محسن شويخ77317221941044006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه غالي فليح فرهود77318221942396018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد موحان عاشور77319221942199019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيحوراء قاسم نعيم حسون77320221942311020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين خردال موازي خصاف77321221941036064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيشجن شهيد نور مهدي77322221942143209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن علي جاسم77323221941093094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبة فراس جاسم سوادي77324221942113191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء عبد الخالق عبد الواحد موسى77325221942178003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيمريم ضهيد مطير صخي77326221942108043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه رحيم مريح مطير77327221942125200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيحسين عبد االمير محبوب فاضل77328221941057006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيسجى ليث ورد رسول77329221942110037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرقية حيدر عبد جبار77330221942113089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور عماد خليل ناصر77331221942125270

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمنى نبيل كاظم غياض77332221942095025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين علي كامل ناهي77333221942424041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيحنين سلمان شناوة ياسين77334221942139046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيليث كامل تايه لفته77335241941025033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيعلي محمد كحيط فارس77336231941032062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمهدي كامل مشكور محمد77337291941007373

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمرتضى صالح عبدالعالي مشكور77338291941007329

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحمزة رشيد كمر كطان77339221941098045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيزينب سعد كامل محمد77340221942102034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيساره محمد جاسم حسن77341221942190146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيرفل يحيي كاصد سهر77342221942109027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائينسرين مشرف دغيم خلف77343221942158077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيانغام صالح مهدي شنيتر77344221942178013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيزينب مراد جبر علي77345221942110033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيسيناء ميثم حاضر خشف77346221942126033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب رزاق حسن شاهر77347221942141134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيرويده عبد الوهاب رزوقي حسن77348221942189020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيكلثوم محمود ناصر علي77349221942243004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيحيدر سلمان علي عبود77350221941081022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيبندر جابر عبد بندر77351251941046003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيسالم حسن شاكر عنز77352291941100046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيصادق غازي دلي علي77353291941016025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيرياض رزاق عبد زيد لفته77354251941205112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيموسى سلمان عبدالنبي كاظم77355291941002203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عدنان قاسم علي77356221942203012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمه موسى عمران خضير77357251942097108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائياسماء حميد ناصر حسين77358221942207002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيشذى عبد الحسين كريم حميد77359221942209111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيعبير رزاق حنون بجاي77360221942109061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيحوراء سليم جابر انعيمه77361221942138018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيمكارم كامل سعدون عبد الرسول77362221942116041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيشيماء ستار شويلي كريم77363221942141159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيحوراء حسين حشف الزم77364221942164015
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيحسين علي نعمه عبود77365221941016007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء مهدي صالح حسين77366221942165060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيفاطمه وحيد عبد ديوان77367221942199047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيعلي مشتاق محمد حبيب77368221941026034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين حواس جالب عبود77369221942140005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائياديان كامل عبد مطير77370221942161003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية الدوحة المختلطةبابلاحيائيحسن خليل غافل حميد77371231941176003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسن مقداد حسن عبد77372291941002037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي مهلهل وادي77373221941077039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيسمر شاكر شيال سماري77374221942141155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0ثانوية كل العراق االهلية للبنينبابلاحيائيصهيب توفيق هاشم مرزه77375231941075010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيباقر عدنان عبد الحسن حنون77376221941098011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيفاطمه فوزي طعمه داود77377231942081053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد عادل كاظم طواله77378261941003157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي شاكر وشيح شاهين77379221941302041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي سعيد محمد ارحيل77380221941033076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيمنتظر كاظم ضعين نعش77381221941009050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء حميد صياح عبد77382221942321066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيكاظم جبار كيطان صخي77383221941004042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعلي عيدان بريج هوير77384261941017066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيياسين حمادي ياسين حميدي77385251941003037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمحمد جمال عبد العالي خشان77386221941091142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيعبد السالم جبار دريبي حسين77387221941017044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيامال هويني حران حسين77388241942220034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيعباس فهد دويج زعيتر77389231941054071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائينور جواد كاظم عكار77390221942172103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيضي عباس خضير نبيت77391221942163047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيهاجر محمد مطرود حمزه77392221942162109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيمرتضى ستار حربي نعيمه77393221941069058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيروان صادق عجيل محمد77394221942154035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيريام رياض ناجي خميس77395221942103079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحوراء سامي دحام طالب77396291942051088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد ناجي شكر مايح77397221941306122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيسجاد شمخي جبار ضاحي77398221941031065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيحيدر عدنان عوده رميح77399221941069016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيشفاء جبار عبد عباس77400221942109054
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيعلي محمد كاظم راشد77401231941054090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى عدنان جاسم محمد77402221942141257

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزينب ثويني طاهر زغير77403221942157051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم نعيم خلف77404221942157041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيحسام ماجد ناصر حسين77405221941051009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيمريم سالم كريم عبد الحسن77406241942124130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيحسن عالء حسين صيهود77407231941250008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين علي كاظم فرهود77408291941003081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائياحمد صادق سلمان رزن77409221941010009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيزهراء سالم وحيد خضر77410221942188013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيشروق محمد حسين عطيه77411221942110039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حيدر عبد سلمان77412251941031189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء نجم عبد خضير77413221942323158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيشهد حسين علي حسن77414261942142023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيزينب جليل محيسن عبود77415261942074047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيديانا مشعل عوده عبد هللا77416221942414053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائينور الهدى حسن محمد محسن77417221942158078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0ثانوية البطائح للبناتذي قاراحيائيضحى عبد االمير صالح عبيد77418221942197010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيمحمود حسين فهد عناد77419221941069055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعدنان عبد االمير هاشم ربيح77420221941003101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيساجد محمد قمر عبد الكريم77421221941053058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحيدر عمار جبار صالح77422221941002098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين رزاق مجهول سلمان77423241941203054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيعلي فاهم أدريس لفته77424241941013085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر معين حسن77425271941005186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيبيداء عباس حسن نايف77426231942077034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمود عبد الرضا حسين حمادي77427251941157065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه سالم مكي جاسم77428221942323260

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيساره اياد داود عبيس77429231942154029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل صباح لفته عبدالحسين77430241941036118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائييسرى ياسر عبد الحسين طارش77431221942162111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيازل كريم عبد الحسين الجابر77432241942106002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيروان علي كريم سمير77433221942190090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائينبأ شنيور خزعل دنبوس77434221942136066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0ثانوية الظافرون المختلطةذي قاراحيائيحيدر علي داخل جبر77435221941265009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب درويش حسن علي77436221942393079
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيكوثر زويد خلف سلمان77437221942147061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيمنتهى جاسم عبد ناني77438221942160045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيحمزه ماجد خير هللا جاسم77439221941033036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيشهد فالح عبدالساده عبود77440291942052166

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةذي قاراحيائيساجد سعود عزيز نايف77441221841277010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيعلياء حمزه بريهي رضا77442271942058199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيخالد وليد عباس مهدي77443241941074010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيزيد سلمان حسين طاهر77444271941021030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيفاطمة فالح مهوس درويش77445221942146047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيحنين سالم محمد فرحان77446221942190054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر عباس سلمان77447221942128106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيتهاني كاظم عبيد حرز77448221942175042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيبلسم سالم هليل صيهود77449221942178022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيهدى جليل زبون مبارك77450221942125281

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحسن ناجح مهدي عباس77451231941257048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيمحمد كاظم مالك كاظم77452231941166042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمحمد ادريس عيسى حمادي77453291941100117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيهدى فاضل عباس دويح77454231942078114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر علي حمزه مرزه77455251941045150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين كاظم راضي ارهيف77456241941204028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيبنين هادي عبد هللا ماجد77457241942093026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه مجيد محمد نصيف77458261942142029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية الصباح للبنينواسطاحيائيصالح ناطق صكبان غزاي77459261941162010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيامير كامل جابر طاهر77460231941002039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيكامل خضير عباس عطيه77461241941008101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيغيث نصر مطشر عبيد77462241941015103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيروان عادل عباس موازي77463221942157029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيزهراء قاسم زبالة حاجم77464221942107028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيهدى قاسم محمد شهد77465221942106049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيلبنان عزيز حسين جبار77466221942113233

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيمحمد سعيد كامل دبيس77467221941016021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيزهراء حسين نغيش مزعل77468221942243002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيامجد هادي علي جاسم77469221941035022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسين فالح حسن ناهي77470221941003261

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمرتضى سعدون صعيوج كاظم77471221941010150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيعلي كريم كاظم عمير77472221941037078
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمسلم صاحب حمزة محمد77473251941207081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح صالح حسن عبد النبي77474121942094235

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمهدي صالح عبدهللا مسعود77475291941007367

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيخير هللا كاظم موحان مري77476261941159010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيكرار ستار جبار عبادي77477271941032033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيفارس حسن شنابه دويش77478241941014034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الرحيم هاشم محمد77479221942109046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيفاطمه فائز عاصي عزيز77480221942156139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حميد سلمان دليفي77481221942175096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيايات محسن بطي حسين77482221942178018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيسبا سعيد مزعل كحيط77483221942113163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتضى جمعه عبد حسين77484221941002252

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيايه عبد الرسول عبد فرهود77485221942147013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائياماني رزاق حنا حسين77486221942103020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية السنابل للبناتذي قاراحيائيحسنه ماضي ضعيف حسن77487221942122007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائياسماء هاني قاسم حمدان77488221942210007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد جبار مظلوم لول77489271941002159

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيزياد قاسم محسن شعالن77490231941061013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن سعيد مطير عناد77491221941302010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيافراح عبد االمير رديني كطامي77492221942109007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيخديجه فاضل غشيم علي77493261942102038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمحمد فالح حسين جالب77494241941027196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعثمان كاظم عثمان ذرب77495221941002141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمد منشد جاسم77496221942109070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى علي عباس علي77497121941026173

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيزينب عزيز عبد المحسن جاسم77498221942158048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيايات عبد الرحيم حسين منحوش77499221942176004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينهله عباس علي غانم77500221942153317

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزهراء حميد موشي شالكه77501221942147031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمحمد قاسم محمد راضي77502221941023060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيدالل كاظم كامل غلب77503221942107018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيسجى عبد علي شالكه محيسن77504221942321096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيهدى باسم عليوي فضيل77505221942153349

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين خريبط سلمان77506221942162044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيباقر مجيد احول خشان77507221941035031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيضياء عالء حسين راشد77508231941059038
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسنين حيدر عبد الرحيم عبد علي77509231941006026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمرتضى حيدر عبد المحسن عوفي77510221941072107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائياحمد حسين كاظم عريف77511241941009007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيعباس عليوي محسن حسن77512261941049020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا سالم حسين علي77513251941207048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيدعاء عامر شنان ظاهر77514241942080047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائينبأ عادل جواد محسن77515241942101100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزينه حامد كاظم محنون77516241942111060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيزينب باسم خير هللا طراد77517261942074046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيفراس حسين كامل معارز77518241941008097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء باسم اكريم عبد الحسين77519261942089038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء صالح حسن دهله77520221942175102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزهراء فاضل عبد الحسين فهيد77521221942155051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيازهار محمد كاظم خضير77522221942321005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي مشتاق طالب مدلول77523221941035157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلاحيائيناجح حسن عناد عبيس77524231941162027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين علي حسين جاسم77525231941173043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين صباح كاظم عبد هللا77526271941150027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيآيات اكريم وسمي مايد77527261942109004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيجعفر حسن ادخيل محمد77528241941216009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيليث دكان كشيش هنيدي77529241941203227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين طه عبد77530241941015087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيسكينه عبد العظيم حمود حسين77531221942209110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزينب رياض كاظم صياح77532221942125136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيشفاء شريف مكطوف كاظم77533221942311042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيزهراء جبار مونس صفر77534221942158037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيسجى يحيى طاهر جويد77535221942105090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائيايمان حسن جعفر عذاب77536221942117005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيشاكر علي فاضل فهد77537221941077063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0ثانوية فدوى طوقان للبناتذي قاراحيائيفاطمه علي كاظم سلمان77538221942131024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيازهر أركان جميل رزيج77539221941036021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيسجاد عبد هللا علي راهي77540221941004024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيكرار عادل عبد كشكول77541221941095021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى علي عبد المحسن عبد الشهيد77542291941003266

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل دايم داخل ياسر77543221942414057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار622.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيحسين هادي عطيه خريب77544221951027022
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار619.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيوسن مانع جادر زنيد77545221952106036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار618.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيزينب لطيف نافع خليف77546221952106016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار615.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيمالك وائل فاهم كامل77547221952233004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار611.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيام البنين سمير جوده شنون77548221952111005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار605.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيزهراء عالء سعدون مهدي77549221952209020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيعابر شالكه ناشد جاي77550221951382017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيحسين علي شناوه نايف77551221951037010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار602.0ثانوية الهدى للبناتذي قارتطبيقيحوراء ضياء رحيم حسين77552221952146007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيمقداد سالم ريسان رميض77553221951015048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار600.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيهدى عبد الحسين عواد لفته77554221952154027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار599.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيجالل بدر سهيل صبير77555221951077015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار598.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيعباس مؤيد عطية عاتي77556221951063019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار597.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيحسين عماد جاسم تركي77557221951039018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار594.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقياسراء حسين حمود شيحان77558221952138003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قارتطبيقيتقوى حسين حريب دويخ77559221952178002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد الكاظم منعثر خزعل77560221951037045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار586.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قارتطبيقياحمد شاكر جواد حسن77561221951061002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار585.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيسجاد جاسم رهن شريف77562221951026035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيكاظم علي لعيبي عبيد77563221951270020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيحسين منصور كامل سليمان77564221951233007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار583.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيختام كاظم لفته جويعد77565221952270004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار582.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين شهاب شمخي جبر77566221951076008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيكرار سعود كامل نتيشون77567221951026076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيرمله صبار عباس خضير77568221952160015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيهدى عايد العيوس حاشوش77569221952150039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيعباس حسين عليوي رميض77570221951015023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيزينب محمد سعدون مهوس77571221952187011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار576.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيباقر ربيع جويهن كناد77572221951021007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيفاطمة ماجد كاظم مجيسر77573221952163049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار570.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيمريم كريم عذاب حسين77574221952321046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قارتطبيقيحنان هدهود عزيز جبر77575221952178004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيعباس نوري صباح عليعل77576221951016019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارتطبيقيعلي نوري ياسر خليص77577221951057014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيايناس عبد العظيم ريسان ناصر77578221952154004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقياسعد عبد الرضا مكطوف ماجد77579221951310023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيغفران حميد كاظم عطوان77580221952111023
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار563.0ثانوية الرصافي المختلطةذي قارتطبيقيعلي فارس كريم غيالن77581221951268007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيساره غريب عبد فهد77582221952138031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار562.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى جبار عبيد منثر77583161951067059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار560.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيهناء عدنان رشاك يوسف77584221952266011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيزهراء ستار حميد مطشر77585221952165013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار557.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمة جاسم حمود مهاوش77586221952207011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيهدى عبد الحكيم خليل كاظم77587221952111034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيحبيب رحيم ريسان رميض77588221951015008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار556.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس عبد هللا خضر حرز77589221951382018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيصابرين كريم عبد الزهره مزيد77590221952104023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعباس رحيم فرهود عبد الحسين77591221951035049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار553.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيبسمه صادق عجيل شرشاب77592221952160008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقياحمد فاروق خيون محمد77593221951008004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار552.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قارتطبيقيانتظار طالب ناصر محمد77594221952398001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيحوراء عزران خليف سويف77595221952175007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيفاطمة حميد فليح راضي77596221952233003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار549.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقينور الهدى فرج عواد كاظم77597221952143029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيافراح محمد خيون وادي77598221952111003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس رحيم عويد عبد77599221951076023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيساره جاسم عيدان عطيه77600221952095018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد عبد القادر علي77601221952138023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين ليث عبد الرضا بدهان77602221951066003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارتطبيقيليلى عماد فرهود محينه77603221952202009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيمهدي صالح محسن ابراهيم77604221951077082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب رحيم حسون عبيد77605221952175015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين ناجي مجبل مسير77606221951310061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب كريم عطية حسين77607221952135011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0ثانوية بابل المختلطةذي قارتطبيقيعبد هللا محمد ياسين فرج77608221951259011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيزهراء صبري تقي جبر77609221952321021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار محمد عبد هللا عباس77610221951358010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسن علي فرحان مطشر77611221951077018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي سفيح عليوي77612221951374076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار541.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارتطبيقيوسن مهدي صالح عمير77613221952417016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار540.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقينجاة علي صبار لطيف77614221952175031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقياسماء فاضل زاجي عبود77615221952139006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيمهدي عدنان جبر علي77616221851022100
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيمحمد قاسم محمد لعيوس77617221951007035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقينور حمود جحيل حسين77618221952160039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيوفاء حسين عطيه مطر77619221952397022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقينور نعمه هنيدي منشد77620221952199051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيسعد عزيز هادي كاصد77621221951254009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قارتطبيقيمروه بشير منشد جاسم77622221952391006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقينبا جالل عطيه ياسر77623221952103050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيهدى محمد سدخان رمام77624221952106034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيالتفات جبار حسون عبيد77625221952167003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيحوراء فائز نعيس عثمان77626221952125005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيزينه عالء راجي حسين77627221952102034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارتطبيقيفاطمه قيس نعمه جالب77628221952202007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيجناان بشير ريسان مهلهل77629221952105013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيامنه باسل طعمه خيال77630221952095002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقياسماء كاظم لفته حسين77631221952314001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيبدور عبد ناشي مجلي77632221952392006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقيعالء جعفر عويد حمد77633221951054030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيقاسم جواد كاظم هايم77634221951095023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار531.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيسجاد عبد هللا ابراهيم احمد77635221851001040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار530.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء علي شاطي زغير77636221952422006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار530.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيطارق رياض جاسب حسين77637221951006032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي حيدر كاظم جعفر77638221951026085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس نعيم عذيب عبيد77639221951076025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيهدى خالد خضير زغير77640221952187020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعباس يحيى كاصد سهر77641221951091043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين علي عريبي77642221951026058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيرقيه صباح علوان دخيل77643221952111012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيحسن ياسين شالكه فزاع77644221951069013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيزهراء عادل عبد هللا بعيبع77645221952209019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيهبه فالح جريد زغير77646221952190061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0ثانوية العرفان المختلطةذي قارتطبيقيهاله علي خماط عبود77647221952253008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0اعدادية سكينة للبناتذي قارتطبيقيافنان حامد جبار كاظم77648221952116005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار525.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيمهدي نعيم مزهر سليمان77649221951011099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيياسين عبد النبي عجيل خالف77650221951006075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيزينب فالح عبد الحسن ناصر77651221952323073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعلي رحيم عبد رجيب77652221951070052
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيتبارك عبد المجيد جاسم محمد77653221952411006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار523.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقياسماء كامل غالب كاظم77654221952172007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيامنه كريم محسن حاجم77655221952321008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيهبه عبد الكاظم مزهر محسن77656221952102060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيرسل علي حسين جاسم77657221952165011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0ثانوية العرفان المختلطةذي قارتطبيقيشيماء ذياب عبد الحسين محسن77658221952253006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيمسلم مجيد كاظم عتيوي77659221951270025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقيحوراء فاضل مالح ابراهيم77660221952139010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيمروه حسن هالل حسون77661221952103039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيمريم عمران عبد محمد77662221952427066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيحوراء عوده مكطوف عنيسي77663221952102018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيرقيه جالل كيوش سالم77664221952411007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقينور الهدى محمد جاسم نواد77665221952160037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيغيوم مهدي صالح عويد77666221952323103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيحسين كاظم محمد كشاش77667221951091029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيصادق جعفر جمعة حنيحن77668221951036042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيايه عادل مطير جمعان77669221952160007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية الوعي المختلطةذي قارتطبيقيهدى امير حسن جار هللا77670221952341006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قارتطبيقيغفران ستار مزهر حبيب77671221952148009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار518.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيحسن علي حسين خضير77672221951010017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارتطبيقياضواء ياسين شريف فاخر77673221952212001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيغفران حبيب غياض عسكر77674221952102047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيزينب عبد الرضا حمد محسن77675221952102029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين عيسى هراطه محيسن77676221951076013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0ثانوية المروج للبناتذي قارتطبيقيهدى صادق مزهر ثامر77677221952137018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارتطبيقينور سعد جابر كاطع77678221952135016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيهادي صالح فارس مجلي77679221951017064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقيتقى أنمار علي غالب77680221952139009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيعالء برزان روضان لطيف77681221951310115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيهاجر حسين مهدي صالح77682221952160040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيبراء صالح حسن سلمان77683221952154005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيساره رحيم عناد بشيت77684221952187012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارتطبيقيهدى رحيم ربيج حمادي77685221952422016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر حاكم ريسان مناحي77686221951310203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقينور الهدى رزاق كريم عكال77687221952165026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قارتطبيقيمنار رحيم صابر ساجت77688221952207016
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد خليل طاهر77689221952163028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيحسين جبار ناصر ضيدان77690221951010021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقياحمد يونس مصعب شالل77691221951007002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيحسين جبار عواد حسن77692221951019003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقياسماء عبد الواحد عكيب فضاله77693221952270002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيمحمد حافظ حسين راشد77694221951270021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار510.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيمحاسن خليف محمد حسين77695221952187017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية الهبة للبناتذي قارتطبيقيزهراء كاظم سفاح جار هللا77696221952120008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيغدير زعيبل بلبول مشاي77697221952106018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيغفران جميل حسن ساجت77698221952164024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية العرفان المختلطةذي قارتطبيقيغدير خالد وارد حمود77699221952253007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيازهار نعيم حمزه طاهر77700221952270001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار509.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيسجاد سعدون عبد هللا بدر77701221951036038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيزهراء عباس عبد شهيب77702221952111015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس نجم عبد جعفر77703221951367015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار508.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد صالح غياض77704221952178012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء اياد ريسان حواس77705221952140001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارتطبيقيزينب راجي محمد بندر77706221952109008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيحوراء قاسم فليح شذر77707221952163016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0ثانوية المروج للبناتذي قارتطبيقياالء علي عجه ابو هنيد77708221952137002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيحيدر مالك صكبان منهي77709221951026030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار506.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر مصطفى خلف ضريس77710221951039075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيايمان كريم عذاب حسين77711221952321011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيزينب مصطفى محمد حسن77712221952160020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيحسين عظيم حسن هليل77713221951011022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيغفران حيدر صبار لطيف77714221952175024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار505.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيزينب عبد الحسين عواد لفته77715221952154013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار504.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارتطبيقيحسين علي محسن مشرف77716221951052007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار504.0اعدادية سكينة للبناتذي قارتطبيقيايات طالب عبد هللا حسان77717221952116006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار503.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيزينب حميد سلمان حبيب77718221952105023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيزينب صدام حسين خضر77719221952165015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعلي كامل خصاف محمد77720221951070055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار502.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعباس صبار جواد كاظم77721221951010054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قارتطبيقيتبارك مظفر علي شريف77722221952414003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقياديان صادق عطيوي جالي77723221952175001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار501.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيسجى صابر مرهج ثامر77724221952111022
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيحسين علي محار ضاحي77725291951005026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين جاسم فرج زاروع77726221951310046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيام البنين عادل غيالن عاقول77727221952323011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار500.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيمروه حبيب حنون مهوس77728221952187018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار499.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيجمعه كشيش عبد جمعه77729271951032010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار499.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد محمد كاظم خضير77730221951299002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار499.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيحوراء كاظم تويو خضير77731221952106006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيكاظم عايد ونان شريده77732221951091054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0ثانوية العرفان المختلطةذي قارتطبيقيحوراء جاسم عباس سوادي77733221952253004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيزهراء وحيد جاسم محمد77734221952095014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيدعاء كاظم فاضل عوده77735221952209012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار498.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيداخل علي عبادي جبير77736291951107012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0ثانوية ميسان للبنينميسانتطبيقيمحمد حامد حسين راجح77737281951027022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيكرار محمد عبد هللا سبتي77738221951039056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقينبأ محمد موحان هاشم77739221952111030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيمريم صباح حسن سلمان77740221952154020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعباس جياد جودة حسين77741221951036046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار497.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيحسين مصطفى غازي هادي77742161951030033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيهند محمد عبد الحسين جعفر77743221952102062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيزهراء نصر هللا كاطع علي77744221952167017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيعذراء منصور جاسم جازع77745221952167021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيحوراء ماجد صالح عليوي77746221952150012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقييقين حسين طالب احمد77747221952105051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيفاطمه صباح فرج جابر77748221952164026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيفاطمه هادي عجيل جبير77749221952104026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار496.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد عزيز حسين77750221952321023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيهبه كشيش حمود جوني77751221952106030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار495.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيبهاء حميد خلف جليل77752221951314014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيحسين اخرس جابر شنيدخ77753221951374019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيحسين فاخر حسين رداد77754291951016039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيزهراء صباح زهير شنين77755221952105019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين سعد ارحيم حسن77756251951207007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيمهند قاسم فرهود صكر77757221951013109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار493.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيحسنين مهداوي حسين محمد77758221951045006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار493.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيعبد الكريم قاسم عجيل حنين77759221951017030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار493.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيحوراء علي كوين شويج77760221952163014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار651.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيعبد هللا حسن مسبح محيسن77761221921042020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار638.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيزهراء حيدر خضير محسن77762221922157022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار630.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيزينب عبد الحسن كريم جبير77763221922101026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار627.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيفاطمه بندر نغيمش ظاهر77764221922160056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار621.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيساره خضير عبد عذافه77765221922160039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار615.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزهراء علي قاسم يوشع77766221922106028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار612.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيفاطمه هياد منصور ظاهر77767221922160062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار610.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيمحمد جليل بشير حمود77768221921238031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار605.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيشكران امجد ناصر حسين77769221922149038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار603.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيطيبه رحيم علوان عبود77770221922194028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارادبيفاطمة جاسم محمد مكي77771221922143010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيعلياء حلو رشيد رادود77772221922168046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيعلي حسين علوان طربوش77773221921021022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيرغد ابراهيم هداد مخيلف77774221922160024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار596.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيفاطمه عمار عواد خالوي77775221922106055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار596.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيزينب سالم علوان عبود77776221922194020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار593.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيزينه كليف كاظم عبد هللا77777221922161017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيمؤمل عبد الجبار جميل جبار77778221921057011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار590.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيعذراء محمد خليف عباس77779221922106050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار590.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيايات عبد مجيد جخيم77780221922156006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيهبه فهد خليف عنبر77781221922427046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيفاطمة قاسم ضباب خليف77782221922116036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيرباب كريم حميد امرجن77783221922168020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0ثانوية الفراتين المختلطةالمثنىادبيمحمد فنوخ لزام لهميد77784291921112020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0ثانوية الفراتين المختلطةالمثنىادبيبدر محمد فهد عبد الحسين77785291921112004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيزهراء رعد نعيم حسن77786221922155017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار582.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيسمية علي صبار محيل77787221922149037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار582.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيعباس شريف محمد فكاك77788221921005039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيسدير طالب جابر جوده77789221922170050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبيزينب فهد نعيم حمود77790221922202006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار580.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيعباس جامل ريسان عدالن77791221921057007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار579.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيسندس علوان عبود خزعل77792221922106047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار579.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيزينب ستار سرحان مطر77793221922124010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيحنين محسن كاظم ناجي77794221922104019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار577.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيزهراء عقيل ظاهر رجه77795221922158016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار572.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبياسيا بندر نغيمش ظاهر77796221922160001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار571.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبينورة كريم حسين عودة77797221922168057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيزينب قاسم عوده مهدي77798221922145020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيروى محمد عبد الحسين ثجيل77799221922106020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيحوراء ستار عزيز خلف77800221922106018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيتقوى رشيد عبد النبي فليح77801221922427006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيهدى قاسم يازع دهش77802221922106067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيزهراء نور جعفر صكر77803221922160032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيزمزم عناد لهواك نهار77804221922160026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيزهراء صادق جديح خالف77805221922168030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيجهاد شهيد علوان كبر77806221921238010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيحوراء سويد شروم صليوخ77807221922160015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيزهراء جاسم عذيب مطر77808221922235005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيهيام صباح خلف كريم77809221922110026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيطيبه عبد هللا عوده علي77810221922194029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحيدر رحيم جازع عوده77811221921047047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبينهى جبار احسين غافل77812221922149047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قارادبيمسلم ليث كامل سليمان77813221921243005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيفيحاء جاسم عذيب مطر77814221922235011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبيهاجر ناجي دشر تالي77815221922138023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيزهراء عبد الحسين مروح كاظم77816221922124008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار557.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيخديجه كاظم راضي جبار77817221922160019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار554.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيبنين رحيم عبد الحسين عالوي77818221922221003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيفاطمه احمد ابراهيم سعدون77819221922156035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار552.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارادبيسماح شهيد ناصر خلف77820221922109013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيزينب محمد ديوان هاشم77821221922149035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيأسماء جواد عبد الكاظم راضي77822221922104001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيزينب باسم خماط حسين77823221922238004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيريام هاشم سعد ذويب77824221922145015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيايات عايد هناوي لفته77825221922102006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار549.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيبتول جليل مطير مسير77826221922239001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبييقين علي مكي تامول77827221922151027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيزينب عناد حزام عكيلي77828221922194022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبينبأ محمد قاسم مهدي77829221922101041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار547.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيايات كريم عذافه راشد77830221922136003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار544.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيمنار خالد حمود برد77831221922110020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار541.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيحنين جاسم محمد نعيمه77832221922115014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسين سامي غياض كنير77833291921009035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيفاطمه قاسم كريم صبوري77834221922101033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبياسراء عباس علي مشعل77835221922417002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيحنان مطر محسن سعد77836221922104016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبينرجس فاضل جبار جمعه77837221922106063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيمنار جعفر كسار جازع77838221922427037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيايات محمد عبد الحسن كنهر77839221922177002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحسن جاسم محمد خضر77840221921047014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار537.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبينرمين ابراهيم حسن بندر77841221922169027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار537.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيبيداء حسين بريس زبون77842221922221004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار536.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبيمريم عبد هللا عزيز كريم77843221922417017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار535.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيمريم موسى عبد الحسن عناد77844221922160068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار535.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيفرقان سالم طالب طارش77845221922116038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار534.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبينور الهدى محمد حسين عودة77846221922231007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيزينب حسين ستار صوين77847221922124009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار533.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبي افراح راضي عبيد مارد77848221922152003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحسين عبد علي مهلهل عبد الحسن77849221921047028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار532.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبييقين صالح مهدي صالح77850221922152037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار531.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبيشيماء حسن مجيد كاطع77851221922202007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيزينب فاضل صويحب حمادي77852221922188010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار530.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيازهر محمد حنش كاظم77853221921004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار529.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعباس مطر حمزه حسن77854221921047085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيحوراء غالب سالم داود77855221922188005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار528.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبينور كريم عذيب عايد77856221922177017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيفاطمه جميل الويح اجحيل77857221922135014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيفاطمه هادي كاظم ناجي77858221922104056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار527.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيزينب علي ناصر عطية77859221922134018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار526.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارادبيعلي حسن داود شاوي77860221921045014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبياالء رياض كريم عجيل77861221922161001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيايه احمد خلف فاخر77862221922219001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيساره راجي ناصر حسين77863221922222009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار523.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيزيد علي جاسم جياد77864221921005027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيمنار فياض محسن حرجان77865221922155032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار521.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيزهراء طارق حسين محمد77866221922115027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيفاطمه نصار عباس عليوي77867221922177015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيحوراء رمضان هوي ماطوز77868221922104020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار517.0الخارجياتذي قارادبياسراء منشد كطامي جاسم77869221922401004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارادبيبنين مشتاق طالب موسى77870221922107005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار514.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيسما ناصر حرابة مطر77871221922151017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيمحمد رعد عادل شخير77872221921050034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزهراء ميثم ناجي عبد الحسين77873221922104034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار513.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيتبارك ريسان مقداد حسين77874221922124002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0اعدادية االبرار للبنينذي قارادبيباقر اركان مهدي عبد هللا77875221921091003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0الخارجياتذي قارادبيزينب كاظم غافل بخيت77876221922401019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيفاطمه كاظم صابر محسن77877221922193038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511.0الخارجياتذي قارادبيعبير عباس جاسم حسين77878221922401035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيهالة كامل عزيز عريبي77879221922188021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيخديجه جبار لهمود طعيمه77880221922156015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيرسل جياد رشك عطيه77881221922156016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيزهراء احمد كاظم وحيش77882221922221005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيابتهال سعد توله عبيد77883221922193002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبيمروه عبد الرضا داغر طاهر77884221922202010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار510.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيرحاب فرج شالكه محمد77885221922106022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0ثانوية النبوغ للبناتذي قارادبيعذراء كمال قاسم عمران77886221922114005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيرياحين رزاق عيدان حميد77887221922160025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبينور احمد عبد الهادي خلف77888221922427042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيكوثر حسين عويد عبود77889221922157042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارادبيسجاد جاسم محمد غصه77890221921007014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيحسين عابر بيد هللا مهايد77891221921221003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار509.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيتبارك رحيم محمد عالوي77892221922158006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيمنار علي مانع سرحان77893221922160070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيفاطمه باسم جمعه رزج77894221922427034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار508.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيايناس حسين علي مليحم77895221922149007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيهند غانم مهولي عليوي77896221922188024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0الخارجياتذي قارادبيمريم علي طاهر بغيه77897221922401042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيحسين جاسب عباس صياح77898291921109022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0ثانوية النبوة للبناتذي قارادبيغدير علي حسين فرهود77899221922205006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيبنين جاسم محمد نعيمه77900221922115012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيمريم عباس ناصر طربوش77901221922169024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيزينب حيدر كاظم فاضل77902221922116020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيزينب فليح حسن عباس77903221922160037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبينبراس علي عبد حسن77904221922106061
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيزهراء عبد الحسن زوير عبود77905221922238003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيهدى ثامر علي عمران77906221922158041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيحنين واثق فرج والي77907221922235004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار501.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبيسجى حسن دحام كاظم77908221922105019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيغفران رحيم عبد السادة جبر77909221922134023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمرتضى مهدي هليل معله77910221921047142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار499.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيام البنين حيدر رسول حسن77911221922160004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيايمان وليد سدخان كاظم77912221922156007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارادبيميعاد حلو طعيمة غركان77913221922230001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيايالف حيدر جاسم محمد77914221922388003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار498.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيهدى عبد الستار جبر عبد هللا77915221922152033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيفاطمه مهدي شويك مضحي77916221922120022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيباقر احمد قاسم بندر77917221921048007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبينور محمد حمود سمير77918221922158040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيجاسم محمد خير هللا اعذار77919161921030022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيحسين هادي كاظم ناجي77920221921042010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيرائد احمد جاسم محمد77921221921248005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار495.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيمنار ثائر شنو عبد العالي77922221922164018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار494.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيمروه عبد القادر غالي عبد العزيز77923221922152038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبييعقوب شهد مشيط رطان77924291921023044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيجواهر عبد االمير حرجان إبراهيم77925221922104015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبياشواق فرحان جبار حسن77926221922145002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيرسل حميد مناحي يكان77927221922160023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار492.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارادبينور مزعل ثجيل صخي77928221922321036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيهدى ستار اليج جعيول77929221922104066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارادبيحيدر صباح عامر شالل77930221921045007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيجنان حميد ظاهر راشد77931221922233003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيرسل قاسم جبار شهد77932221922110009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتذي قارادبيزهراء عالء محمد محسن77933221922174003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0ثانوية الخمائل للبناتذي قارادبيزهراء محسن اسماعيل محسن77934221922196012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0ثانوية النبوة للبناتذي قارادبيزهراء ناظم سعدون محيسن77935221922205003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيبشرى عبد الكاظم شريف خلف77936221922389006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيرنا اسماعيل مطلب لفته77937221922168024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيضحى علي محمد طاهر77938221922102024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيفاطمة رحيم سعدون عريج77939221922155028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيايات كريم مشاي زغير77940221922170007

3590 من 2165صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0الخارجياتذي قارادبياطياف مخلص ناجي جهاد77941221922401005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0ثانوية الخمائل للبناتذي قارادبيزينب محسن اسماعيل محسن77942221922196015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيرقيه علي جاسم فرج77943221922104025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيكاظميه موسى حايف فارس77944221922221006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيساره احمد جاسم محمد77945221922145021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيمريم جمعة جالل جرجيس77946221922102028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0ثانوية النرجس اللبناتذي قارادبيصبا محسن علي منشد77947221922182010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0الخارجياتذي قارادبيآيات حسين علي عبد الحسين77948221922401001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيهبه باقر موسى حتروش77949221922194036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيكوثر عبد الرضا مطشر جاتول77950221922193039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيالهام جهاد محسن كاظم77951221922160002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيزهراء حسن خزعل غالم77952221922164010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0ثانوية النبوغ للبناتذي قارادبيسراب يونس مطر مسلف77953221922114003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيرغده زامل دحام صاحي77954221922239003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبييقين خير هللا جليل فدعوس77955221922135018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0 تموز للبنات14ثانوية ذي قارادبيزينب جعفر حميد عبد االمير77956221922127006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيوديان مؤيد صالح مهدي77957221922145030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبياساور ميثم ابراهيم محمد77958221922149005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيهدى شاكر حسين عطيه77959221922110025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيعلي ساري هواش وصوخ77960291921018027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزينب حاكم عباس فرحان77961221922106033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيعطاء كريم خلف علي77962221922239008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيازهر جفات جاهل كاطع77963291921028014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارادبياكرام حسين ناجي جاسم77964221922424004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيزهراء سالم شعيوط مطرود77965221922124007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزينب رشيد مردان عكيب77966221922104040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيكوثر قاسم غضيب حريجه77967221922389013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيشيماء محمد خضير شمخي77968221922152023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيفاطمه الزهراء عباس ماضي حسن77969221922388021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيصابرين صكبان سعيد دخيل77970221922106048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيزهراء عباس عبد الصاحب عبد الحسن77971221922101023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيمريم كاظم محمد منحوش77972221922233006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0ثانوية القرية العصرية للبناتذي قارادبيانعام فارس عذيب لطيف77973221922201002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيبشرى خالد صالح جليب77974291922079019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0ثانوية الخمائل للبناتذي قارادبيزهراء جمعة هويدي طاهر77975221922196007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار474.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبينهاد كريم عباس عنيد77976221922104063
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيفاطمه حسن صاحب مكطوف77977221922160058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبييوسف علي جبار مزيعل77978221921227027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيجوري عدنان هاشم محمد77979221922151005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارادبيجالل فوزي يوسف حداد77980221921266004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبياالء جواد كاظم جاسم77981221922168002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارادبيمحمود كاظم عريبي كريم77982221921319021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيصالح كريم حسين مناتي77983291921021042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيمحمد المهدي سعيد هارون جعفر77984221921057014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار471.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيتبارك ناصر علي حسين77985221922248003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيحسين علي حمد مطلب77986291921028045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبينور الهدى فهد محمد ثامر77987221922116045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيكرار وسام محسن مبارك77988161921136038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيزينب علي صبيح حسين77989221922120016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيتبارك كريم يالب شغي77990221922168014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيمحمد علي غانم عذافه77991291921023037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيكوثر ثجيل خضير زيارة77992221922155031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيفاطمه ساجد هاشم جيجان77993221922104053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةادبيعلي صبري عبد الغني منصور77994161921364038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيسحر حاكم عبد االئمة عبود77995291922089016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيبتول أياد بليبص كاظم77996221922164003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيزهراء ناجح كريم هادي77997221922145017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيمجيد محسن عبيد ناهي77998241921014058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيفالح رزاق اعكيلي مجهول77999291921105026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبينور الهدى ابراهيم سحيب مطر78000221922164021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيتبارك محمد جبار سلمان78001221922160010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0الخارجيونذي قارادبيزين العابدين ساهر عبد الرضا علي78002221921400026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبينور فاضل داود سلمان78003221922427045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيزهراء عادل عبد الهادي كاظم78004221922156018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيحسين عبد عطية جابر78005221921318010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار466.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيام البنين عارف مجيد حامد78006221922116002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيايمان باسم خلف حسين78007221922104010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيهديل مهدي عبد الحسين وادي78008221922156049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيمريم احمد شهيد عبد الرضا78009221922388022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيايمن وحيد طعمة سالم78010161921050007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار465.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيزمن عقيل ظاهر رجه78011221922158015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار464.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيعلي حسب حزام راهي78012221921057008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار464.0الخارجياتذي قارادبيمروه حيدر جلوب حواله78013221922401041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيرقية جواد سمير جويد78014221922136013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيمجتبى حسن محمد رضا عباس78015251921004053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيرؤى علي صياح غافل78016221922427011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيسوالف مناضل عواد كاظم78017221922124012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيضحى جاسم ناصر عبد العزيز78018221922116029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيانتظار محمد كاظم جمعه78019221922104006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتذي قارادبيمروه طالب مشيجل سلمان78020221922174007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبينجالء يوسف كاظم دايخ78021221922158037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبياحمد امين عبد علي حسين78022221921047004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيبنين محسن كاظم ناجي78023221922104013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبياحمد حسين يونس لطيف78024161921311002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد نزال مطير سدخان78025161921067032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيهدى جاسم جالب باقر78026221922388024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيكرار سعد حميد حسين78027291921109091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار461.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيغدير جليل جاسم محمد78028221922155026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0ثانوية االبتهاج المختلطةذي قارادبيهدى حبيب ريسان مكطوف78029221922215012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيدالل زايد صكر سرحان78030221922158010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيامل ثجيل وحيد شلش78031221922389003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيزهراء رياض عبد سعدون78032221922101022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيوسن صادق كريم صالح78033221922106070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيعبد الباسط عبد الكريم ناجي زهر78034221921042018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيفيصل سعد محسن خريجان78035221921248013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0ثانوية الحطيم للبناتالمثنىادبينادية نايف ثجيل فيصل78036291922087011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةادبيلفته محمد عبد ابو شخيره78037241921152012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيماهر ناصر عباس فارس78038161921435022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيقاسم ناظم مهاوي عبيد78039161921033053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيزهراء حسن عبد النبي محيسن78040221922102017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارادبيآيات واثق عدنان محمد78041221922107002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيمنتهى عبد الحسين محمد مصدك78042221922233007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار457.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيميعاد حيدر كشاش حمزه78043231922089043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار457.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيتقى رحمن جبار اسماعيل78044221922102010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار457.0ثانوية المناذرة للبنينالنجفادبيمسلم شاكر عطيه كاظم78045251921017030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيبتول محمد خضير شمخي78046221922152007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيمريم حاتم جبر جفيان78047221922134025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيسارة طارق سيف مكي78048221922136021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار456.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيحنين حسن محمد عبد78049221922104017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيفاطمه رياض كاظم صالح78050221922104052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيساره نعيم خالوي كلهام78051221922160042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبيمنتهى محسن صالح جعاز78052221922202011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيزينب علي صبر رطين78053221922193028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيحوراء سالم سعد جبر78054291922079030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيعبار حسن مشيعل مذبوب78055291921109060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيعذراء عماد كاظم صكبان78056221922102025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبيحسين جميل كامل حسين78057221921212002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيكرار سلمان محمد حجيل78058241921014056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبيزهراء عبد الكاظم زغير حطاب78059221922417010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيزينب قحطان شبيب محيسن78060221922389010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيرسل فارس فاضل عودة78061221922323015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيكوثر نافع صكبان رجيب78062221922157043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيايالف اياد طه ياسين78063221922158004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيحياة بنيان لوفي طشاش78064291922073022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيهدى جبار سوادي محمد78065291922079073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار453.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيحيدر جواد منادي عطاي78066221921020012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار453.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيرغد حسين علي رضا78067221922238001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمؤيد محسن كريوش حسن78068161921030092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبياحمد عبد الرضا طالب سلمان78069221921212001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيزينب مكي عبد حمود78070261922161012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0الخارجيونالنجفادبياحمد جاسم رزيج سالم78071251921400002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبياميره طاهر سليمان منصور78072221922233002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمسلم عقيل حماده كاظم78073251921008218

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيرياض عبد الزهرة سفاح جبار78074221921073008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيمها جاسم زباله حاجم78075221922108028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيميامين حميد مطشر عبد78076221922102030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيتقى محمد عبد الهادي محمد78077221922149011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيعلي جواد مال هللا نعمة78078161921310027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارادبيمسلم عقيل جبار حسين78079221821010037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيحسين احمد جميل عطشان78080221921235005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ثانوية مأرب للبنينبابلادبيسالم حسين محمد عثيج78081231921049019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيزهراء كاظم منصور جادر78082221922102020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ثانوية النبوة للبناتذي قارادبيرحاب جواد كاظم جابر78083221922205001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيحسين سعيد طربوش جاسم78084221921034012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيهدى علي زغير ياسين78085221922115065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيفاطمه محمد عبد ثاني78086221922160061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعلي رياض حمزه محمد78087291921010084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيزهراء علي فليح حسن78088221922151012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيمصطفى خير هللا عطيه عبد الحسن78089161921311034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيوليد فرج علي عبد78090221921006071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيحوراء ناظم صبر خليوي78091221922164007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبياحمد خيري عبد الزهرة نعمه78092161921025002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيحوراء علي جوعان مضحي78093221922160016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيامير حسين علوان حسين78094251921015003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيزهره عبد الرحمن داود مشلح78095221922168036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيزينب حيدر عبد المحسن عجيل78096221922110011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبيايات عبد االمير مكطوف حمود78097221922105002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية الجهاد للبناتذي قارادبياالء رزاق كاظم عليوي78098221922121003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيفاطمه فاضل جاسم عبد هللا78099221922227008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيسارة احمد صالح سوادي78100161922332010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةادبيذو الفقار عباس علي محمد78101161921068019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيزهراء حسن علي كاطع78102221922136016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيميعاد ابراهيم محمد كاظم78103161922252049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيسجاد عبد المطلب احمد محمد78104161921311018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزينب حسين حاتم مزبان78105221922104037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيمحمد بدر مفتاح يعقوب78106221921073020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبياستبرق عبد العباس حمود حنون78107221922151001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيغازي اياد نصيف حافظ78108221921068019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيعبد هللا احمد والي جبر78109221921068017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارادبيسارة ستار عبد كحامي78110221922107016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيزهراء محمد مايع الفي78111221922160030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيفاطمه جبار عبيد جابر78112221922193035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار446.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبيسجاد جبير رهيف حاجم78113281821101024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيرضا عويز عبد علي عويد78114291921009051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيعلي رسول عنون بوهان78115251921015018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيبنين محمد جفات كنديل78116291922054026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيزهراء حميد حسن فليح78117221922170033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0ثانوية الخمائل للبناتذي قارادبيزهراء عبد العباس جبار منشد78118221922196011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيحيدر احمد حسين ناصر78119231921005017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيعلياء محمد عبد علي عبيد78120221922110015
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارادبيحسن علي حميد عنكوش78121221921266005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار445.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيعبد هللا عبار جبر رباط78122161921041026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزهراء رعد هيال ماكر78123221922104029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيهدى موسى كريم صالح78124221922106068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيمحمد مهدي عقيل عبد هللا78125221921048026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيتقى حميد حنظل حاجم78126221922170016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيزينب صادق مزهر شريف78127221922427026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيافاطم محمود ياسين مطير78128221922388005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0ثانوية الفراتين المختلطةالمثنىادبيمصطفى جوده جفيت خشمان78129291921112021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيايات قاسم خلف حلو78130221922155009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار444.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيزينب جابر دريفش محمد78131291922160070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيخلدون صالح مهدي حجوم78132291921028057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبينور الهدى علي عبد السادة حسب78133221922155036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارادبيآيه حسين جاسم فرعون78134221922107004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيكاظم حسين علي صناد78135221921248014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيضحى حمدان فرحان عبد النبي78136221922134021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار443.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيرسل حسين محمد عبد78137221922104022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحيدر عيسى شاكر عطيه78138221921047050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الحسين صياح عبد المحسن78139161922252043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيبتول مالح حسن وهيب78140221922102007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيفرح احمد عبد جاسم78141221922101035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيانور ياسر فاهم حاجم78142291921016011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيمنتصر عامر جاسم محمد78143221921039051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبياثير عبد الحكيم عيال حبيب78144221821227002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيمحمد ناصر اعكيلي مجهول78145291921105029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيهدى ناظم مرسال حمود78146221922145028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيطيبه تحسين عالوي عبد الواحد78147221922194027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيمحمد حاتم خلف حسين78148281921019081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبيعباس جواد عواد جايان78149221921238022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيامير احسان صاحب صبار78150251921012027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيكرار محسن نعمه جميل78151251921203019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيايمان هادي جيجان مرهج78152291922063008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيزهراء نعمان مهدي مجيد78153291922079041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيفاطمة جبار خضير سوادي78154221922219008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعلي مجيد حميد كشاش78155221921047112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ثانوية الجوادين للبنينذي قارادبيحسين شريع خليف مسير78156221921012002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبيمقتدى سامر مجيد خليف78157221921363025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيفارس عاجل مسمار مليح78158291921109079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيمصطفى كريم عبد الحسين عبد النبي78159221921073022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيمصطفى حميد صالح هاشم78160221921366042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيزيد حمزه حسين عبد78161251921024113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيسميه فالح حسن والي78162221922106046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار439.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبيايمان كريم لفته كطين78163221922413003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيريهام عادل كاظم خضير78164221922323021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيعلي طاهر هاشم لطيف78165221921318025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبيحمزه ثائر فرحان جابر78166221921363009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبينور محمد باني رهيف78167221922138022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارادبيليث لفته جبار حويس78168221921307080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيماهر فاضل سالب محسن78169291921018037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيمحمد جاسب عبد الحسين صيهود78170251921045017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ثانوية الوالية للبناتذي قارادبيبنين صبيح حميد مهدي78171221922190006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبيمروه جابر مسلم شتيوي78172221922413026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيمهدي جابر عبد الحسين نايف78173221921068022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيمرتضى عبد الحسين مسلم شايع78174261921005084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيحسن عبد الحسين هداد عليخ78175251921116014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزهراء كاظم عبد ناصر78176221822106024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ثانوية المجاهد المختلطةذي قارادبيسجاد اسعد جبار خلف78177221921262006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيزينب عبد جيجان مرهج78178291922063026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمحمد حسون عطب هربود78179291921014172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيمريم فاهم دعيبل فهد78180291922058064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبيحوراء برزان مفتاح يعقوب78181221922202002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارادبيسجاد هاشم منصور حسين78182221921381008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار437.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيسجى حسين مطير علي78183221922177008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيمرتضى محمد خضير شكر78184271921030057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيحسنين وليد مجيد جاسم78185161921033015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيزينب عائد غالي دمنه78186231922081025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيذوالفقار جاسم محمد عبد الحسن78187271921021036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيرجوان مجيد راضي آبراهيم78188231922092014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيمحمد كريم كاظم خضر78189251921211053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعباس قاسم عبد الساده فرحان78190281921039029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيزهراء محمد كاظم عزيز78191221922155020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيخضر ناجي عطيه عالوي78192221921005026

3590 من 2172صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبياية محسن وحيد بادي78193221922116008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيزينب جاسب زعالن حسج78194221922134014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيحنين جميل عبد عميس78195221922110007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيجعفر مهدي جعفر موسى78196221921231001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبينور علي صادق مساعد78197221922116046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيسندس علي جهاد ناصر78198241922106042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار435.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيهبة حامد ابو عيون حسن78199241922123036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةادبيحسن بدر حميد محمد78200161921311007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0الخارجيونذي قارادبيسجاد علي كامل خصاف78201221921400028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيفاضل ابراهيم عطب فرحان78202221921269006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيساره محمد جبر فهد78203221922150020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيتبارك حيدر عبد العباس عليوي78204221922110006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبينور الهدى سعد هاشم جبار78205221922116044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0الخارجيونذي قارادبيهيثم كاظم غالي حسن78206221921400073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبينور وهيب هوني مكطوف78207221922104064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيمروه أنور فهد محسن78208221922104059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ثانوية السالم المسائية المختلطةميسانادبياحمد حسين فندي شخيط78209281921153002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيعلي حسين كاظم خليفة78210281921022054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيحاتم سلمان نجف محمد78211171921068005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسين حيدر حسين خويط78212291921014047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيأحمد عبد جوده فجر78213141921031003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0ثانوية الثوار المختلطةذي قارادبيناطق صابر قاسم سماري78214221921226015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار434.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيدانيه محمد علي حسين78215161922173013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيمحمد تقي ابراهيم عطار عبيد78216221921318032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيغدير حمدان محنش شخناب78217221922160052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبياسراء صباح وحيد داود78218221922193005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار433.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيعلي احمد عاصي حسن78219161921136027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيحسين هادي مناحي منشد78220221921018013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيمريم رحمن كاظم ناصر78221221922323046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية المجاهد المختلطةذي قارادبيابراهيم خليل ابراهيم خالطي78222221921262001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارادبيحوراء عودة مطلك حمد78223221922107007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبيزهراء سالم صالح ياسر78224221922141004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلادبيعلي احمد صبري علي78225231921058020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيفراس مؤيد سعيد كاظم78226231821205026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيعمار ادريس عيسى حمادي78227291921028106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيخديجه سالم عيدان موسى78228291922050040
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبيايات سالم جمعه عبد الرضا78229221922202001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةادبيعبد هللا غازي عزر جابع78230161921139009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قارادبيعبد هللا حسن حايف هادي78231221921243003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارادبيزهراء مهدي صاحب موسى78232221922321015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيحوراء فاضل دبيس شنيت78233221922101010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيعلي زويد فرحان حمد78234221921056014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيعباس صدام احميد عويز78235251921211031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمحمد رسول فيصل جادر78236291921001155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء جليل ابراهيم مالح78237141922097003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار431.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيضحى خالد عبد الرزاق عبد النبي78238221922388018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار665.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيهديل علي شرقي لكعان78239221942095030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار654.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينها جاسب فرهود صكبان78240221942185114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار638.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيرقيه حازم ياسر كريف78241221942105039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار634.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيفاطمه هادي داود علوان78242221942105113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار628.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيعلياء حسين عواد ضميد78243221942207037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار627.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيايه حمزه جبار حنون78244221942112015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار623.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سعد وحيد تايه78245221942139076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار621.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيراحيل جهاد خلف لفته78246221942103066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار619.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيرحاب حميدان بعرور علي78247221942146018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار619.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار محمد عبد زويد78248221942203086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار618.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيكوثر عبد علي حنيحن حبيب78249221942095023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار617.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيزينب هادي سعيد صحن78250221942170050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار616.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيمجيد خير هللا فرج علي78251221941045014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار615.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيفاطمه جاسم محمد عوده78252221942103140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار615.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب شريف محمد فكاك78253221942153175

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار613.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيرانيه علي عجيل بحر78254221942411012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار613.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائيسعيد شنين ياسر مزيعل78255221941070028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار612.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ اياد محيسن علي78256221942207044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار611.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينذي قاراحيائيرسول فالح جاسم سماري78257221941332003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار610.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول عادل علي عبد الحسن78258221942396002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار609.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيمنتظر مراد كاظم ناصر78259221941057034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار608.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيعباس فاضل عباس نعمه78260221941311090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار608.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر ريسان مزيد78261221941065027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار603.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيهدى قاسم كوزان امريهج78262221942190232

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار603.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر رسم عبد خنجر78263221941372011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار598.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور صباح موحان يعكوب78264221942113276
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار597.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسن عواد شناوة علوان78265221941003032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار596.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين ماجد حسين مرهج78266221941002087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار596.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيمريم جبار ناصر حسين78267221942163063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار595.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائينور الهدى سعد جحيل هواش78268221942116047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار595.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب جليل سلمان هاشم78269221942143163

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائياسراء سعود سعيد منشد78270221942116001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيكرار عبد الحسين عكلة دايخ78271221941036216

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار592.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيمريم علي نافل مهاوش78272221942111048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار592.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن جاسم محمد سعدون78273221941307025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائينور الهدى صادق عبد الجليل داود78274221942157094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار590.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك صادق كامل غضبان78275221942139031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيعلياء سعود رداد روضان78276221942198031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب وسام عبد الواحد مناحي78277221942139110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيأفيان علي عبد العظيم نعمة78278221942139009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم خضير جويد78279221942143123

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار588.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيحوراء عالء ادور فرهود78280221942147022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار588.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيانتظار عماد دغيم عبد هللا78281221942121002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار588.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيزهراء صادق كاظم جميعي78282221942104017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيجنان محمد مطر شري78283221942411006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزهراء خلف مجيد حسن78284221942165045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار587.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائينور الهدى كريم سعدون جمعه78285221942150059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر محمد هويدي كريم78286221942424153

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم ذي قاراحيائيليلى شهيد شياع نحيت78287221942228006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار583.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائييسرى ياس سلمان دخيل78288221942167072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار583.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمصطفى علي حسين خلف78289221941035240

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار583.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيمصطفى سامي حامي عباس78290221941029102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار582.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائينور الهدى هاني حميد كشاش78291221942134075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار582.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائينور خالد فرحان عذاب78292221942162101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيسفانة علي نعمة ختروش78293221942207034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار581.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيتيجان حيدر محمد عجيل78294221942125059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار580.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيزينب ناصر حسين شذر78295221942104023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار579.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمهدي صالح جابر باقر78296221941040169

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار579.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائيفاطمه سالم فرحان ضميد78297221942246004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الكاظم حسن فرهود78298221942103106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار576.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه كريم زغير صافي78299221942175189

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار576.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي المرتضى حسين حبيب محيسن78300221941098099
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الرضا عبد النبي عريبي78301221941058048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتقى عماد عبد الرحمن تقي78302221942113054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيسجاد حامد مكطوف باجي78303221941028031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار574.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيزينب احمد كريم عباس78304221942134051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار574.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعقيل عباس كاظم ناصر78305221941013081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار574.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمرسلين حيدر حسين ناصر78306221942113236

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار573.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد كاصد ثجيل78307221942156140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار570.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائياسماء حسن اسماعيل حسن78308221942158010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عباس عجيل عليوي78309221942175183

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيبنين حسين جميل سرحان78310221942150008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيايات سالم شنان ثغاب78311221942143031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ اسعد محمد شبيب78312221942398030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار567.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيزهراء صدام رزيج فغير78313221942167035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائيمؤمل فالح حسن ثجيل78314221941059025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيكرار حسين مالح عبود78315221941040127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه كريم جواد كاظم78316221942135127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار565.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيزينب علي عمران عيسى78317221942199032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم محيبس علي78318221942125101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائييقين غالب اسماعيل محيسن78319221942175266

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيفائز فيصل احمد ايدع78320221941302045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين شمال شريف زوير78321221942139025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0ثانوية السبطين المختلطةذي قاراحيائيحسن علي هاشم موسى78322221941344003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء اسعد جاسم حامي78323221942153127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيعبد هللا مظفر ياسر احمد78324221941072058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتضى علي محمد شتيم78325221941002257

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائياستبرق هلول ياسر حسين78326221942134003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيكاظم جواد حنون جابر78327221941363083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيساره علي كاظم دفاس78328221942164047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحسين صبر بستان78329221942153144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيأمنه سمير طالب فليح78330221942141008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار559.0ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائيرسل ادريس عديم حميد78331221942137019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار644.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيارتقاء كريم كطافه بشيت78332221952411003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار642.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقيدعاء عبد الحسين سالم شهيب78333221952139013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار622.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيمؤمل سالم ياسر كريف78334221951026079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار612.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيهدى رحم هاشم مبارك78335221952321052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار602.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيمنتظر عبد االمير سلمان عوده78336221951004062
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار601.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيهدى بشير خضير راشد78337221952103053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار599.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيعبير حمود ريسان منصور78338221952204018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار597.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيحيدر علي كنهور فارس78339221951021026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار597.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيسجاد باسم شالكه عبد الحسن78340221951016013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار596.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقينور جبار حنون جابر78341221952301007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار595.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيحسين علي عبد هللا معله78342221951028024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيحيدر عاشور جواد كاظم78343221951068012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار585.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقينور عبد المحسن جساس مجلي78344221952209054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0ثانوية العرفان المختلطةذي قارتطبيقيانوار ماجد شاكر خضير78345221952253003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار584.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيحيدر عادل كاظم صكر78346221951035033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار578.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي محسن محمد درويش78347221951305020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار576.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمروان كاظم عذافه ساجت78348221951070081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين سعد عبد الستار صيوان78349221951026033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار571.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيزينب فريح مطشر حسن78350221952016005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار570.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيخديجه أصبيح هادي سفاح78351221952266003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقياسراء علي سنيد جابر78352221952301001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار568.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقينور نادي عداي سنوح78353221952175034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار564.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيهيمن محمد جاسم بطي78354221951010124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قارتطبيقيرغد امين خلف جوده78355221952398002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار562.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيفاطمه عواد هاتف هادي78356221952167024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0ثانوية المروج للبناتذي قارتطبيقيظالل عدنان كاظم هاشم78357221952137011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار560.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيامال عادل مجيد كاظم78358221952162001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار559.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد اليمه عبد الكاظم حسن78359221951068031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار557.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيبنين باسم حتات نعيمه78360221952111010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار555.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيشهد علي مكطوف مري78361221952105028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار550.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيسجاد حسين جحيل شالكه78362221951004023

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار541.0ثانوية النبوة للبناتذي قارادبيزينب مهدي صالح جاسم78363221922205005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار512.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيغدير غالب صكبان علي78364221922194030

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار503.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيام البنين عبد السادة ثجيل جبر78365221922169004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار495.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قارادبيربيعة قاسم نجم رميض78366221922420001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار487.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبياديان رزاق ثجيل ماهود78367221922193003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار483.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيرقيه اسماعيل دخيل برغوث78368221922115023

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار481.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيفاطمه رحيم ياسر حسين78369221922166020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار481.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبيدعاء علي عبد الحسين كاظم78370221922105008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيهدى علي محسن نور78371221922188023

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارادبيرقيه احمد راضي شريف78372221922107029
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبيبلقيس لذيذ كايم زايد78373221922138005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبيزينب فليح حسن حميدي78374221922138013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار464.0ثانوية الوثبة للبناتذي قارادبيبتول حاكم عودة مهذول78375221822192002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيشروق قاسم شلش ياسين78376221922258006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار460.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبينرجس سالم صادق فهد78377221922166024

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار458.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبيسجى حسن علي جبر78378221922138015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار457.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيوالية سعد عزيز نعمة78379221922231009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار454.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبينبأ علي جودة خضير78380221922172030

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيصفاء فاضل جواد فليفل78381221922231006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار449.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيايات علي ضيول حسين78382221922222003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار446.0ثانوية الصدرين المختلطةذي قارادبيلمياء حسن كامل حامد78383221922213006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار445.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارادبيهدى فالح مهدي عليوي78384221922143017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار442.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيازهار رسول هاشم محمد78385221822194001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبياخالص كريم عبود درويش78386221922188001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيرؤى شاكر مجهول بطوش78387291922057048

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار437.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيلمياء صبيح كاظم الكوط78388221922188018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار437.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارادبينور باسم كاظم موات78389221922143014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار436.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارادبيزهراء غازي رضيوي حسين78390221922204008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار436.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارادبينسرين ضيدان مذبوب نهر78391221922230002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار436.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيبنين عبد الخالق راشد عذاب78392221922170012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار436.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارادبيفرح حيدر عباس عبد الحسين78393221922321031

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار434.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيطيبه خالد ابراهيم كاظم78394221922161018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار434.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيمروة جواد رؤوف موسى78395221922158034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار432.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيسكينة طعمة جهاد ياسر78396221922231005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار431.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيتبارك كاظم معتوق حميدي78397221922151003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار430.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيايمان عواد جاسم جوعان78398221922248001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار429.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبياستبرق جبار محمد جابر78399221922106004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار429.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبييقين شالل محمد ياسر78400221922141017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار429.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبياخالص عدنان خلف صخي78401221922170003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار428.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيزينب حليم خالد سعدون78402221922135009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار428.0ثانوية النرجس اللبناتذي قارادبيزهراء مهدي صالح عبد78403221922182007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار428.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيدعاء كاظم حاتم كنيوي78404251922086073

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار427.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيزينب عبد الرسول عبد هللا جابر78405221922124011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار427.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قارادبياشواق وسام حميد رحيل78406221922243002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار426.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيزينب محسن علي بدر78407221922149034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار426.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتذي قارادبيلمياء جميل غلب حسن78408221922174006
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار426.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيسجى عبد الكاظم موازي ضعيف78409221922177010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار425.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبينور الهدى حسن عودة سلطان78410221922158039

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيريام مجيد ابراهيم سمير78411221922116015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيتبارك عالء جليل طارش78412221922161006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0ثانوية الصدرين المختلطةذي قارادبيفاطمة قاسم عبد الحسين عبد العباس78413221922213005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيفاطمه عبد العظيم لفته عبيد78414221922104054

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار424.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبينوره شاكر جبير محسن78415241922220076

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار423.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيزهراء نعيم خنياب وداعه78416221922427024

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار423.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيزهراء محسن هاشم داغر78417281922053014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار423.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارادبيحوراء نعيم بردان شبيب78418221922392001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار423.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيسناء علي حسين عاتي78419281922053020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار423.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبيزهراء ابراهيم نوري صالح78420221922212002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار423.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيفاطمه عالوي عبيد جويد78421221922152025

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار422.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيفاطمة ماجد خيون عويز78422221922188017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار422.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيزهراء علي جمعه حسين78423281922066020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار422.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيبنين ايوب سعدون عوده78424221922102009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيزينب احمد شافي سلمان78425271922053032

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيرقية ريسان مطلك جابر78426281922058018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيرتاج وسام محمد عجمي78427241922020008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0ثانوية الجهاد للبناتذي قارادبيديانا حيدر شاكر سعد78428221922121004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيعلياء كامل جاسم حلو78429261922083045

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيفاطمه هاشم مهلهل صخي78430221822120023

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيأيات مجيد ملذوع ياسر78431221922106003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتذي قارادبيبنين عقيل طعيمه محسن78432221922144003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيامل شاكر فالح علي78433141922088005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيزهراء خضير جوده ياسر78434221922101020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيامنه هادي عبيد علي78435231922082007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيغدير طالب حميدي سماح78436221922171018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيمنال مشتت دعيج ناصر78437281922056056

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيفاطمة احمد غسان عبد الصاحب78438281922091033

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيتقى محمد حميد مهدي78439251922094014

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار562.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيزهراء علي كامل عبد االمير78440221942314012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار546.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيرقيه احمد سهيل مشعل78441221942106015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار544.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيماريه علي عبد كزار78442221942165106

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار541.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء فالح مكطوف خطاب78443221942135086

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار541.0ثانوية الميثاق للبنينذي قاراحيائينور عباس نوري يدام78444221942064010
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار539.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيزينب رياض سلمان دلبوح78445221942138034

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار524.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيصابرين مسير حموده ناصر78446221942104027

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار522.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيمريم نايف محمد حبيب78447221942162092

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار521.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء هادي سمير موسى78448221942162056

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار520.0اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائياقبال احمد جبار مطرود78449221942255003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار518.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيبراء علي خلف عزر78450221942311015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار511.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيازهار باسم عدنان مفتن78451221942143005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار509.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيزهراء ماهر رزاق كاطع78452221942198016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار508.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيفاطمه سالم سعدون عويمر78453221942107043

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار507.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيحنان حسين سعدون كاظم78454221942138015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار507.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيطيبه صدام عبيد عليوي78455221942156120

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار506.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيرحمه ماجد دليف جخيور78456221942109025

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار505.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه سامي نعيم مسعد78457221942109071

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار504.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيضحى سالم ناصر ضمد78458261942097076

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار504.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيعلياء حامد عبد الهادي عرار78459221942106035

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار503.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينور خضير محسن علي78460221942153328

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار501.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيغدير نزار حسابه جبر78461221942160031

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار500.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيبنين رسول غني شبيب78462221942323046

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار500.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزهراء توفيق سعدون صيهود78463221942209061

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار500.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيوهج محمد سعدون عبد78464221942161088

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار498.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيزينب علي شناوه سلمان78465221942138038

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار494.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيهبه حسن علي عبد78466221942183087

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار494.0ثانوية البطائح للبناتذي قاراحيائيفاتن محمد نعمه رداد78467221942197012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار494.0ثانوية النبوة للبناتذي قاراحيائيزينب علي صكر دهش78468221942205005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار494.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائياوراس صادق كاظم سلطان78469221942414022

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار494.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عدنان شنان صالل78470221942391038

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار493.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيذريه حليم عكار عيالن78471261942085020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار493.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء باسم فاضل نايف78472221942156057

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار492.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيدعاء حميد موشي شالكه78473221942323083

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار490.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيحنان خالد حسين حسن78474221842163011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار490.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيعواطف كريم عوده حسن78475221942153235

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار489.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيوفاء صالح عباس جبار78476221942157100

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار488.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيدعاء احمد عواد محيسن78477221942164020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار488.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيسجى حسين كاظم كيطان78478221942165073

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار488.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عمار صابر محمد78479221942424033

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار487.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينبا غالب عريبي هاشم78480221942323306
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار487.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيازهار عواد جبر مسلم78481221942163002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار487.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيزينب محمد جبار فليح78482221942311036

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار487.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى غني سلمان جاسم78483221942210016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار487.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزهراء عباس كاظم عوده78484221942157039

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار485.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيتبارك كريم حيدر جاسم78485221942165021

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار484.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيآراء نعمة حسب جالب78486221942158001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار484.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائينور حيدر جبر محيي78487221942412075

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار484.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيهدى رحم سعيد كاظم78488221942311060

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار483.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيفاطمه كاظم كشيش راضي78489221942301012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار483.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائياسيل عقيل عبد الصاحب توفيق78490221942156015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار483.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء صادق لفته عواد78491221942428005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار481.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائياشراق سالم حسن فرهود78492221942199002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار481.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينوران علي عبد عسكر78493221942125276

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار481.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياسماء حميد قنديل عبد هللا78494221942204009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار481.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيفاطمه عالء حسن داحس78495221942209135

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار480.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيزهراء محمد رضا صالح فارس78496221942259015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار480.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيهديل كاظم خضر رسن78497221942141261

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار480.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيحوراء احمد حميد مزيد78498221942190055

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار480.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيايمان جاسم عطيه خلف78499221942323035

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمياده صالح كريم حمد78500221942323296

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيرباب عذاب عباس شكاكي78501221942424057

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي حسين عبيد78502221942323078

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائياالء عماد محمد جبر78503221942136004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيزهراء خضير حسين ناصر78504251942104029

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائينور جواد كاظم جبر78505221942321155

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار477.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم رسن علي78506221942135069

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار477.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب محمد عبد الواحد جياد78507221942103110

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاتن ميثم فخري حاتم78508271942056264

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيبدور علي صباح كندوح78509221942109011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتالديوانيةاحيائيهجران عبد السادة حسن محمد78510241942086001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قاراحيائيحميده علي عبادي خضير78511221942202009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ عليوي بريه جبر78512221942204137

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيرشا كامل ريسان عجيل78513221842163018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار473.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيغفران خالد ريسان عوده78514221942153241

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار473.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائيزينب يونس شندوخ مجيد78515221942214011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيطيبه عقيل ثامر عوده78516221942170056
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0ثانوية البطائح للبناتذي قاراحيائيهدى رافع كاظم عبود78517221942197020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيزهراء رافد رشيد اسماعيل78518231942114052

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم عبيد علوان زنيهر78519221942417066

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائينوال محمد رعد كريدي78520221942198040

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه سالم اسد عبيد78521251942084694

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور علي حسين لفته78522221942204154

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيآيات حازم خالد عبد الحسين78523221942209003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قاراحيائيبتول هادي محمد غانم78524221942233003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيليالي عبد الحسن حمود زاير78525221942103158

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيام البنين علي ياسر سدخان78526221942188004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيمنار صاحب كاظم كصاد78527221942147065

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيأبرار مهدي طالل عطيه78528221942417001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيلمياء حيدر قحطان يحيى78529221942153285

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء راهي هاشم هايم78530221942105046

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيعلياء حسين علي جاسم78531221942156123

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء موسى هليل موسى78532221942178004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيزهراء احمد جاسم حفاز78533221942272009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائيزمن علي عنيد سلمان78534221942214007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيعذراء حيدر شحيل ناتي78535271942091101

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيرقيه علي كاظم فزع78536221942190084

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيهبة سامي خميس عباس78537221942323338

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء فراس عبد هللا عطيه78538221942411017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيعذراء ستار محسن عبد الحسن78539221942165083

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيزينب عالء عبد الحسين ورش78540221942165066

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار466.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائينور شهيد ابراهيم خليف78541221942165126

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار466.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حسين عواد مجهول78542241942141028

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار466.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزينب حسن عبد الهادي خافور78543221942162060

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار535.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقييقين حميد وارد سالم78544221952187023

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار522.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيخديجه محمود شاكر صالل78545221952165009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار514.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيأنس عباس شهيب حمد78546221952106003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار492.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيهيفاء حسين وحيد طريف78547221952175037

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار490.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيزهراء سلمان بطي حاشوش78548221952103018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار488.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيحسنات نجاح جعفر باقر78549221952102016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار484.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء صفاء محسن حميد78550221952417007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار483.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقياوراس عوده محمد عبود78551221952102007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار479.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقيفاطمه قاسم صبيح سعيد78552221952151016
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0ثانوية مرج البحرين المختلطةذي قارتطبيقيهدى كريم علي شميل78553221952346004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قارتطبيقيازل سالم مكي خنجر78554221952415001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء هادي حلو عكل78555221952143012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار471.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيوجدان احمد عبد الكاظم والي78556221952103056

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقياالء محسن شريف منخي78557221952138007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيزهراء فريد ضيدان عجيل78558221952106013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيرنا غني ثامر ناصر78559221952111013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةذي قارتطبيقيدعاء كريم طاهر صالح78560221952266004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيدعاء ناصر حسين هليل78561221952175008

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيضحى حليم جاسم خضير78562221952270010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارتطبيقيفاطمه حبيب رزاق عوده78563221952202006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار467.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيزهراء عطيه عبد هللا ناصر78564221952106012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار464.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب احمد كريم فرحان78565221952422007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار464.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيرغد جاسم شامي حمود78566221952167012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيوديان سعد عنيد دوش78567281952083025

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار463.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيفتاة مالك ريسان عبد الرضا78568221952427062

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيفرح حليم جاسم خضير78569221952270011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيضحى نصيف جاسم عبد الحسين78570221952169019

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار461.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيتسنيم محمد سلمان حبيب78571221952105012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار460.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قارتطبيقيمريم مهدي صالح عباس78572221952140004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار459.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيزهراء مسير مريد سعد78573221952323060

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار458.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيتبارك عادل عبد الواحد عباس78574221952102012

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيشيماء حسن قنديل حنين78575221952270009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقياسراء سالم جابر مري78576221952111001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارتطبيقيهبه محمد جاسم شنين78577221952202010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيبتول أمير محمد حسين78578161952338006

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار472.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيبراء كريم طعيمه زاير78579221922177003

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار450.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيهاله علي عريبي عويز78580221922120031

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار465.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيرسل صادق جابر منصور78581221942138023

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار465.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء غانم ناصر وطان78582221942414131

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار462.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيشيماء حسن دخل علي خضير78583221942198027

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار462.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيمريم مشتاق طالب فرهود78584221942209147

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار459.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيصفاء خالد رزاق شميل78585221942166028

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيرسل عماد كاظم جاسم78586221942209053

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائياميرة لطيف دخان نوري78587221942155012

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيخولة ناصر خضير كطل78588221942135052
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قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار454.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيسجى علي محمد يونس78589221942209107

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قارتطبيقيكوثر عريبي بدر سعدون78590221952420009

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار455.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيمنار سالم جليل نعمه78591221952111029

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار453.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيزينه رزاق عطيه معيوف78592221952394014

كلية اآلداب/جامعة ذي قار464.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيآية باسم جاسم محمد78593221922158003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار458.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيرفل احمد رسمي مجيد78594221922155013

كلية اآلداب/جامعة ذي قار446.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبياحمد عبد الحسين رزاق عويد78595291921023004

كلية اآلداب/جامعة ذي قار444.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيعبد هللا وديع عبد الخضر سعدون78596221921221010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار438.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيالهام حسين بستان دخان78597221922160003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار436.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعلي عقيل هادي مسير78598221921047108

كلية اآلداب/جامعة ذي قار435.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيايناس باسم جاسم محمد78599221922158005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار434.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيأبرار حيدر محمد حسن78600221922194001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار432.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيفاطمة نافع خلف عليوي78601221922116037

كلية اآلداب/جامعة ذي قار431.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيفاطمه عنيد حسين كنيوي78602221922110018

كلية اآلداب/جامعة ذي قار431.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيحوراء محمد شكاره بدر78603221922108009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار430.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيتبارك حنين كريم صكب78604221922156008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار430.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيشهيناز مؤيد صبار عباس78605221922150022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار430.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبياالء هادي زايد مري78606221922269001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار430.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيسراء عباس حسن جباره78607221922170051

كلية اآلداب/جامعة ذي قار429.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبينور حازم كوكب محمد78608221922134027

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيمنتظر جاسم صبار جالب78609221921011046

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيسجاد حامد عبد محسن78610221921011023

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيازهار سعود معيشي ناصر78611221922157001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيحنين عودة حريز علي78612221922158008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارادبيذياب جابر عنبر بصري78613221921052001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار425.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيصالح حسن جبار شنيار78614221921011025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيروان عطشان خلف ايدام78615221922134008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزينب كريم زغير ضايف78616221922104044

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبياحمد عبد الحسن طاهر مطلك78617221921005003

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ثانوية الجوادين للبنينذي قارادبيعباس كريم سعيد منشد78618221921012009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبيمرتضى محسن جلود مطلك78619221921212008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيعلي وليد جبير خصاف78620221921011036

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيجمانة محمد كاظم حسين78621221922145011

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمنتظر جليل كريم عاجل78622221921047152

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيرحاب صباح جويد يوسف78623221922115022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارادبيسدن حسين غميس عبد78624221922392005
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قارادبيتبارك عباس عواد جوده78625221922390001

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعلي حيدر جبار غيالن78626221921047099

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبيفاطمه عبد الرزاق عاشور عبد78627221922413020

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيكرار كريم عبد الرزاق موسى78628291921017185

كلية اآلداب/جامعة ذي قار538.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيسندس سالم مطرود خليف78629221942413046

كلية اآلداب/جامعة ذي قار535.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك محمد علي حسين78630221942203014

كلية اآلداب/جامعة ذي قار534.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء فاضل عباس حسن78631221942210013

كلية اآلداب/جامعة ذي قار501.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمجتبى سامي مريشج سلمان78632221941002211

كلية اآلداب/جامعة ذي قار498.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيلقاء حازم واجد حمد هللا78633221942108040

كلية اآلداب/جامعة ذي قار496.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيليالي شعالن مرشد كاطع78634221942190188

كلية اآلداب/جامعة ذي قار486.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحسين حيدر خيون جبار78635221941019030

كلية اآلداب/جامعة ذي قار480.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيفاطمه خالد عبدالحسين عبدهللا78636291942056109

كلية اآلداب/جامعة ذي قار480.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيضرغام ناصر عباس سعدون78637221941310079

كلية اآلداب/جامعة ذي قار477.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيحسين عماد فاخر كاظم78638221941072036

كلية اآلداب/جامعة ذي قار475.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيميعاد زويد خلف طارش78639221942410067

كلية اآلداب/جامعة ذي قار474.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمحمد عزالدين تركي عزيز78640291941013049

كلية اآلداب/جامعة ذي قار473.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيازهار خالد مناحي عباس78641221942156009

كلية اآلداب/جامعة ذي قار473.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيمحمد قاسم عوض غالي78642291941004103

كلية اآلداب/جامعة ذي قار472.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء عبد الحسين بري جعاز78643221942178119

كلية اآلداب/جامعة ذي قار470.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد علي عبد العباس كاطع78644221941002025

كلية اآلداب/جامعة ذي قار470.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهالة كاظم فاخر حاجم78645221942113288

كلية اآلداب/جامعة ذي قار469.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا كفاح كريم محمد78646161941352061

كلية اآلداب/جامعة ذي قار469.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي مهدي جبر78647221942178093

كلية اآلداب/جامعة ذي قار466.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك صالح سعيد عسكر78648251942062177

كلية اآلداب/جامعة ذي قار466.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب احمد عبد نور عناد78649251942096181

كلية اآلداب/جامعة ذي قار465.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيرقيه صالح مهدي مكطوف78650221942188010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار464.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد عزيز مزعل زغير78651221941003196

كلية اآلداب/جامعة ذي قار463.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيحوراء علي خليل حسين78652221942165027

كلية اآلداب/جامعة ذي قار463.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيصفاء كريم عريبي محمد78653221942109055

كلية اآلداب/جامعة ذي قار462.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه امجد حمدان حسين78654161942165336

كلية اآلداب/جامعة ذي قار462.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيشيرين حسن عبد هللا محيسن78655221942321105

كلية اآلداب/جامعة ذي قار462.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور وليد سلمان صالح78656221942113283

كلية اآلداب/جامعة ذي قار461.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هاشم لفته علي78657161942265032

كلية اآلداب/جامعة ذي قار461.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيغفران جالل عجيل مسعد78658221942153240

كلية اآلداب/جامعة ذي قار461.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حيدر مطر عويد78659221942125134

كلية اآلداب/جامعة ذي قار460.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائياالء غانم كدر شليش78660241942152001
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كلية اآلداب/جامعة ذي قار494.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ناجح حريجه عبد هللا78661161951062101

كلية اآلداب/جامعة ذي قار483.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر نؤاس شاهر هلول78662161951083045

كلية اآلداب/جامعة ذي قار479.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياكرم جمعه مغتاض لفته78663161951038017

كلية اآلداب/جامعة ذي قار475.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارتطبيقيمسار رسول ناصر جابر78664221952150032

كلية اآلداب/جامعة ذي قار473.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقياحمد خيري فيصل صاحب78665221951008002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار469.0اعدادية سكينة للبناتذي قارتطبيقينور الهدى طالب ثويني لعيبي78666221952116020

كلية اآلداب/جامعة ذي قار469.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم نائل ياسين عبد الصاحب78667161951038105

كلية اآلداب/جامعة ذي قار468.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيمهند عبد علي عبد ربه عباس78668221951042077

كلية اآلداب/جامعة ذي قار468.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيساره طالب هلول زغير78669221952108021

كلية اآلداب/جامعة ذي قار465.0ثانوية االعتصام للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرزاق بشار عبد الخالق مهوس78670161951143020

كلية اآلداب/جامعة ذي قار465.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيعائشه عماد عبد الحميد يوسف78671161952245031

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار440.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيحنين ستار شاكر بداي78672221922227002

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار432.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارادبيساره حيدر موسى راضي78673221922109009

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار431.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبياسراء حسين عبد النبي عوده78674221922222001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار422.0اعدادية النجاح للبنينذي قارادبيحسن رحيم شعيل والي78675221921067009

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار421.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينذي قارادبيعلي صفاء عبد االمير صادق78676221921305028

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار420.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارادبيهاني رياض عباس عبيد78677221921309028

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار485.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائياالء عدنان سالم حسين78678221942156004

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار462.0ثانوية النبوغ للبناتذي قاراحيائيزهراء عقيل كاظم فليح78679221942114012

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار455.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكاظمية حمد عمير علي78680141942113026

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار454.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائيعلي جابر نادر عزيز78681221941059019

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار450.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد عودة ماجد78682221941036104

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار448.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمنتظر عدي نزار محمد78683261941010230

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار447.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائياحمد رشيد مطشر جوده78684221941254001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار447.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةذي قاراحيائيانتصار فاعور جبر محمد78685221942260001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار444.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيعلي عبد هللا شريف عاصي78686221941069037

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار442.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيساره عماد نعمة فهد78687241942020006

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار442.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائياخالص كاظم جاسم حمادي78688221842107001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار441.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد حذيه نغيمش78689221942153156

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار441.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزهراء كريم نغماش خنياب78690221942155055

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار441.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعلي ناظم نجم مطرود78691221941001071

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار441.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيرباب سدخان عبد صياح78692221942189015

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار440.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد تبينه عليخ78693221941003129

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار440.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيهدير عماد كاظم محسن78694141942401068

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار469.0الخارجياتذي قارتطبيقياديان جبار فرج سمير78695221952401001

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار455.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيتيسير جميل عبدون نوسي78696221952323028
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سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار453.0اعدادية أور للبناتذي قارتطبيقيمنار محمد مطر حويس78697221952154021

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار453.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيآمنه هادي عاجل عويد78698221952427008

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار447.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارتطبيقيزهراء علي طالب مطعم78699221952109006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار535.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبينور عزيز راضي ناصر78700221922101043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار527.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبيبنين يوسف جاسم محمد78701221922212001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار516.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزينب عبد الهادي جاسم مهوس78702221922106036

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار516.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيطيبه رشيد مجيد بدر78703221922233005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار507.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيهناء شرشاب ريسان سلمان78704221922323061

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار506.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارادبينرجس عبد الحسين حسن علي78705221922109021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار503.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيناديه خلف سلمان مطنش78706221922160074

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار501.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزهراء عبد الهادي جاسم مهوس78707221922106027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار500.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيدعاء كريم عوده عداي78708221922388008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار499.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبياحمد رياض عبد الرزاق حمود78709221921086004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار498.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزهره عيدان حنون عبيد78710221922106031

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار493.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ذي قارادبييوسف محمد حسين بديوي78711221921279020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار490.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزينب كريم كاظم عليوي78712221922106040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار485.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزهراء لطيف شوقي جليل78713221922106030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار482.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيساره عذاب عبد الحسين ساجت78714221922106043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار474.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيغدير جهاد كاظم عليوي78715221922106051

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار473.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيفاطمه عماد حنون دويش78716221922106054

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيعباس ذياب بردان راضي78717221921086046

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيزهراء محمد عبد الرضا داخل78718221922222007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار466.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيشروق حسن مانع محيسن78719221922136024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار461.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزينب طارق رهيف عبد الهادي78720221922106034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار459.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيحوراء حسين عبد هللا حسون78721221922101009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار452.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمحمد عشير صيوان مجلي78722221921086083

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار449.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيغدير ساجد كاظم حسين78723221922104049

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار449.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحسين علي الزم غالي78724221921047034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار449.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمصطفى مسير امريد سعد78725221921086094

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار445.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبينور الهدى محمد خضير فياض78726221922222011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار442.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيكوثر راضي جايد علي78727221922160064

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار441.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قارادبياخالص كريم حمد هربيد78728221922243001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار438.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبياماني عباس علي غضبان78729221922160006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار437.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيزهراء عبد االمير مهوس وداي78730221922157025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار436.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحسن كاظم شخير رحيل78731221921376090

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار436.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيمصطفى نعيم عبيد بدر78732221921042039
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار435.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزهراء ستار جابر يالي78733221922106025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار435.0ثانوية الحقيقة للبنينذي قارادبيزهراء صالح هادي ماضي78734221922052006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار433.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحسين زكي منهل عبد هللا78735221921047023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار433.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبياحمد عويز حمود جوني78736221921086008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار432.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيعالء موسى عبد عكلو78737221921366030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار432.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيكرار حبيب شدود محيسن78738221921086074

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار430.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيحمزه عبد االمير سمير ياسر78739221921028014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار429.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزينب علي لطيف لفته78740221922106037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار429.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيمريم ناصر حسن خلف78741221922106060

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار429.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبينور عامر ابراهيم باقر78742221922169029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيعلياء هاشم معارج حسن78743221922269005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيزهراء محسن حسوني جاسم78744221922115029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمؤمل فيصل كنيدح سلمان78745221921376087

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار427.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيحسين عالء فليح عبد الحسن78746221921028011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار427.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةادبيمحمد صالح مزهر عبد الحسين78747161921354043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار426.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيهدى هالوي غالي بجاي78748221922160082

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيفاطمه عايد عليوي ناصر78749221922160060

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيمحمد مهدي صالح غازي78750221921006059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيحسن كريم عباس جومه78751231921054004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0اعدادية االصالح للبنينذي قارادبيحمود وبدان عوده سلطان78752221921015002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار425.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قارادبيمنصور طالب عبد منهيد78753221921243006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار424.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطادبيحمزه هاشم حسن عطيه78754261921205013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار424.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيحسن هادي حافظ زغير78755221921086025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار421.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيسكينة توفيق جميل عبد هللا78756161922252032

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار420.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قارادبيمروه رشيد حسون طعيمه78757221922243003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار420.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيبالسم سعدون كاظم مخور78758221922102008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار533.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائياسيل خيون خليل داخل78759221942146003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار515.0ثانوية البلسم االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رفعت جاسب مكطوف78760221942431011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار501.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيشجون كطان شطب عباس78761221942156113

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار495.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزينب عماد خلف هادي78762221942147040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار490.0اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائياكرم قاسم كشاش نعيمه78763221941255003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار488.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيمرام سالم مليح علي78764221942147062

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار483.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحوراء رحيم جخير كاطع78765221942153094

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار483.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعقيل نعيم فليح حسن78766221941076083

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار483.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه احسان شاكر فنيخ78767221942160032

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار483.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيبان عبد الحسن خزعل شمخي78768221942134014
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار483.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيمحمد علي شناوه عزيز78769221941004050

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار479.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيحنين نجاح ذياب موسى78770221942321038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار479.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمود سالم مدلول78771221941058092

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار473.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء حميد عبدهللا نحار78772291942050083

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار473.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيابراهيم زهير اسماعيل خليل78773221941036003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار473.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيبنين حسين علوان منصور78774221942153068

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينور رزاق راضي حنيته78775221942323324

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار469.0اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائيعلي جليل سالم عبد العزيز78776221941255017

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيرؤى مزعل محمد راضي78777221942323088

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيمرتضى حيدر زوير عودة78778221941009045

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار468.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين قيس عبد الكريم عنيد78779221941002085

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار462.0الخارجياتذي قاراحيائيفاطمه قحطان عبد جميل78780221942401046

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار462.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيهبة احمد عبد جاسم78781221942155116

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار460.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيرقية علي حسن واعي78782221942135062

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار459.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم احمد كاظم عطيه78783221942135167

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار459.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيبنين عبد هللا هادي جبار78784221942160009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار458.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس حكيم جواد كاظم78785221942203091

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار458.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي جاسم محمد78786221942415011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار496.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين لفته مطشر78787161951355196

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار483.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيايات حيدر هداب كاظم78788221952111009

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار475.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيزينب عبد جبار مهاوش78789221952160019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار471.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيفاطمه جواد رشيد حسين78790221952102048

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار470.0اعدادية سكينة للبناتذي قارتطبيقيحنين حسين علوان منصور78791221952116010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار465.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيخديجه حسن رشيد حسين78792221952102019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار464.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيسجاد جهاد جعفر وهام78793221951046020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار461.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيحسين علي طاهر حنون78794221951042027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار460.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقياحمد عيسى عباس خضير78795221951006006

كلية األعالم/جامعة ذي قار486.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيمنار ماجد عطشان جعاز78796221922161025

كلية األعالم/جامعة ذي قار456.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيزهراء فؤاد عواد عبود78797251922089030

كلية األعالم/جامعة ذي قار455.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةادبيمهدي كمال معتوك كحوني78798161921131005

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيكرار صادق خضير جعوال78799241921039023

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارادبيباسم حازم حميد عليوي78800221921019005

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبييمامه غالب طه هاشم78801221922145031

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0اعدادية السرور للبناتكربالءادبيفاطمه فارس سلطان حاجم78802271922066010

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمحمد غائب علي راضي78803221921047136

كلية األعالم/جامعة ذي قار440.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبينورهان صالح عاجل عبد78804251922085043
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كلية األعالم/جامعة ذي قار438.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيثائر اسود حتحوت شعيب78805271821006008

كلية األعالم/جامعة ذي قار438.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيزينب ساهر غانم عواد78806221922166012

كلية األعالم/جامعة ذي قار437.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيزهراء محمد محيسن مجلي78807221922120013

كلية األعالم/جامعة ذي قار435.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيياسين سعد صالح مهدي78808291921006051

كلية األعالم/جامعة ذي قار434.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمحمد حسن جاسم أبراهيم78809271921016149

كلية األعالم/جامعة ذي قار433.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعيسى محمد احمد عيسى78810211921077094

كلية األعالم/جامعة ذي قار433.0اعدادية النجاح للبنينذي قارادبينور الدين اكرم سعود حاجم78811221921067045

كلية األعالم/جامعة ذي قار432.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيانور صباح شنان عبد هللا78812251921027104

كلية األعالم/جامعة ذي قار432.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيخديجة غازي طالل مطلك78813221922145012

كلية األعالم/جامعة ذي قار432.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيحسين رياض يوسف عكاب78814221921050007

كلية األعالم/جامعة ذي قار432.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيسجاد رحيم علي عبيد78815261921201073

كلية األعالم/جامعة ذي قار431.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينديالىادبيعبد السالم علي حسين علي78816211921275030

كلية األعالم/جامعة ذي قار431.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيمهيمن لؤي رسول فرحان78817271921006071

كلية األعالم/جامعة ذي قار430.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيزهراء فارس فاضل عودة78818221922149028

كلية األعالم/جامعة ذي قار430.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيعالء احمد علي صالح78819251921116035

كلية األعالم/جامعة ذي قار430.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيضحى صباح سلمان نايف78820221922155024

كلية األعالم/جامعة ذي قار429.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبياثير ريسان يوسف جابر78821291922079006

كلية األعالم/جامعة ذي قار429.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيشاكر مطشر ياسر فعيل78822221921004020

كلية األعالم/جامعة ذي قار427.0اعدادية االبرار للبنينذي قارادبيأزهر عوده داخل بدن78823221921091002

كلية األعالم/جامعة ذي قار426.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعلي طالب كامل زاجي78824221921047107

كلية األعالم/جامعة ذي قار426.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيحسين حميد ياس غيالن78825221921018008

كلية األعالم/جامعة ذي قار426.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيعلي ياسر ناهي علوان78826261921056064

كلية األعالم/جامعة ذي قار425.0خارجيوناالنبارادبيسيف عبد الرحمن حمود جاسم78827191921400015

كلية األعالم/جامعة ذي قار425.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةادبيعبد هللا حسن عبد األمير لفته78828241921151010

كلية األعالم/جامعة ذي قار425.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيعمار فالح هاشم شمران78829241921200042

كلية األعالم/جامعة ذي قار425.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيمرتضى نعيم حمد محسن78830221921239010

كلية األعالم/جامعة ذي قار424.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيتقى سلمان هندول جاسم78831221922120006

كلية األعالم/جامعة ذي قار424.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيزينب قاسم ضباب خليف78832221922116023

كلية األعالم/جامعة ذي قار424.0ثانوية المجاهد المختلطةذي قارادبيام البنين عبد الرزاق حسين علي78833221922262001

كلية األعالم/جامعة ذي قار424.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيفرقان حسين علي حسون78834291922079064

كلية األعالم/جامعة ذي قار424.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور عباس علوان عبطان78835291922078110

كلية األعالم/جامعة ذي قار423.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيفاطمة خير هللا عطية طاهر78836221922134024

كلية األعالم/جامعة ذي قار423.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارادبيتبارك شرشاب دشر حمود78837221922424007

كلية األعالم/جامعة ذي قار423.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيمرتضى حسين طالب صالح78838221921239009

كلية األعالم/جامعة ذي قار423.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيباقر قاسم حسين جار هللا78839221821055008

كلية األعالم/جامعة ذي قار422.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيخضير يونس ناصر سلومي78840111921053038
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كلية األعالم/جامعة ذي قار422.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيامير فاخر خماط مجبل78841221921068003

كلية األعالم/جامعة ذي قار422.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبينواف سلمان غائب عباس78842171921178046

كلية األعالم/جامعة ذي قار421.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيياسر ستار كزار عبيد78843231821009139

كلية األعالم/جامعة ذي قار421.0ثانوية بغداد األهلية للبنينالديوانيةادبيعلي حيدر عبد الكاظم عرد78844241921044010

كلية األعالم/جامعة ذي قار421.0اعدادية سكينة للبناتذي قارادبيغفران حسين عبار ياسر78845221922116033

كلية األعالم/جامعة ذي قار421.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيحسين عبد الهادي كصاي محيسن78846221921239003

كلية األعالم/جامعة ذي قار421.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيمنتظر ستار عبد عليخ78847221921011048

كلية األعالم/جامعة ذي قار421.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيحسين ناصر حسين عبد78848291921109038

كلية األعالم/جامعة ذي قار421.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبياحمد حازم محمد نعيمة78849281921002003

كلية األعالم/جامعة ذي قار420.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيمصطفى كاظم حاتم عبد78850221921050043

كلية األعالم/جامعة ذي قار420.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمهند جاسم محمد خلف78851201921020076

كلية األعالم/جامعة ذي قار420.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيفرح احمد نعمه محسن78852241922103025

كلية األعالم/جامعة ذي قار420.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي حسين حسن حسين78853241921208022

كلية األعالم/جامعة ذي قار420.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيحسين علي جفات جاسم78854241821015022

كلية األعالم/جامعة ذي قار526.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيمحمد سعد عبد الخضر شناوة78855221941013114

كلية األعالم/جامعة ذي قار520.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائينرجس محمد حسن معلي78856221942166034

كلية األعالم/جامعة ذي قار513.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيعلي راهي حمير رويلي78857241941013080

كلية األعالم/جامعة ذي قار510.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبود شريف عفطي78858241941008086

كلية األعالم/جامعة ذي قار501.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبينات بهجت ديوان حسان78859231942153033

كلية األعالم/جامعة ذي قار498.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم حميد محمود حميد78860251942084806

كلية األعالم/جامعة ذي قار493.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحيدر فؤاد عبد الكاظم مخيف78861231941166018

كلية األعالم/جامعة ذي قار489.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد الرحمن غني مزعل78862221942135149

كلية األعالم/جامعة ذي قار485.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيرسل جاسم حنش جابر78863221942155043

كلية األعالم/جامعة ذي قار484.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيحسن اسعد حلو صالح78864221941033025

كلية األعالم/جامعة ذي قار481.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائياميمه رياض جاسم محمد78865181942236016

كلية األعالم/جامعة ذي قار480.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةاحيائيعقيل علي عبد مظلوم78866161941366003

كلية األعالم/جامعة ذي قار478.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيعباس كريم كيطان كاشي78867231941167020

كلية األعالم/جامعة ذي قار478.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيميثم محل عطية عالك78868291941025092

كلية األعالم/جامعة ذي قار477.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيايات مزعل جاسم حسين78869221942134007

كلية األعالم/جامعة ذي قار476.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيعال شهيد عبد اركان78870271942070043

كلية األعالم/جامعة ذي قار475.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسين مجيد بتور حمد78871241941009052

كلية األعالم/جامعة ذي قار474.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى صبيح مراد شاهر78872241942119134

كلية األعالم/جامعة ذي قار473.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيحسن علي شبيب حسن78873251941003007

كلية األعالم/جامعة ذي قار472.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيفاطمه كاظم مطر جمعه78874221942110048

كلية األعالم/جامعة ذي قار470.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائينور ياسين سلطان جابر78875281942051111

كلية األعالم/جامعة ذي قار468.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيايمان سامي عريان محمد78876271942160033
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كلية األعالم/جامعة ذي قار467.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمؤمل ميثم محيسن حسن78877271941034081

كلية األعالم/جامعة ذي قار467.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيامجد لطيف ناصر حسين78878221941058005

كلية األعالم/جامعة ذي قار467.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزينب عالوي سالم شبيب78879241942130062

كلية األعالم/جامعة ذي قار465.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمصطفى حسن عبد الحسين حسب78880231941071093

كلية األعالم/جامعة ذي قار464.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي هادي عبد شنين78881221941314029

كلية األعالم/جامعة ذي قار463.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعباس فنجان فيصل بردان78882291941007196

كلية األعالم/جامعة ذي قار463.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار عايد محسن حسن78883241941203217

كلية األعالم/جامعة ذي قار459.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيعبد هللا عبد الحسين فاضل حمدان78884231941022028

كلية األعالم/جامعة ذي قار459.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيوليد علي هادي حسن78885251941157076

كلية األعالم/جامعة ذي قار458.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيعلي الطاهر خضير عباس إنعيمه78886221941019088

كلية األعالم/جامعة ذي قار458.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةاحيائيزيد صالح عبد علي78887241941043018

كلية األعالم/جامعة ذي قار458.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيافاق خالد عزيز عبد هللا78888221842147002

كلية األعالم/جامعة ذي قار457.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيرشا جبار عويد عبود78889221942125080

كلية األعالم/جامعة ذي قار456.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسن ماهر عبيد بريس78890231941009026

كلية األعالم/جامعة ذي قار455.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيكاظم جواد حمزة عواد78891271841011058

كلية األعالم/جامعة ذي قار454.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر حسين علي خماط78892221941040059

كلية األعالم/جامعة ذي قار454.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيشهد حافظ بدر عبد78893271942062081

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.8الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد صباح حسن عبد النبي78894101941002075

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0ثانوية تبارك اللبناتذي قاراحيائيبنين رياض عزيز علي78895221942184006

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايات كاظم مجباس عبود78896231942271052

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعلي هاشم عباس خليل78897271941034067

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء داخل كريم شامر78898221942178118

كلية األعالم/جامعة ذي قار452.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد هاشم كاظم جبر78899221941003276

كلية األعالم/جامعة ذي قار452.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين قحطان عدنان رمضان78900161941433001

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزينب احمد حسين ناصر78901221942109040

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيفاطمة ازهر رهيوط جعيول78902221942156128

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيعلي الرضا محمد غائب هادي78903261941205037

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0اعدادية ام البنين للبناتذي قاراحيائيزينب حسن علي يوسف78904221942152007

كلية األعالم/جامعة ذي قار451.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيديانا عالء شخناب جودة78905261942250084

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياسماء عبدالساده فليح ساجت78906291942050009

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمجتبى سمير عيدان عبد78907261941027116

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينه منير عبودي باقر78908251942096219

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيبراء لفته فرحان ناصر78909221942101014

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيكرار مزعل حسن احمد78910171941059061

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيايات حسين فاضل عباس78911161942380005

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء وليد رسن مزعل78912161942332051
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كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حبيب مظلوم رويعي78913221942125130

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيميسرة حميد مخيلف خليفة78914291942085146

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد حريجه مشعل78915221942178133

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيهناء علي عزيز ارميض78916221942153358

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي عواد حسين78917221942190062

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيرباب احمد دعيبل عبد الحسين78918221942134032

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس إبراهيم خليف زايد78919221941301026

كلية األعالم/جامعة ذي قار448.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيغدير محمد خفيف كاظم78920261942080142

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0ثانوية المجد للبنينكربالءاحيائيعبد هللا عبد صيهود عبود78921271941012012

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جاسم محمد دابي78922241941207124

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عبد الزهره جاسم محمد78923241941009059

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى هاشم جواد عبدالجبار78924291941013063

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيزينب محمد كاصد عاكول78925221942158049

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزمن حسين هاشم جابر78926221942190093

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيمروه منهل طه منصور78927161942283029

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد محسن راضي كاظم78928161941357024

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي كريم حبيب علي78929251941007210

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائينبراس كاظم نده طعيمه78930221942394075

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيشبر عبد الزهره مسعد حبيب78931221941091077

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيامير حيدر حساني جاسم78932251941012014

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيامير عنيد جبار غالب78933271941002030

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيايات هادي مري طارش78934221942134009

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء يحيى حمد عثمان78935221942154052

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيضياء حميد ياسر عبود78936251941150174

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقتدى كريم رحمه عاشور78937141941049065

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسنين عبد هللا حمزه عبد هللا78938241941203048

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد االمير حسن ابراهيم قاسم78939161941108009

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيمنتظر جواد كاظم عبد الحسين78940221941272015

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائياكرام عيدان فرج غافل78941221842412004

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيعلي صباح كاظم محمد78942261941169009

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائياحمد سمير عبد الزهره موسى78943221941035007

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيايمان شنان علي ناصر78944221942101011

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيمحمد باقر نور حسن78945161941045028

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيبشرى جليل عبد الحسين فراك78946221942321027

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جليل عبد سلطان78947221942113104

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعباس محمد عالج عبود78948221941039077
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كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار سعد اسماعيل عبد العالي78949161941060106

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيعلي الهادي فراس هادي عبد السيد78950261941002049

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيبراء حاكم ارحيم حسين78951241942115008

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائياحمد جاسب حسب كريم78952221941049003

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائينور صباح خيون غافل78953221942199051

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيزينب حسين عثمان فالح78954221942158044

كلية األعالم/جامعة ذي قار440.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء صالح عبد الحسن عليوي78955221942321070

كلية األعالم/جامعة ذي قار440.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب فاضل محمد مطر78956241942121189

كلية األعالم/جامعة ذي قار489.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب يعرب خيون جري78957161952332020

كلية األعالم/جامعة ذي قار478.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيسجاد جواد كاظم حنون78958271951015038

كلية األعالم/جامعة ذي قار470.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيايمان سالم جحيم محيبس78959221952163008

كلية األعالم/جامعة ذي قار467.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عباس كريم دعير عبد78960141951175007

كلية األعالم/جامعة ذي قار463.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعباس مطرود عبد الساده عبد المهدي78961291851007105

كلية األعالم/جامعة ذي قار463.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى احمد سمير عودة78962221951003073

كلية األعالم/جامعة ذي قار462.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيعلي ايالف ثاقب عبد الحمزه78963231951016025

كلية األعالم/جامعة ذي قار462.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيليث حيدر كالط مهوس78964221951008036

كلية األعالم/جامعة ذي قار458.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيليث علي عباس خسران78965221951356036

كلية األعالم/جامعة ذي قار455.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيتبارك محسن عبد الحسين جليل78966281952057022

كلية األعالم/جامعة ذي قار454.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقياالء عبد الكاظم عبد صياح78967221952105004

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيفاضل عذيب زغير مجهول78968161951016089

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين علي ذهيب78969221851011063

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيبنين عبد االمير عبد هللا احمد78970161952224003

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقينوار خيري مكطوف حطيحط78971281852059032

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقينور الهدى عبد المنعم حمد جكي78972221952103051

كلية األعالم/جامعة ذي قار449.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيحسين نجم عبد علي78973221951004019

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيتبارك عكاب يوسف مانع78974161952209016

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيعلي سالم طارق عبود78975161951044030

كلية األعالم/جامعة ذي قار446.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا ثامر مزعل ضاحي78976221951081039

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحيدر علي عبد الحسين صحين78977281951151231

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى مؤيد محمد عبد الكريم78978161952183028

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيزايد خضير شناوة عباس78979291951025039

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيتقى هادي شاهين حمد78980221852016004

كلية األعالم/جامعة ذي قار444.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيعلي سلمان خلف علي78981221951031030

كلية األعالم/جامعة ذي قار443.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيحاتم مكلف عيال جهل78982161951030022

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقياخالص هاشم حسون مجبل78983221952160002

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيحوراء فاضل صبري هادي78984221952427028
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كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيطه يوسف محمد شريف عبد العزيز78985171951351052

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد ميمون عبد الكريم حسين78986271951002149

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيايات عماد مديح هنيدي78987221952199008

كلية األعالم/جامعة ذي قار440.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيدنيا صاحب برهان عناد78988291952053008

كلية األعالم/جامعة ذي قار440.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقينور الدين علي مريعي عبيد78989251851007258

كلية األعالم/جامعة ذي قار439.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفتطبيقيمحسن عبد العباس سلمان جاسم78990251851047023

كلية الطب/جامعة كركوك712.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيغزوان نزهان خليل عبد هللا78991201941013069

كلية الطب/جامعة كركوك712.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيزينب نور الدين ابراهيم عبد هللا78992201942398019

كلية الطب/جامعة كركوك712.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيفاطمه أحمد حسين تقي78993201942398024

كلية الطب/جامعة كركوك710.0ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره اردال خالد قادر78994201942116014

كلية الطب/جامعة كركوك707.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياحمد زكي مردان عمر78995201941399006

كلية الطب/جامعة كركوك707.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيرغدة وسام غازي محمد78996201942398014

كلية الطب/جامعة كركوك706.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد احمد مظهر عاصي78997201941399028

كلية الطب/جامعة كركوك706.0ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيهبة نجاة غفور رحيم78998201942116041

كلية الطب/جامعة كركوك705.8ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيعال كنعان خلف عبد78999201942116026

كلية الطب/جامعة كركوك705.8ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيسيما طارق فريق محمد79000201942184019

كلية الطب/جامعة كركوك704.8ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيآيات يوسف نايف نجم79001201942116002

كلية الطب/جامعة كركوك704.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيريان رصين عبد الرحمن احمد79002201942398017

كلية الطب/جامعة كركوك703.9ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيمريم امجد احمد دانوك79003201942116034

كلية الطب/جامعة كركوك703.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيفاطمه مدحت جهاد خورشيد79004201942398025

كلية الطب/جامعة كركوك702.8اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيفاطمه خلدون محمد سليمان79005201942180080

كلية الطب/جامعة كركوك702.7ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيهدى احمد نور الدين علي79006201942134096

كلية الطب/جامعة كركوك702.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمصطفى وسام غازي محمد79007201941399043

كلية الطب/جامعة كركوك701.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائياديان ناظم فاضل جابر79008201942331012

كلية الطب/جامعة كركوك701.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيحسين عبد الجبار عبد هللا حسين79009201941026010

كلية الطب/جامعة كركوك701.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيمالك موفق مصطفى عبدي79010201942398032

كلية الطب/جامعة كركوك701.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيرانيا كمال صالح محمد79011201942398012

كلية الطب/جامعة كركوك700.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائياروى عصام عبد العزيز خضر79012201942395009

كلية الطب/جامعة كركوك700.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيايمن علي شكر عباس79013201941084018

كلية الطب/جامعة كركوك700.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزوان محمود حسين محمد79014201942334109

كلية الطب/جامعة كركوك699.6ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيفاطمة زاهر عبد القادر حسين79015201942116028

كلية الطب/جامعة كركوك699.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعمر عادل نعمت عبد الرحمان79016201941084047

كلية الطب/جامعة كركوك699.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيمالك محمد نور الدين عبد الواحد79017201942174018

كلية الطب/جامعة كركوك699.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيتارا علي شريف محمد صالح79018201942341029

كلية الطب/جامعة كركوك698.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينمارق محمد حسن عطيه79019201942180106

كلية الطب/جامعة كركوك698.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائييوسف امداد محمد صمد79020201941030171
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كلية الطب/جامعة كركوك698.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائياسراء رعد حميد مجيد79021201942398001

كلية الطب/جامعة كركوك697.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيبلقيس احمد محسن علي79022201942025003

كلية الطب/جامعة كركوك697.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيمالك عصام هادي محمد79023201942398031

كلية الطب/جامعة كركوك697.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيبه يره و سليم كريم مصطفى79024201941399015

كلية الطب/جامعة كركوك697.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيمحمد شالل علي حنظل79025201941239014

كلية الطب/جامعة كركوك697.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيإشل صون أي محمد شوقي عباس79026201942121001

كلية الطب/جامعة كركوك696.2ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيمالك عبد الناصر حسيب قادر79027201942116036

كلية الطب/جامعة كركوك696.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيزكريا نجم الدين احمد مصطفى79028201941001082

كلية الطب/جامعة كركوك696.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيزير محمد عزيز محمد79029201941304069

كلية الطب/جامعة كركوك696.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيهيفاره خالد عبد الحميد عبد الرحمن79030201942338038

كلية الطب/جامعة كركوك696.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيخلف مجيد محمد مجيد79031201941020032

كلية الطب/جامعة كركوك696.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائييوسف مجوال وهاب شاسوار79032211941022074

كلية الطب/جامعة كركوك696.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيحسين جاسم ستار كرم79033201941303063

كلية الطب/جامعة كركوك696.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيآيه محمد خلف محمود79034201942132015

كلية الطب/جامعة كركوك696.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيلينا كاظم عبد الرحمن عبد هللا79035201942114065

كلية الطب/جامعة كركوك696.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيبه لين هيوا جاسم علي79036201941314008

كلية الطب/جامعة كركوك695.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالفا محمد صدر الدين احمد79037201942352052

كلية الطب/جامعة كركوك695.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد وليد محمد علي79038201941399036

كلية الطب/جامعة كركوك695.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيهاجر بوال عمر احمد79039201942138126

كلية الطب/جامعة كركوك695.0ثانوية البتول للبناتصالح الديناحيائياسراء محمد فريق وحيد79040181942175003

كلية الطب/جامعة كركوك695.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساويز سليمان عثمان محمود79041201942332025

كلية الطب/جامعة كركوك695.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياحمد ناظم مشعان محمد79042201941399012

كلية الطب/جامعة كركوك695.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائينور الهدى محمد ابراهيم محمد79043201942137070

كلية الطب/جامعة كركوك695.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائياسراء محمد خزوم محمد79044201942139012

كلية الطب/جامعة كركوك695.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائياسراء دلسوز عز الدين محي الدين79045201942333003

كلية الطب/جامعة كركوك695.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيداليا لؤي ناجي خزعل79046201942117018

كلية الطب/جامعة كركوك694.6ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائينور نعمان عمر محمود79047201941050046

كلية الطب/جامعة كركوك694.4ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيفاطمه محمود ابراهيم محمد79048201942134071

كلية الطب/جامعة كركوك694.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيساره غسان حكيم طه79049201942394007

كلية الطب/جامعة كركوك694.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيايالف علي شكر عباس79050201942139021

كلية الطب/جامعة كركوك694.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيآسن وحد الدين محمد احمد79051201942124004

كلية الطب/جامعة كركوك694.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيابتسام احمد هربيط مطر79052201942282001

كلية الطب/جامعة كركوك694.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيايمان حسن سلطان قادر79053201942180025

كلية الطب/جامعة كركوك694.0ثانوية القلم االهلية للبناتكركوكاحيائيته الر جليل درويش خضر79054201942183001

كلية الطب/جامعة كركوك694.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيزينب عبد الرحمن محمد عبد هللا79055201942395053

كلية الطب/جامعة كركوك694.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائياحمد نعمت نامق محمد79056201941008008
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كلية الطب/جامعة كركوك694.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمرتضى مصلح رديف منفي79057201941030152

كلية الطب/جامعة كركوك694.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد علي حسن علي79058201941399032

كلية الطب/جامعة كركوك694.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد جودت علي يعقوب79059201941399030

كلية الطب/جامعة كركوك694.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسراء رعد خليل سمين79060201942118023

كلية الطب/جامعة كركوك693.7ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيايناس ماهر احمد شاكر79061201942116009

كلية الطب/جامعة كركوك693.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد وليد نور الدين احمد79062201941399037

كلية الطب/جامعة كركوك693.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيازهار هادي كريم هزاع79063201942121002

كلية الطب/جامعة كركوك693.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيافين مجيد رفيق شريف79064201942345013

كلية الطب/جامعة كركوك693.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيمريم عماد صفوان مجيد79065201942395078

كلية الطب/جامعة كركوك693.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيامجد صبحي حمدي نخيالن79066201941030026

كلية الطب/جامعة كركوك693.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيتافكه علي رحيم فرج79067201942341030

كلية الطب/جامعة كركوك692.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيحسن ازاد احمد مجيد79068201941302057

كلية الطب/جامعة كركوك692.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهاوناز سامي عزيز عمر79069201942340089

كلية الطب/جامعة كركوك692.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيلباب شاكر احمد منصور79070201942118156

كلية الطب/جامعة كركوك692.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيميعاد شعبان حسن ترك79071201942282199

كلية الطب/جامعة كركوك692.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيبان عمر جار موسى79072201942282054

كلية الطب/جامعة كركوك692.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيمنار يشير مطر حسين79073201942134084

كلية الطب/جامعة كركوك692.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيالفان مجيد محمد احمد79074201942331148

كلية الطب/جامعة كركوك692.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائياحمد غايب خلف عويد79075201941013014

كلية الطب/جامعة كركوك691.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيهبة شهاب احمد محمد79076201942160116

كلية الطب/جامعة كركوك691.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيسميه صباح عمر بكر79077201942331113

كلية الطب/جامعة كركوك691.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيهبه ثائر محمود عباس79078201942114094

كلية الطب/جامعة كركوك691.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكاحيائيديالن جاسم محمد محمود79079201942136010

كلية الطب/جامعة كركوك691.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائييوسف سامان احمد درويش زيدان79080201941304173

كلية الطب/جامعة كركوك691.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيمريم حسين عمر سعيد79081201942175022

كلية الطب/جامعة كركوك691.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشه نكه رفعت عبيد نامق79082201942334181

كلية الطب/جامعة كركوك691.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيايبك علي عمر مندان79083201942395020

كلية الطب/جامعة كركوك691.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيآسيا محمد رمضان عبد هللا79084201942144002

كلية الطب/جامعة كركوك691.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكاحيائيايمن جاسم محمد فيض79085201941032008

كلية الطب/جامعة كركوك690.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيحوراء محمد حسن شريف79086181942231025

كلية الطب/جامعة كركوك690.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيغفران محمد شهاب محمد79087201942139091

كلية الطب/جامعة كركوك690.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد الوهاب احمد ابراهيم عالوي79088201941001147

كلية الطب/جامعة كركوك690.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعامر صالح حسيب شيال79089201941084031

كلية الطب/جامعة كركوك690.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيزبيدة خالد حسن جاسم79090201942144030

كلية الطب/جامعة كركوك690.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبهره طاهر علي قادر79091201942340024

كلية الطب/جامعة كركوك690.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيساكار طلعت احمد ميران79092201942398022
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كلية الطب/جامعة كركوك690.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائييوسف عباس حسن رحيم79093201941399045

كلية الطب/جامعة كركوك690.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيايه اسامه محمود محمد79094201942282049

كلية الطب/جامعة كركوك690.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيماريه قصي عبد هللا مليك79095201942114068

كلية الطب/جامعة كركوك689.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب بشار اكرم جميل79096171942233061

كلية الطب/جامعة كركوك689.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائينوفه ماهر عبد الواحد خليل79097201942160114

كلية الطب/جامعة كركوك689.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب جودت عباس سمين79098201942118095

كلية الطب/جامعة كركوك689.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعمر طه احمد عكلة79099201941030099

كلية الطب/جامعة كركوك689.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائياية محمد عبد هللا احمد79100201942184002

كلية طب االسنان/جامعة كركوك695.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسماء مصطفى معتصم نامق79101201942118032

كلية طب االسنان/جامعة كركوك690.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيعائشة احمد يونس صديق79102201942114054

كلية طب االسنان/جامعة كركوك689.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيئاال عباس قادر خضر79103201942331003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك689.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيايمان نجم الدين سيف هللا سمين79104201942175007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك687.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيايمان اليق عبدالعزيز شيخ على79105201942331032

كلية طب االسنان/جامعة كركوك687.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيأمنه محمد حسن احمد79106201942118007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك687.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيمنار وليد عبد المنعم صديق79107201942398033

كلية طب االسنان/جامعة كركوك686.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيابراهيم ناظم شامل حسين79108201941001010

كلية طب االسنان/جامعة كركوك686.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيإيبك موفق كريم رشيد79109201942175001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيأسن نجاة محمد حسين79110201942134003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسندس عدنان احمد عزيز79111201942334160

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياحمد عبد الكريم عبد الرحمن محمد79112201941399010

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيسجاد حسين ابراهيم مهدي79113201941030054

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان ازاد محمد محمد امين79114201942352013

كلية طب االسنان/جامعة كركوك685.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيساره يوسف عثمان محمد79115201942331107

كلية طب االسنان/جامعة كركوك684.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيزينة عباس كريم علي79116201942139062

كلية طب االسنان/جامعة كركوك684.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد فيض هللا عبد هللا محمود79117201941001032

كلية طب االسنان/جامعة كركوك684.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمحمد تحسين حسين حسن79118201941005046

كلية طب االسنان/جامعة كركوك684.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيامين ناظم خلف عبدهللا79119181941035015

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.5ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيعبد هللا عمر عدنان عبد الصمد79120201941050020

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيطه خالد صالح الدين صديق79121201941390042

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيايالف سمير عبد هللا قادر79122201942114011

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيانس محسن علوان شاهر79123201941001049

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمصطفى محمد برهان محمد امين79124201941399042

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمهاباد نجاة محمد فاتح عارف79125201942349030

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز احمد خضر زيدان79126201941030076

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيابراهيم يشار علي حقو يردي79127201941001005

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0اعدادية النهضة المسائية للبنينصالح الديناحيائيبكر وسام داود سلمان79128181941335019
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائياينار عبد الحميد مصطفى حميد79129201942398006

كلية طب االسنان/جامعة كركوك683.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكاحيائيمروه جعفر مجيد محمد علي79130201942337028

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيهدى رضا محمد مولود79131201942145036

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيمديحة خليل ابراهيم عطية79132201942227005

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيراز يوسف خضر محمد79133201942352029

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدنيا عماد عارف حسن79134201942352026

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيسارة نوري علي رفعت79135201942111021

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائينور صالح فاضل بيات79136201942114088

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيديار رمضان احمد بهرام79137201941303071

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد جمعه مجيد حميد79138201941048150

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيعبد العزيز مصطفى عمر مصطفى79139311941065046

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا نجاة جبار مجيد79140201941001123

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيزينب صالح محمود جاسم79141211942153028

كلية طب االسنان/جامعة كركوك682.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيهدى اكرام مداو علي79142201942139120

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.7ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره اردم جمال احمد79143201942116015

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.6تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيزينب هشام عز الدين سليمان79144201942398020

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.4ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيشاناز سامناك عبد الخالق عبد الرحمن79145201942116024

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيانس عماد خالد محمد79146201941084016

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمريم موجود مولود معروف79147201942345079

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيريهام عدنان محمد محمود79148201942282099

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائينور الهدى صفاء صباح محمد79149201942331168

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكاحيائيشهد احمد مرشد شكور79150201942170012

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيفاطمه زين العابدين حسن قاسم79151201942154055

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيهازه حمزه خورشيد حسن79152201942341076

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمصطفى محمد رستم احمد79153201941304155

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائينور محمد عبد هللا محمد79154201942398035

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيياسمين خليل طه حسين79155201942141078

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيرواء عبد المجيد علي جاسم79156211942121056

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائينعمه رعد خلف مرزوك79157311942065073

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيصفا محمد علي حسين79158211942099071

كلية طب االسنان/جامعة كركوك681.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسفانه دريس نوري زيدان79159211942098088

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد فاروق رفيق شفيق79160201941050039

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.4اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيداليا حسن كريم عبدالرحمن79161201942180037

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.4ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائينورس احمد خليل علي79162201941050047

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمها طه احمد حمد79163171942357119

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيايه يونس علي حبيب79164201942341023
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيالفه يوسف حسو محمود79165201942331149

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيعبد الحميد فرهاد عبد الكريم توفيق79166201941301030

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيزهراء محمد احمد قادر79167321942020036

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائينهى عدنان خالد سلمان79168211942138154

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيجعفر صالح الدين حسين اسماعيل79169171941028051

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيعبد هللا مسعود خضر احمد79170331941070047

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيزهراء مصطفى جاسم حسين79171211942109038

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيصفاء احمد كاظم خميس79172201942117042

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيئاريز ستار جبار جالل79173201942331001

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائينرجس حردان مردان علي79174171942272034

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآمنه ريان شكري محمود79175171942294007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائينجوى عباس صالح فارس79176311942081087

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائياحمد حميد احمد جعدان79177181941035007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيسهام حبيب غريب قادر79178181942182057

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيسوراج يوسف محمد خورشيد79179201941365011

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبري فخر الدين محمد كريم79180201942352019

كلية طب االسنان/جامعة كركوك680.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيغاده هاني شعالن فيصل79181201942118137

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.4ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عالء عبد الرزاق حسن79182141942094141

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.3ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره رعد جمعه سعيد79183201942116017

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائيعثمان حواس عواد ابراهيم79184311941009037

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعبد هللا خالد جمال جاسم79185311841024091

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائياالء عبدهللا خلف صالح79186171942053002

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرشا رائد ادهام هذال79187171942288130

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيسحر طلعت رشاد زينل79188201942180060

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيقاسم عبد الهادي حسن عباس79189171941083032

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائياالء سعدون ابراهيم صالح79190201942181004

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائياسراء محمد حمد زيدان79191181942181002

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيقاسم محمد خلف علي79192201941022095

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيدالرا رهيل اسماعيل محمد79193211942135021

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد مازن محمد فياض احمد راسم79194201941259296

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائينبيهه صميم احمد عبد النبي79195201942160105

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائينبأ جنكيز رمضان حسين79196201942398034

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيابتهال عبد هللا شحاذه عيسى79197201942139007

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينرمين عبد السالم خضر عبد هللا79198201942340086

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيآيه محمد غريب محمد امين79199201942139005

كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد مروان حازم عبدالرحمن79200171941028235
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك679.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيسلمان اسامة ذنون محمد79201171941351080

كلية الصيدلة/جامعة كركوك706.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيدانيه مظفر صالح الدين محمد79202201942398008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك694.4ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره اسماعيل حمود ابراهيم79203201942116016

كلية الصيدلة/جامعة كركوك690.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد الستار عيدان يحيى محمس79204201941019079

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينورالهدى سالم صبري سليم79205201942180111

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيهازة عبد الناصر عبد الكريم محمد79206201942398038

كلية الصيدلة/جامعة كركوك688.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيمريم صالح حسين احمد79207201942134078

كلية الصيدلة/جامعة كركوك686.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيحسين علي خليل حسين79208201941013032

كلية الصيدلة/جامعة كركوك686.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيمريم حسين محمود احمد79209201942181028

كلية الصيدلة/جامعة كركوك685.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيعائشه نبيل محمد امين محمد صالح79210211942092083

كلية الصيدلة/جامعة كركوك685.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيآيه جتين مصطفى فتح هللا79211201942395007

كلية الصيدلة/جامعة كركوك684.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينور ابراهيم محمد جاسم79212201942118183

كلية الصيدلة/جامعة كركوك684.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائينورهان يشار محمد امين احمد79213201942398036

كلية الصيدلة/جامعة كركوك684.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيكوثر مزهر يوسف عبد79214201942137051

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيته رزه لقمان محمد نادر79215201942346021

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيسوما عبد الرحمن عثمان صالح79216201942341056

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيمنى يلماز رشيد صالح79217201942394011

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيزينب رزَكار عبيد رحمن79218201942331097

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد ارشد يوسف عباس79219201941001012

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيماردين نجاة طاهر محمد79220201942340081

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد الرزاق سبهان حميد79221201941013088

كلية الصيدلة/جامعة كركوك683.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائياميره سمير فخري سالمه79222201942106015

كلية الصيدلة/جامعة كركوك682.0تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات كركوكاحيائيزهراء فارس جرجيس صالح79223201942396001

كلية الصيدلة/جامعة كركوك682.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيبه يوه ست كنعان حسيب محمد نجم79224201942334060

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيفينك هدايت محمد امين79225201942334201

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيفهد مزهر عبد القادر شاهر79226201941001194

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيزهراء صباح طويسان محل79227201942114033

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمصطفى علي محمود عبد هللا79228201941020108

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد عبد هللا جاسم79229201941020095

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمالك محمد عبد هللا محمد79230201942118168

كلية الصيدلة/جامعة كركوك681.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيابراهيم عبد الحميد محمد ابراهيم79231201941001008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك680.2ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيايالف جعفر اصغر عباس79232201942116008

كلية الصيدلة/جامعة كركوك680.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيجومان عز الدين درويش رسول79233201941302055

كلية الصيدلة/جامعة كركوك680.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكاحيائيحاتم ناطق مناور احمد79234201941032010

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيئه ريوان سليم عثمان كريم79235201941399001

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزينب ازاد حسن محمد79236201942134042
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كلية الصيدلة/جامعة كركوك679.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيصابرين عبد الواحد عبد هللا جاسم79237211942176020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيمالك رياض محمد جميل محمد صالح79238201942124081

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيشادان شيرزاد كريم يونس79239201942331123

كلية الصيدلة/جامعة كركوك679.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء احمد زاهر احمد79240201942344117

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.7ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيفاطمه عبد هللا ابراهيم عبد هللا79241201942116029

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيكوردستان لقمان عادل علي79242201942330038

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيعذراء حسن محمد شيخ79243201942112027

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيرسل عمار هاشم عبدالحسن79244201942125011

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان حسين طه عبد الكريم79245201942344032

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيرسل سعدون طه ياسين79246211942178082

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيسحر غانم مصطفى عباس79247201942177020

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيبروه عبد الكريم جبار حسين79248201942334054

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائياحمد سعد نوري اسماعيل79249211941031003

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيآسن عبد هللا علي رضا79250201942124003

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد فاتح احمد فاتح عمر79251201941390091

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيرنا كمال الياس ماماخان79252201942331083

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيافنان طالب احمد اسماعيل79253201942175002

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيزينه نجاة حسن سليم79254201942180056

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيزينب عباس علي جاسم79255211942148031

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيفان مازن عبد الرحمن حميد79256111941058067

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0ثانوية باقرته للبنيننينوىاحيائيمحمد سامي ابراهيم محمد79257171941082013

كلية الصيدلة/جامعة كركوك678.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيعائشه احمد يونس بكر79258201942102049

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيمريم جودت اسماعيل زينل79259201942141060

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمريم حسين فاروق حمه79260201942180093

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيهدى محمد حسن نجف79261201942398039

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيابو بكر عمر محمد طه محمد79262171941027003

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيسليمان خالد سليمان جاسم79263171941064028

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيامنه ياسر طه يونس79264171942294048

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيدعاء عدنان جواد حسن79265211942138038

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائياحمد حسين محمد عيسى79266201941084006

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد خليل ابراهيم مصطفى79267201941001021

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيسيبال صون أي محمد شوقي عباس79268201942121026

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائياحمد مصصطفى عبد هللا محمد79269201941007007

كلية الصيدلة/جامعة كركوك677.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيهبه نجاة فريق حسن79270201942150032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك655.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقياحمد خالد فاتح محمد79271201951011003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد سيامند عمر علي79272201951309033
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك630.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيياسر عماد حسيب فاتح79273201951001109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك627.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمصطفى محمد عمر مجيد79274201951001100

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك618.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكتطبيقياسراء عدنان امين خضر79275201952175001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك617.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد شيركو عثمان سعيد79276201951311039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك613.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيمريم جوهر غريب فرج79277201952352016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك611.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد نبيل مرشد خورشيد79278201951259308

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك610.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد دلشاد خورشيد رشيد79279201951303067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك609.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد هيوا عبد الرحمن رشيد79280201951304104

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك608.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيصفيه احمد كريم جداع79281201952200005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك607.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيمحمد محمود عزام ترك79282201951204022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك606.0ثانوية عشتار للبناتكركوكتطبيقيمريم فارس روبيل كوريا79283201952142008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك606.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيياسر عبد هللا مجذاب حمود79284201951204024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك605.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيبانة فاضل فتح هللا لطف هللا79285201952117004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك604.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيسارا صباح ياسين كريم79286201952331032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك604.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقياحمد شكور محمود مصطفى79287201951009005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك603.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيفاطمه حسين شكر هادي79288201952148031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك600.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكتطبيقينوال اياد زاهد عبد79289201952111010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيحسن فالح حسن حسين79290201951022011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك590.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيزينب محمد حيدر جنيد79291201952154009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك588.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياسد هللا محمد مصطفى احمد79292201951309007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك587.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيرجب عامر رجب طلفاح79293201951002011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك586.0اعدادية الفرات للبنينكركوكتطبيقيعلي نجيب خورشيد سعيد79294201951007017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك586.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيياسر حسن احمد عبد هللا79295201951023020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك584.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيروند فرهاد فيض هللا كريم79296201951303037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك584.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيجعفر اكبر فتاح خير هللا79297201951001018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك581.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيابراهيم خالد محمد امين79298201951048002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك580.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيعلي جان يشار حقي قنبر79299201951011033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك580.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقياسماء احمد حمه خورشيد حمه صالح79300201952349002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك577.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيايالف خالد كريم خورشيد79301201952139014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك576.7تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكتطبيقيجنة فرحان محمد قادر79302201952398001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك576.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيساره علي عارف محمد79303201952334048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك576.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكتطبيقيعبد القادر روكان عزيز دباب79304201951209012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيإرم هوشيار نجم عبد هللا79305201952138001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيمارية صديق شريف محمد امين79306201952382023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيولدان مقداد حسين علي79307201952148042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك573.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيطه صالح بهاء الدين محمد79308201951377056
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك572.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيمروان زبن سالمة جاسم79309191951019118

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك570.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيازين تحسين محمد دولت يار79310201952138004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك570.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكتطبيقياحمد مكرم سعيد عبد هللا79311201951209004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك570.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيمصطفى عماد رفيق شفيق79312201951057039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك569.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكتطبيقيمروه عدنان كريم محمد صالح79313201952132014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك569.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيعلي سيروان عمر محمد امين79314201951304063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك568.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيسارا عبد هللا مجيد صالح79315201952352008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك567.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقياركان دانا حسن رضا79316201951303017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك567.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيدنيا مراد مال قاسم79317201952395021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك566.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيمحمد احمد شمس الدين محي الدين79318201951011044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك566.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزينب سليمان عبد هللا محمد79319201952352007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك566.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقياسماء فالح زيدان مصطفى79320201952395006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك565.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعلي صالح محمد محي الدين79321201951259179

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا حميد كريم اسود79322201951030037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك562.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقياحمد وليد محمد شكر79323201951006008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيفاطمه خليل عبد الصمد محمد79324201952154015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمصطفى حسن احمد سليمان79325201951259331

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيسيف شكور محمود مصطفى79326201951009020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيهيمن محمد رؤوف محمد امين79327201951304120

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقيمصطفى عبد السالم شعبان رجب79328321951010031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقييوسف عباس عبد الرحمن علي79329201951013062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيشيرزاد نهاد مجيد رشيد79330201951005016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيسرود نوزاد محمد نوري79331201951013013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمصطفى فريد شكور عبد هللا79332201951030075

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك556.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيدنيا حسن رشيد محمد79333201952120010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك555.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد بارزان ستار جوهر79334201951311036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك554.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيسفانه حمود شهاب حمد79335201952133021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك553.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيرؤيا سيف الدين عبد هللا حاج79336201952133012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك552.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعلي سليمان قادر محمد79337201951314024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك551.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيفاطمه فاتح ناصح محمد79338201952138044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك550.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين كركوكتطبيقيفالح حسن صالح احمد79339201951299013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيسه رهه نك خليل كريم علي79340201951309017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك549.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيفاطمه بركات محمد صالح79341201952138043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك547.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيبيشار حسن عبد الرحمن محمد79342201951312031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك546.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيضحى منذر نعمان جبار79343201952139035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك545.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا حاضر مساهر احمد79344201951025019
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك545.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيرابه ر اسعد محمد عبد هللا79345201951303031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك544.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيحامد جاسم كريم خورشيد79346201951013008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك543.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيايالف احمد سعيد احمد79347201952395012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك541.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيمحمد نجاتي جميل شريف79348201951302051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيسوسن طه محمد كريم79349201952120023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقيمحمد نوري طامي عزبه79350201951084026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك539.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيافين يوسف جاسم كريم79351201952138007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك539.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد حسن محمد غريب79352201951303065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك538.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيباوان مؤيد علي ابراهيم79353201951312025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك538.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيعبيده عامر وعد هللا عبد هللا79354171951021045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعلي احمد عيدان عبد القادر79355201951013024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيسازان سيروان جالل نصر الدين79356201952120017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك598.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقييوسف محمد خليل محمد79357201951001112

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك594.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقينجوى حازم فالح هندي79358201952114045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك589.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيسيف ابراهيم احمد حسن79359201951311017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك583.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيعبد الكريم حازم عبد الكريم حسين79360201951088005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك581.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيأفان حسين عبد هللا محمد79361201952334002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك576.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكتطبيقيمراد عبد الصمد مجيد عبد هللا79362201951392004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك575.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيمحمود اسعد جمعة عيد79363201951003069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيبثينه محسن احمد سلطان79364201952134007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك568.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكتطبيقيمصطفى عباس نجات زكي79365201951391028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك568.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعلي ابراهيم محمد حمد79366201951013023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك566.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيعلي عباس عزيز كاظم79367201951018013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك564.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعلي عبد زيدان خلف79368201951001044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيمحمد صباح طاهر شكور79369201951390021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيعبدهللا سلمان احمد محمد79370211951009030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك556.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياحمد زيدان حميد مصطفى79371201951312010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك554.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيفاروق فاضل عباس عثمان79372201951005038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك548.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيساره احسان محمد رشيد79373201952117014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك541.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقيآيه فتح هللا فيض هللا حمه رش79374201952135004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك539.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكتطبيقيمحمد ابراهيم محمود خضر79375201951391022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك534.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيآيات سمير نوري حسين79376201952331003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيعبيده عامر محمود عايش79377191951298005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيره ها فريدون علي احمد79378201951309013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيسوالن عدنان اكرم قادر79379201952334054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمسلم فخر الدين مجيد قادر79380201951303093
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيمصطفى علي عباس ابراهيم79381201951002038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك530.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيمحمد عبد طه حسين79382201951002032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك529.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا ياسر باسل حمود79383201951001038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك529.0ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقييوسف خالد غربي صالح79384201951084032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيابراهيم اوات امين ابراهيم79385201951309003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد فؤاد احمد رضا79386201951303082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيمحمد صباح محمد محمد صالح79387201951009043

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين كركوكتطبيقيسيف لطيف رضا عبدالقادر79388201951299012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك521.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقياحمد صبحي شريف سليمان79389201951006005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك520.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيسفيان احمد علي منصور79390201951013014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك519.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيقاسم خماس حسين علي79391201951003052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك519.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقياحمد نبز خورشيد رمضان79392201951304008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك519.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيسند زياد محمد احمد79393171951008058

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيحاتم محمد ناجي احمد79394201951048023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمصطفى اسماعيل خليل حسن79395201951030072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيسازان مجيد محي الدين صالح79396201952334050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيزينب رفعت عدالت رؤوف79397201952114023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيامجد عباس احمد سلمان79398201951048017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك515.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعلي حسيب رمضان معروف79399201951013025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك514.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيانس نجدت شمس الدين زيدان79400201951008002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك513.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيعبد الرحمن احمد محمد خلف79401201951204014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك513.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقياحمد محمد حسين علوكه79402201951005005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك513.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيوسناء عماد صالح حمادي79403201952144020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيبهره طلعت احمد محمود79404201952340020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك511.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكتطبيقيولدان أركان عبد الوهاب غريب79405201952132019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك511.0ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكتطبيقيمحمد سربال لطيف محمد79406201951014011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك508.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا جمال صالح صالح79407171951011090

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك508.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقييقين فيصل دحام عبد العزيز79408201952114052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك508.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيسرمد علي فتحي محمد79409201951005015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك505.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيدانيه علي اشرف حسين79410201952117006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك504.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقياميد حسن يوسف محمود79411201951022007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك503.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيزيد جمال محمد عبد الرحمن79412201951009015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك500.0اعدادية صفية للبناتنينوىتطبيقيدنيا نزار فتحي محمد79413171952295007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك495.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيفرسان فيصل مرضي عبدهللا79414171951027100

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك494.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيابراهيم جاسم محمد حمد79415171951040001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك494.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيسيف قحطان اسماعيل حسين79416201951006027
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك494.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقينور عمار قيس صبري79417201952139047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك493.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيادريس سالم فاضل صادق79418201951312015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك492.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيزينب ماجد محمد رحيم79419201952114025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك492.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكتطبيقيليلى مصطفى عثمان جرو79420201952125011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك492.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعمر راغب سليمان احمد79421201951005031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك492.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعاصف طارق حمادي بدوي79422201951259136

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك490.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيمجتبى محمد نجم الدين اصغر79423201851018028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك667.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد اسعد ظاهر عبد هللا79424201941303131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك667.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيزينب ناجي خضر حسن79425201942181014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك666.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائييوسف ايوب ناظم عبد هللا79426201941084081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك666.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيهدى محمد مصطفى محمد79427201942398040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك662.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزينه احمد محمد عمر79428201942134050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك661.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمالك ايوب احسان عبد هللا79429201942118167

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك659.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسدف ياوز ذو الكفل حسين79430201942118113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك658.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد نجاة فقي فتاح خضر79431201941302150

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك657.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينيان شيرزاد توفيق حمد امين79432201942334247

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك655.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيهفال محمد عباس علي79433181941381059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك653.7ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيعمر معن جاسم محمد79434201941050028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك653.4ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره غسان برهان يعقوب79435201942116021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك651.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيآية هادي محمد موسى79436201942139002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك648.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء محمد طاهر عزيز محمد79437201942344022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيايه محمود احمد عبد الرزاق79438201942137015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيايه يوسف أحمد يوسف79439201942398004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمصطفى مريوان نزار صالح79440201941304157

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياحمد سهيل قاسم جبار79441201941399008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيحسين لقمان ادريس محمود79442201941084023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك643.1ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيفاطمه عدي ياسر عبد الصاحب79443201942116030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك642.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيايالف نور الدين محمد حميد79444201942282044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك642.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيخديجه صكر اسماعيل محمد79445211942092022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك642.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيعامر سيروان علي رجب79446201941302086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك641.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيساره محمود خضر سلمان79447201942101024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك640.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز حازم حسن محمد79448201941084036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك640.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمصطفى دلشاد علي امين79449201941302162

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك639.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيفاطمة اياد عبد المجيد امين79450201942114058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيسواره محمد مجيد وهاب79451201941048072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك635.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد واحد الدين حميد احمد79452201941048191

3590 من 2207صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك635.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينور أي محمد قادر حسين79453201942180107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك634.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيحسين اوغوز حسن حسين79454201941013031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك632.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد عدنان صابر كريم79455201941307041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيعماد محمود يوسف احمد79456201941261047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائياسماء نجم حسين حبيب79457201942207001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد عمار انور رفيق79458201941303158

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيرحمة عبد الواحد حسين حمد79459201942398013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيآرزو سنان حسين غني79460201942118001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك628.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيازهار محمد باقر محمد79461311942038002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك628.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمصطفى جاسم محمد حسن79462201941003099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك627.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد جبار خلف عوده79463191941009254

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك627.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمصطفى احمد فالح خلف79464201941399039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك627.0ثانوية زيونة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياسامه قتيبه ياسين طه79465141941043004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك626.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائياحمد ابراهيم جليل محمود79466201941365003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك626.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد جمال محمد خضر79467201941001215

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك626.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائياميمه قاسم اسماعيل خليل79468201942180019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك626.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعباس فاضل عبد السالم حماد79469201941030069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيايمان برزو فاتح قهرمان79470201942334038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيتقوى اسعد مبارك جبار79471201942138029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيدشني برهان محمد عزيز79472201942134033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك624.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد توفيق نوري امين79473201941311043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك624.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياديسون مصطفى عبد هللا طاهر79474201941399013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيفاطمة زين العابدين فائق محمد79475201942135021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيدانية رشاد محمد حسين79476201942114021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيصباح كاطع مطر سليمان79477181941016024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد وليد خالد رفيق79478201941001266

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك620.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد السالم عبد الكريم رفيق79479201941390086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائياحمد عزيز عبد الكريم ولي79480201941022015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعبدهللا محمد محمود احمد79481201941020071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك618.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمصطفى احمد صلبي سعيد79482201941399038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك618.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد ياسين حويز رسول79483201941001267

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك617.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائياحمد محمد علي صبري79484201941050010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك617.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمصطفى صباح كل  محمد محمد79485201941048205

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك616.5تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمصطفى فرهاد حسين كريم79486201941399041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك615.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيعمر عزيز خضر غرب79487201941006041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك615.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان فريدون محمود عبد هللا79488201942371001
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك615.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيهيفاء زيدان مخلف محمد79489201942144069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك614.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيهاجر عوني ظاهر محمد79490201942117061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك613.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيمؤيد علي صبح عطيه79491201941023027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك613.0ثانوية الرافدين للبنيناربيلاحيائيفادي فارس جورج زيا79492311941101010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك583.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيحسين غازي بكر خليل79493201951001022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك574.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد اردال محمد باقر نجم79494201951259240

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك556.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقياحمد محمد عبد الواحد حمود79495201951006007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك556.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعمر احمد رشيد علي79496201951005028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك537.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيزينب داود حميد نصيف79497201952139027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيدعاء وسام جاسم محمد79498201952117007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك526.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد شاهين محمد امين محمد79499201951377089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيشه نك احمد جمعه عبدل79500201952333031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك524.7تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن محمد79501201951399002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك523.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعلي جنكيز عزة محمود79502201951005022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك513.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيناصح حسين فتحي احمد79503201951307017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك512.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيشيماء بالل محمد قاسم79504201952117018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك509.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيرافيل احمد عبد المجيد عمر79505201951309012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك509.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقياسيل وسام سليمان نعمان79506201952117002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك506.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيضحى حاتم مهدي صالح79507201952120026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك501.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد هيوا كريم حسيب79508201951311045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك499.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقياستبرق صالح حسن كاظم79509201952134001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك495.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيبابان كاوه محمد عبد هللا79510201951304019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك685.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيبلين شوان حسن محمد79511201951304021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك682.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمصطفى طيفور غفور فرهاد79512201951304110

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك674.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد عماد عز الدين قادر79513201951303079

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك672.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيايمان سردار عبد هللا درويش حسين79514201952331010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك671.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيحسن علي جهاد غريب79515201951006014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك667.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقييوسف محمد فاضل عزيز79516201951303103

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك662.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعصام قاسم فريح عجور79517191951019078

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك660.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى حبيب وحيد خضير79518161951005059

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك656.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقياحمد عصام قادر حسن79519201951304006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك654.0اعدادية تل علي للبنينكركوكتطبيقيغازي احسان ياسين عبد هللا79520201951035012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك651.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقينور علي حميد احمد79521201952102037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك650.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقينور صباح ناصح عباس79522201951006055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك648.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقياالء دلشاد برزو حسين79523201952334011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيحسن محمود اسماعيل وسمي79524201951200004
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى عبد الكريم سمير مهيدي79525191951043033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقينزار جمال فرحان مشعل79526191951067060

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيابراهيم صاحب ابراهيم حسن79527201951088001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيحسن سبهان خلف وكاع79528201951204008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك642.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيزين العابدين شكر محمود عاشور79529191951019042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك642.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيعز الدين رافع رحيم علي79530201951006036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك641.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقياحمد عبد هللا عباوي علي79531201951020004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك640.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيمرتضى زيد مراد كاظم79532211951083027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك639.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمنير غازي فليح عبد العباس79533221851018076

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك639.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيسفيان سامي حسين علي79534201951006026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك638.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف عثمان فخري عبد الرزاق79535101951019130

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك638.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيسميه فاتح ناصح محمد79536201952138036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك638.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيدنيا رياض صفر سعيد79537201952334034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيامجد حسن جاسم بشاره79538221951042014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقياحمد عزيز حسين خضر79539201951304005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيحيدر عباس عيدان حسين79540231951012012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيشهله عثمان حسن محمد79541201952351008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك636.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىتطبيقيسهيل باسم علي حسين79542211951264003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك635.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمازن زويد خلف غضبان79543171951039053

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك634.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيحسين جاسم محمد علي79544211951002012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك633.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيدانيه عبد الخالق صالح سليمان79545201952331019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك632.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيصباح احمد عبد هللا صالح79546181951013014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك632.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيازهر ناجي عبد الحسين ناصر79547221951036010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك632.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيقتيبه عبد المجيد نزال سليم79548201951023015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك632.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيأيمن داود بدر خلف79549141951015003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك632.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكتطبيقيعبدهللا سامي حسن صبر79550201951211007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقياحمد حمد سعد غافل79551191951007002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارتطبيقيعمر وليد عايش لطيف79552191951069012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيحسن علي سوادي جبر79553281951008014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيحيدر كريم ابراهيم جاسم79554261951033019

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيايوب عدنان احمد صالح79555201951048020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك631.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقياسيا محمد محمود سعيد79556201952340007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك630.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيصاحب احمد علي اسماعيل79557211951011014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك630.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيمصطفى طه ياسين شهاب79558201951200012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك630.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد نوزاد ابو زيد اومر79559201951304102

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيهاني كشيش جابر شنيدخ79560221951023044
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيارشد عصام الدين عبدالسالم محمد79561201951017005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيسجاد عوده نعيم عمار79562281951008038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك629.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عالوي الزم غدير79563141951009077

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك628.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمهدي حسين كرنوت كطين79564161951022097

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك628.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيحسام علي عبد هللا محمد79565171951018028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك628.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد اياد خزعل حسب79566161951135001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك628.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد ذاكر خلف عبد79567191951003029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك627.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيايالف مازن احمد امين79568201952351002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك626.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيمحمدالجواد عقيل ثامر جواد79569211951012027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0ثانوية كويه المختلطةاربيلتطبيقيجاسم ناظر جاسم خلف79570311951007002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك625.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيحيدر عزيز كاظم صكر79571221951035034

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك624.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيماجد عبد الحسن حسين محان79572261951004042

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك623.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيوسام ناظم سعود درك79573191951019134

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك623.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيعلي وادي سلمان حسين79574211951052027

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك622.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى طالب عدنان مصطفى79575191951122011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك622.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي مهند جبار وادي79576161951075093

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك622.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الجبار فاضل رسن79577281951009068

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك622.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيمحمد سمير حامد عباده79578231951282031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد شوان عمر زينل79579201951304088

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عماد عبد هللا محمد79580161951060129

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي حسين صدام عيسى79581151951009026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقياحمد عبد الحميد محمد ربيع79582191951026003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك621.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيسرمد كامل احمد خلف79583201951204012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك620.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيحسين صالح عليوي حمود79584221951046012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةتطبيقيمنار عبد هللا عباس عطيه79585321952066005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيحسين علي ابراهيم حسن79586201951204010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيساره ثائر حميد صالح79587201952200002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارتطبيقيجهاد حسين فالح معتوك79588221951073001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىتطبيقيقحطان غانم احمد علي79589171951036013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيكرار علي لزمي محمد79590261951014044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيعباس صابر عبد الرضا معيبد79591161951026044

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقياحمد حيدر خضير سعدون79592221951002003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكتطبيقيافين محمد صالح احمد79593201952136002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك618.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيمحمد حسن عطيه عبد79594231951186029

كلية العلوم/جامعة كركوك671.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيبناز ازاد محمد احمد79595211942135015

كلية العلوم/جامعة كركوك670.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئاويزه محمد عاصي علي79596201942382001

3590 من 2211صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة كركوك669.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبيام طه محمود محمد79597201942351016

كلية العلوم/جامعة كركوك667.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيساره عبد الرزاق نعمت رؤوف79598201942118105

كلية العلوم/جامعة كركوك666.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيساره عبد الحميد علي سليمان79599201942102032

كلية العلوم/جامعة كركوك664.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيفاطمه منادي محمد اسماعيل79600201942117044

كلية العلوم/جامعة كركوك664.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيرنا احمد عبد الوهاب عزيز79601201942118085

كلية العلوم/جامعة كركوك659.3ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيزبيده مراد عبد الواحد صالح79602201942116010

كلية العلوم/جامعة كركوك657.7ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيهدى عمر نجم الدين انجه79603201942134100

كلية العلوم/جامعة كركوك651.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزينه ساالر جليل طاهر79604201942334122

كلية العلوم/جامعة كركوك649.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائييوسف علي عمر جاسم79605201941030177

كلية العلوم/جامعة كركوك648.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيفاطمه رائد نجم رستم79606201942119044

كلية العلوم/جامعة كركوك648.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيزينب خليل عبد هللا عمر79607201942338015

كلية العلوم/جامعة كركوك647.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيسفانه احمد عبدالعزيز احمد79608201942181019

كلية العلوم/جامعة كركوك647.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عبد الستار حسين عبيد79609131942283079

كلية العلوم/جامعة كركوك646.0ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزينب محمد صابر محمد79610201942158005

كلية العلوم/جامعة كركوك646.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسماء حسين مجيد عبد هللا79611201942344010

كلية العلوم/جامعة كركوك645.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمحمد ثامر خلف سالم79612201941088017

كلية العلوم/جامعة كركوك644.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيرسل سعود رداد حواس79613201942121017

كلية العلوم/جامعة كركوك644.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد الخالق حسين اهالل حسين79614171941350107

كلية العلوم/جامعة كركوك643.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن جاسم متعب سمير79615201941084034

كلية العلوم/جامعة كركوك643.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيأفاق حمد محمود احمد79616201942144004

كلية العلوم/جامعة كركوك642.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيدلوفان سيف الدين محمد فتاح79617201941302066

كلية العلوم/جامعة كركوك642.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيجمانه جواد كاظم محمد79618201942282064

كلية العلوم/جامعة كركوك640.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيزيالن كريم طه طاهر79619201942331093

كلية العلوم/جامعة كركوك640.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعبد النور نصر الدين محي الدين نادر79620201941377046

كلية العلوم/جامعة كركوك639.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد اسعد سعد هللا عبد هللا79621201941303130

كلية العلوم/جامعة كركوك638.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعلي حسين فائق عبد الهادي79622201941048112

كلية العلوم/جامعة كركوك637.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف محمد عباس عبد الرحيم79623201941001325

كلية العلوم/جامعة كركوك635.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيآيه مصطفى لطفي مظهر79624201942120004

كلية العلوم/جامعة كركوك634.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائينور شيروان نجم الدين محمدامين79625201942139110

كلية العلوم/جامعة كركوك634.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيعمر علي عبدهللا حسين79626201941211015

كلية العلوم/جامعة كركوك633.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيمالك احمد عثمان صالح79627201941205014

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيمريم خالد عبد الواحد كدو79628201942135023

كلية العلوم/جامعة كركوك632.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيراميار ابو بكر محمد امين عبد هللا79629201941302072

كلية العلوم/جامعة كركوك631.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيرباب عيسى فاضل عباس79630201942152009

كلية العلوم/جامعة كركوك631.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيحنين نعمان خليل عيدان79631201942102020

كلية العلوم/جامعة كركوك630.0ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيعبد هللا احمد جرجيس مصطفى79632201941050019
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كلية العلوم/جامعة كركوك629.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائياحمد عدنان كاكه خان كرم خان79633201941303025

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيزياد بيستون عمر عبد الرحمان79634201941303081

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين صالح الديناحيائيعبد الرحمن كمال عبد القادر رحيم79635181941380029

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائياالء احسان قاسم رؤوف79636201942132011

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيمالك نجيب حسيب خورشيد79637201942124082

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيبلند لقمان صالح نوري79638201941304042

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمينا حسين علي محمد79639201942344145

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمينا عبد القادر سيد كل سيد نجم79640201942334238

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0ثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيايالف عدنان عمر علي79641201942375001

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيمهيمن فهاد محمد عزيز79642201941305040

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسارا عبد الباسم حسين احمد79643201942346038

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيأسراء عمر احمد قاسم79644201942133002

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيزينب علي جاسم جبر79645201942117032

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينور هيمن نجاة عزيز79646201942345088

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيرافين ارسالن عدوى عز الدين79647201942340046

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيسجى أياد ياسين محمود79648311942058032

كلية العلوم/جامعة كركوك626.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيرمزي عبد هللا كاطع محمد79649201941255006

كلية العلوم/جامعة كركوك625.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيعبد المؤمن محمد جنيد اسكندر79650201941399023

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيفاطمه شمس الدين قادر صالح79651201942395071

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائيامنة اسماعيل نعمت خورشيد79652201942143008

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد اوميد عبد القادر رشيد79653201941312008

كلية العلوم/جامعة كركوك625.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمصطفى ايهان عون الرفيق يونس79654201941048200

كلية العلوم/جامعة كركوك624.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائياديان اياد اكرام عيسى79655201942124013

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد فيصل عثمان محي الدين79656201941390094

كلية العلوم/جامعة كركوك623.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيئه ركان ستار محمد حسن79657201941314001

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد اسعد صابر فرج79658201941304115

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيمحمد ستار محي الدين عزيز79659201941305034

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيله رى هه لمه ت ابراهيم سمين79660201942344135

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيحسام شالل شكور سمين79661181941035176

كلية العلوم/جامعة كركوك621.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيرويدة ناظم جاسم محمدامين79662201942181011

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيفرح علي كمال أدهم79663211942092089

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد سالم سعيد مصطفى79664201941303146

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيسيما سامي عبدهللا خورشيد79665201942124065

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد عمر زيدان خلف79666201941001243

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائينبا علي حسين لطيف79667201942235016

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائياذار طعمه احمد عبد79668201941022024

3590 من 2213صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيزينب هواري طعمه جابر79669201942139061

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيرقيه رائد كنيهر حمد79670201942139050

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعمر عباس عارف حكمت79671201941048127

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيابان حسن مصطفى حمد أمين79672201941022001

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسماء عمر عبد الفتاح حميد79673201942342005

كلية العلوم/جامعة كركوك619.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيصهيب عبد الرزاق ابراهيم عبد هللا79674201941020049

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان محمد فيض هللا عبد هللا79675201942344036

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد شهاب احمد غفور79676201941303148

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيره وند دلير عمر احمد79677201941377036

كلية العلوم/جامعة كركوك618.0ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوما فرمان محمود احمد79678201942158008

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمريم فاتيح غفور رمضان79679201942334229

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيرياض ياسين عبد هللا احمد79680201941020035

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمحمد ياسر حسين علي79681201941002044

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيايمان ثامر حسن كضيب79682201942149011

كلية العلوم/جامعة كركوك617.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيحنان رعد فيصل محمد79683201942117016

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيدياري سامان اسعد عزيز79684201942111016

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا احمد مصطفى ياسين79685201941001124

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيعماد عبد حسين اسماعيل79686201941009058

كلية العلوم/جامعة كركوك616.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيامينه خليل ابراهيم محمد79687201942395017

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزوان صباح عمر عباس79688201942344079

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيفاتن فاروق رضا علي79689201942179015

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيشروق سعد حمود ظاهر79690201942138075

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائيهونه ر ولي خورشيد محمد79691201941363015

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعواد عبيد عواد احمد79692201941025047

كلية العلوم/جامعة كركوك615.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان كنعان غزائي حسين79693201942342019

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائياسيا ضاري ولي مهدي79694201942180010

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشه ميان احسان خورشيد امين79695201942352042

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائييوسف يونس عزيز نوفان79696311941002045

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمحمد حمد محمود عبد هللا79697201941020099

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائينبأ ياسر وحيد عبد الرحمن79698311942047190

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائياستيره جمعه حسين محمدصالح79699201942331013

كلية العلوم/جامعة كركوك613.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيرانيا علي عبد الستار رحيم79700201942398011

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيسيف الدين علي عبدهللا حسين79701201941211010

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيماريه محمد عبد الواحد خليل79702201942160095

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد شيت خضير ويس79703201941048161

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيمروه سردار شمس هللا حمه مراد79704201942124079
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كلية العلوم/جامعة كركوك613.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيزينه بالل محمد صالح79705201942331099

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيعبد هللا يوسف احمد عبد هللا79706201941003057

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيديار طارق احمد جوهر79707181941381018

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحمد كامل احمد عزت79708201941302034

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيسارة عبد الرحمن جبار صالح79709201942139067

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيمروه عادل عمر قادر79710201942133047

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائيعلي ازاد عسكر محمد79711201941010009

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيروشنا عصام عزيز صالح79712201942352030

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمروان موفق عبد الجبار نور الدين79713201941084068

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيمالك يشار حسين غفور79714201942395085

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيرهند صالح الدين صالح مجيد79715201942334099

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائييونس شريف محمد عمر79716201941363017

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيازين بهجت رفعت غفور79717201942149001

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائينوران حسن محمد حسن79718201942134093

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيزينه سنان جبار عبد الرحمن79719201942140024

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره سليم محمد امين سعيد79720201942352034

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيشيماء ياسين احمد محمد79721201942139084

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيخزعل معزز فليح حسن79722211941013142

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيماريا ولي خالد علي79723201942351037

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائييوسف عبد هللا ابراهيم شاهر79724201941048237

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيضاري ابراهيم مكطف ثلج79725201941261033

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيياره مرام غازي محمد نوري79726201942398042

كلية العلوم/جامعة كركوك608.2ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيفنر نجدت يوسف خضر79727201942116032

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيشيالن مريوان رضا فارس79728201942114050

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائياحمد ابراهيم حسين علي79729201941250011

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيسحر فاتح ناصح حسين79730181942383067

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيفينا ياسين عز الدين محمود79731201942331140

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيكارزان ناظم سليم أسود79732201941017036

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمشتاق طالب مجيد ابراهيم79733201941308032

كلية العلوم/جامعة كركوك608.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيرنا احمد علي محمد79734201942206014

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيتهاني حبيب مطلك جاسم79735201942117014

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعلي حسين محمد عبد الفتاح79736201941048113

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيزينب محمد جميل جاسم محمد79737201942140023

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه ازاد قادر نادر79738201942347004

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسميه احمد حمد امين حسن79739201942351029

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيفاطمه سرحد حسن محمود79740201942124073
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كلية العلوم/جامعة كركوك607.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات كركوكاحيائيفينا كمال شريف علي79741201942336007

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيعرفان محمد رمضان حسن79742201941056018

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيريان فرهاد مصطفى خضر79743201942340048

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائيزينب محمود محمد بكر79744201942143014

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيبيرفان محمد نامق شريف79745201942341025

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعباس حسين احمد مزراب79746201941084032

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيدانيه كاروان حسن محمد79747201942117020

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائياماني ايهاب ابراهيم جاسم79748201942111007

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيدعاء زيدان داود درويش79749201942139040

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيسلطان فاضل حمد خميس79750211941033022

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيشيماء نبيل فاتح سعيد79751201942101026

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعمار ممتاز محمد احمد79752201941048122

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيبروا ازاد عمر امين79753201942331037

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعبد السالم منصور حسن سعيد79754201941307021

كلية العلوم/جامعة كركوك605.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد نوزاد اسعد حسن79755201941304028

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيبهزاد قابيل خورشيد عبد القادر79756201941303055

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد محمد رستم احمد79757201941304026

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائياحمد طه ياسين جاسم79758311941003005

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائياسماء وداد جبار عمر79759201942130007

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعلي كمال مصطفى حسن79760201941304098

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائينور سامي محمد احمد79761201942102082

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهاوزين شهاب احمد قادر79762201942354019

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيازهار حسين باباجان جوله79763181942383002

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان فاخر ناصح احمد79764201942352016

كلية العلوم/جامعة كركوك604.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيمالك محمد مسلط محجوب79765311942058056

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيكيالن نجاة احمد مجيد79766201941311041

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء صباح عثمان توفيق79767201942344119

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيميديا أسو حسام الدين عز الدين79768201942140053

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيآية ارسالن عبد هللا نور الدين79769201942101007

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيساره هاشم درويش موسى79770201942134058

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايالف ايدن اسعد سعيد79771201942138015

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيسروه فالح ابراهيم حمه بور79772201942338020

كلية العلوم/جامعة كركوك602.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمصطفى محمد طاهر اسماعيل79773201941050044

كلية العلوم/جامعة كركوك602.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيعمر مكي عيسى جاسم79774201941209015

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيأيه غسان لطف هللا احمد79775311942047011

كلية العلوم/جامعة كركوك601.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيسارا سعد عبد الرحمن جالل79776201942102030
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كلية العلوم/جامعة كركوك601.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمروه دانا لطيف احمد79777201942334223

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيداليا صباح محمد امين حمه علي79778201942340042

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيخضير عباس خضير مهدي79779211941352005

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيالنه سلطان عثمان محمود79780201942334211

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيامينه جاسم محمد عثمان79781201942124019

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيياسمين احمد عبد هللا سلطان79782201942144071

كلية العلوم/جامعة كركوك600.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايه محسن فاضل عباس79783201942138024

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيزهراء حسن احمد علي79784201942127011

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيشهد عدنان جاسم حمد79785321942029044

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيبنار خليل خالد صالح79786201942394003

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيعمر محمود سالم محمد79787171941076022

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا ييلماز جمال احمد79788201941001145

كلية العلوم/جامعة كركوك599.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعبدالعزيز حسن صالح حسين79789201941002023

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيحمد رضوان حمد شيخ79790201941025018

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيمحمد عبد هللا نجم عبد هللا79791201941205017

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيمثنى غازي عبد ياسين79792201941205015

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيمصطفى ناظم محمود علي79793171941025122

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد محسن ناصر علي79794201941001251

كلية العلوم/جامعة كركوك598.0ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيلنجه طيفور احمد رسول79795201942158010

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسراب سالم طيب طه79796201942118114

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيايالف نجدت يوسف خضر79797201942282043

كلية العلوم/جامعة كركوك597.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيمهابات كمال حكيم احمد79798181942383098

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيشيرزاد رسول محمد محمد امين79799201941301028

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيكيفين يونس محمد امين محمود79800201941302106

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيالنه ازاد جليل طاهر79801201942331151

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيبالل مولود عبد الرحمن خضر79802201941304040

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيزينه حسين خلف علي79803201942138058

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيايمان عثمان احمد عثمان79804201942334044

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائيياوز عباس فاضل عاشور79805201941010027

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيافنان سليمان عثمان جرو79806201942180011

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيضحى ضيغم حسين علي79807201942180071

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد موفق توفيق عجيب79808201941304139

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيبروين كمال عزيز عبدالقادر79809201942331038

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد صبحي عبد القادر محمد79810201941307038

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيفاطمة عبد الستار خضر عبد هللا79811201942102054

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيسميه عزالدين محمد زوبع79812201942180063
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كلية العلوم/جامعة كركوك594.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائينغم رزَكار عمر كريم79813181942383104

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيعبد العزيز قاسم جداع حسن79814181941037025

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايه يوسف ذياب خليل79815201942138025

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيزمن شهاب احمد رجب79816201942119029

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيمريم عواد دخيل عبد79817201942161028

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسازكار فخر الدين حسين محمد79818201942342044

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيابراهيم سوران نوري احمد79819201941303012

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزينو جمعه رحمان علي79820201942345051

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيكرار مصطفى علي شاكر79821181941037042

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيابراهيم شهاب احمد مطر79822201941048007

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيالهام اسماعيل عبد الرحمن رضا79823201942334033

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائييوسف صالح الدين قادر محمد79824201941303202

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةاحيائيدالل بالل غانم معيوف79825321942023007

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائينور محمد جبار حميد79826201942124084

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينور نجدت محمد علي حسين79827201942282222

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب احمد محمد عبد79828201942118094

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسميه سيوان رشيد حسن79829201942334153

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدنيا مجيد عبد الكريم محمد79830201942352027

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيفيان حمه احمد احمد79831201942334199

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائياحمد عبد الواحد عثمان عبد هللا79832201941005004

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيمحمد موفق انهاب صالح79833181941053032

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكاحيائيماريه شعالن خميس سلومي79834201942200002

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيعمر عدنان شكر محمود79835211941352015

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد سليمان مصطفى محمد79836201941390083

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد برهان جتو عبدهللا79837201941314025

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائياسراء صدر الدين احمد قادر79838201942102004

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائياالء سليم رفيق توفيق79839201942180017

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوالف مازن احمد امين79840201942351031

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائينور جدعان علي ظاهر79841201942149043

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيفاطمه صباح حسين محمد علي79842201942179017

كلية العلوم/جامعة كركوك592.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيأشتى عثمان كريم امين79843201942331006

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0ثانوية البتول للبناتصالح الديناحيائيدرون ابراهيم احمد حميد79844181942175006

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن يونس احمد جنيد79845181941053018

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائياحمد عبد محمد حسن79846171941051003

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائياطياف ابراهيم جبار صالح79847201942124014

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيبري عارف نصيف حسين79848201942334056
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كلية العلوم/جامعة كركوك591.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائياالء عمر أحمد قاسم79849201942134015

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيزينه عماد سعيد قادر79850201942179011

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائيايوب رضوان احمد عبد الرحمن79851201941010004

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد نجاة عبيد كريم79852201941303172

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيخالد وليد عاكوب عبد هللا79853201941001071

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيايوب محمود ناصر زوراو79854201941048038

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيندى اخضير محمد امحيمد79855171942230142

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحمزة خالد محمد حسين79856171941017088

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيكالى جاسم احمد حمزه79857201942331142

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيابرو كمال نوري سعيد79858201942342003

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيعبد هللا خالد عبد الخالق قاسم79859201941003053

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييوسف مازن غانم سعيد79860171941017348

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد جمعة مرعي شبيب79861201941030009

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد احمد حسن فالمرز79862201941303129

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيتماره اديب رضا يوسف79863311942049005

كلية العلوم/جامعة كركوك589.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمريم نبيل سعدون سليم79864171942286304

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنى كريم ياسين عبد هللا79865111942083058

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمروة اياد حسن خلف79866311942047163

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيجنان خلف ناصر عبد هللا79867211942176008

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا احمد علي79868171941051023

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيانور فاخر محي الدين سمين79869201941302046

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينسيبه احمد عادل صديق79870201942118182

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينور الهدى ضياء الدين محمد شمار79871201942118185

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمصطفى جاسم محمد خلف79872201941250122

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسبأ ذنون حامد ذنون79873171942231239

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيشيماء عماد مصطفى عباس79874201942395063

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء عزيز كريم محمد79875201942352044

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائياسماء رفعت علي رفعت79876181942254003

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيصفيه عبد هللا محمد نشاد احمد79877201942118130

كلية العلوم/جامعة كركوك588.3ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائياحمد جمعة مهدي مصطفى79878201941050005

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات كركوكاحيائيهاله فؤاد عثمان احمد79879201942128019

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيعلي سجاد هادي علي79880201941007030

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيمحمد جالل محمد صالح محمد امين79881201941305031

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيمريم محمد عبد الرحمن كريم79882201942338033

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى مازن نامق رفيق79883201941001295

كلية العلوم/جامعة كركوك588.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمأب محمود مسعود عباس79884201942180085
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كلية العلوم/جامعة كركوك587.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعبد هللا قاسم حمد امين عثمان79885201941309027

كلية العلوم/جامعة كركوك587.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمليحه بركات نائف خلف79886331942056049

كلية العلوم/جامعة كركوك587.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيزياد كامل عبد القادر عرب79887201941307014

كلية العلوم/جامعة كركوك587.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيمنى عويد ريكان عويد79888201942161029

كلية العلوم/جامعة كركوك587.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيحسين محمد كمال عباس79889201941390030

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيايالف اسماعيل مصطفى اسماعيل79890201942114009

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيشهد جمال غازي محمد79891201942138077

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيديده سردار ابراهيم نوروز79892201942121014

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي عزت شاحوذ عباس79893171941228044

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خالد خضر فتحي79894171941186058

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد هوشيار قادر عبد الكريم79895201941303175

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيعبد الجبار محمد جالل رشيد79896201941302089

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيصباح فارس احمد جدي79897201941023013

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيبراء مهند راضي عيدان79898201942124030

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسراء هزاع عبد ولي79899201942118026

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيساره اسماعيل صالح طالب79900201942141039

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيسارة كاظم علي سعيد79901201942141038

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينور نجاة عمر حمه علي79902201942352055

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيدالل مقداد عمر مهيدي79903171942280097

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيفاطمه سنان عدنان محمد79904201942119045

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيعلي زين العابدين سمين بللور79905201941017025

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيحبيبه علي جاسم خورشيد79906201942177013

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيجراخان سامان احمد جرجيس79907201942362007

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائيدانيه عباس عز الدين شوكت79908201942104007

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيغفران سعود رداد حواس79909201942121029

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائيرسل علي سالم رجب79910171942053006

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائييوسف سامان علي احمد79911201941303201

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيسمير يوسف عمر محمد79912201941311026

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيمه روا ابراهيم سيده محمد79913201942364024

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيحكمت عبد هللا عبد الرحمن علي79914201941302060

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائييوسف موفق محمد علي79915201941392011

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيفاروق ثامر عبد هللا حمادي79916171941007178

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيتبارك رشيد حمد حمادي79917201942109027

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكريستان محمد كاظم عمر رسول79918201942349026

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيفراس احمد حسين عليان79919201941026031

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائياكرم رحمن مصطفى محمد79920201941011009
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كلية العلوم/جامعة كركوك583.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيعمر احمد شكور سعيد79921201941390062

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائياحسان عبد الغني عثمان وهب79922171941003003

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان عمر محمد سعيد79923201942355007

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمهدي زين العابدين حسين حسن79924201941001305

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيمحمد علي حسين صعب79925201941235030

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيامنه اسماعيل ياسين ابراهيم79926201942139018

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيعذراء علي حسن علي79927201942124070

كلية العلوم/جامعة كركوك582.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيامين حسين علي عبد هللا79928201941001047

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد طارق دهش محمد79929171941199026

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيايالف فارس محمد امين حمد79930201942133008

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيدينا ظهران صالح الدين محمد صابر79931201942118077

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيكوثر مصلح عواد عباس79932201942115030

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيديانا علي حسين سلمان79933201942139044

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيسميره وريا مولود اسعد79934201942365029

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدلمان كاظم محمد امين عبد هللا79935201942352024

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيسامان عمر سيده عثمان79936201941377038

كلية العلوم/جامعة كركوك581.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمينا عالء ابراهيم يونس79937201942118176

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيعزه علي يونس اوحيد79938311942081063

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيفاطمه سعد عبد صباح79939311942047150

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياحمد وليد ستار عبدالوهاب79940201941048028

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية التوفيق للبنيننينوىاحيائيعثمان محمود جرجيس خليف79941171941208011

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئاره زو خليل ابراهيم احمد79942201942345001

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيندى سيروان اسد رشيد79943201942134089

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمريم محمد فريق كريم79944201942180099

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد حسن محمد عباس79945201941259266

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية طارق بن زياد للنازحاتكركوكاحيائيصفاء نومان سالم عبد79946201942169011

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيصالح مريوان حميد محمدصالح79947201941304077

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعلي يونس عثمان حمان79948171941124085

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيمحمد ابراهيم الياس مصطفى79949201941006048

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزبيده عرفان عبد الملك بكر79950201942118088

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيايه حسين يحيى محمود79951201942118048

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيأبتهال علي خليف علي79952171942230001

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيتبارك غازي مرشد حسن79953201942109028

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيرويده شهاب احمد احمد79954201942109043

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيايالف محمد عبد اللطيف امين79955201942130015

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياشنا صابر عباس شريف79956201942342006
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كلية العلوم/جامعة كركوك579.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيسيبال شاهين صباح عبدهللا79957201942180065

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيأمال حسن نعمه حماده79958201942161002

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد ازاد فاتح محمد79959201941309038

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيعلي حسين عبد هللا نادر79960201941302096

كلية العلوم/جامعة كركوك579.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيليث جمال ابراهيم درويش79961201941020092

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيزبيدة كامل ابراهيم عبد هللا79962201942114032

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائياحمد عباس محمد زيدان79963201941013012

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكاحيائيماريا عبد عمر كعود79964201942283003

كلية العلوم/جامعة كركوك648.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيفاطمه مظفر ابراهيم محمد79965201952117022

كلية العلوم/جامعة كركوك627.0ايمن- الخارجيون نينوىتطبيقيمصطفى شريف محمد صالح عبد هللا79966171951400038

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيبتول عبد الكريم احمد سليمان79967201952154005

كلية العلوم/جامعة كركوك613.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيآيه مندان علي حمد امين79968201952144002

كلية العلوم/جامعة كركوك610.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيرغده صالح الدين داود حسن79969201952149015

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيسه وسه ن خليل علي قادر79970201952332016

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكتطبيقيدينا حسين رفيق توفيق79971201952130002

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيبنار عبد هللا محمد امين محمد79972201952349009

كلية العلوم/جامعة كركوك589.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكتطبيقينورا احسان حسين سمين79973201952175025

كلية العلوم/جامعة كركوك583.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزينب شيرزاد احمد صادق79974201952340038

كلية العلوم/جامعة كركوك578.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيسجى سروان سمين محمود79975201952121017

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيشيماء قادر صابر امين79976201952334063

كلية العلوم/جامعة كركوك569.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيهاله محمد عثمان حسين79977201952346017

كلية العلوم/جامعة كركوك568.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيفاطمه محسن علوان شاهر79978201952149026

كلية العلوم/جامعة كركوك566.0اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيعبد الرحمن صالح اذياب عبوش79979201951026014

كلية العلوم/جامعة كركوك558.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيوسن محمد حسين عيسى79980201952144019

كلية العلوم/جامعة كركوك548.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيسناريا ازاد محمد نوري79981201952352010

كلية العلوم/جامعة كركوك547.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيعلي خليل خلف نجم79982201951204017

كلية العلوم/جامعة كركوك547.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيرووبار اوات علي شكر79983201952334040

كلية العلوم/جامعة كركوك546.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكتطبيقيعمر محمد طالل طلب79984201951235008

كلية العلوم/جامعة كركوك546.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقياالء نجم الدين محمد محمود79985201952334013

كلية العلوم/جامعة كركوك543.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمصطفى محمود خضر شاه سوار79986201951312102

كلية العلوم/جامعة كركوك542.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيغفور يوسف محمد امين79987201951311028

كلية العلوم/جامعة كركوك539.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيصالح محمود حمد رمضان79988201951250026

كلية العلوم/جامعة كركوك538.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكتطبيقيعلي محمد علي حمد79989201951209016

كلية العلوم/جامعة كركوك538.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا محمود حسن علي79990201951022026

كلية العلوم/جامعة كركوك537.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيعبدالرحمن جاسم محمد علي79991201951261017

كلية العلوم/جامعة كركوك536.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا هدايت خلف مهدي79992201951006034
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كلية العلوم/جامعة كركوك533.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكتطبيقيعمر اسماعيل صالح خلف79993201951211009

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعيسى خضر محمود عالوي79994201951048071

كلية العلوم/جامعة كركوك533.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزينب هيوا عز الدين فائق79995201952340042

كلية العلوم/جامعة كركوك531.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد غفور كريم حميد79996201951259297

كلية العلوم/جامعة كركوك531.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكتطبيقيمروه موفق خير هللا علي79997201952125013

كلية العلوم/جامعة كركوك528.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقينور محمود شكور محمد79998201952133034

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيمريم سيروان حسن حسين79999201952345045

كلية العلوم/جامعة كركوك527.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد علي حسين سايه خان80000201951001087

كلية العلوم/جامعة كركوك526.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيروشنا لقمان شريف اسماعيل80001201952144007

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعمر قصي شاكر محمود80002201951048069

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقينيان خليل نجم الدين احمد80003201952282084

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقييوسف محمد خورشيد جاسم80004201951003085

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد رشيد حامد رسول80005201951259258

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيعمر فرهاد حسين محمد80006201951004040

كلية العلوم/جامعة كركوك521.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقياسامه عيدان فدعير عبد هللا80007201951003013

كلية العلوم/جامعة كركوك520.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيعذراء محمود حميد برغش80008201952102028

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيسمير اسماعيل عزيز قدوري80009201951017015

كلية العلوم/جامعة كركوك519.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكتطبيقياالء حيدر ذاكر صادق80010201952160003

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقييونس فهمي طاهر حسين80011201951011065

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد عفين عبد هللا عفين80012191951067049

كلية العلوم/جامعة كركوك517.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكتطبيقيابراهيم اسماعيل ابراهيم حسن80013201951211001

كلية العلوم/جامعة كركوك516.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيابراهيم اسماعيل ابراهيم حسن80014201951022001

كلية العلوم/جامعة كركوك515.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكتطبيقيدنيازاد حمزه عبد المجيد عباس80015201952106009

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيمريم احمد عزيز محمد80016201952139041

كلية العلوم/جامعة كركوك513.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعلي كنعان صديق توفيق80017201951013031

كلية العلوم/جامعة كركوك512.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيماهر نزهان حميد حميد80018201951259238

كلية العلوم/جامعة كركوك509.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيساره نجدت حميد عزيز80019201952395032

كلية العلوم/جامعة كركوك507.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيندى محمد عبد الرحيم عبد الغفور80020201952395048

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيصوما صمد علي عبد هللا80021201952331041

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيهند كمال كريم محي الدين80022201952133036

كلية العلوم/جامعة كركوك506.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيآويزان رحمان عبد هللا خليف80023201952334006

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقييونس كارزان جاسم كريم80024201951001114

كلية العلوم/جامعة كركوك505.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيايات نجم عبد هللا رمضان80025201952139011

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقينيان آزاد عبد هللا درويش حسين80026201952135025

كلية العلوم/جامعة كركوك504.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيالهام سالم خورشيد محمد80027201952346002

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيكيالن صالح بهاء الدين رجب80028201951259231

3590 من 2223صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكتطبيقيايالف عبد الهادي صالح قادر80029201952175005

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمحمد خليل ابراهيم جاسم80030201951019069

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقياالء خسرو خليل احمد80031201952334010

كلية العلوم/جامعة كركوك499.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيساهره سامان محمد غفور80032201952345028

كلية العلوم/جامعة كركوك497.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيسرور جبار يونس فارس80033201952282047

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيسراب زياد خلف حمو80034201952139031

كلية العلوم/جامعة كركوك493.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمصطفى برجس علي محمد80035201951259329

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيعلي حسين علي توفيق80036201951303052

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيكوفار احمد محمود قادر80037201951311033

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكتطبيقيداود محمد عبدهللا حواس80038201951211005

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيمحمد سامان جمعه عمر80039201951011048

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيسارا ارجان حسين سليمان80040201952120015

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب رائد سعدي نايف80041111952215037

كلية العلوم/جامعة كركوك491.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيرندا سعد حاجم سلطان80042201952102017

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيايمان ابراهيم احمد محمد80043201952333007

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيساره لقمان رؤوف رمضان80044201952351007

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيديانا عسكر جوهر حسن80045201952345019

كلية العلوم/جامعة كركوك488.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيعباس غالب سلمان عيسى80046201951004024

كلية العلوم/جامعة كركوك487.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيتاره عثمان شكر عباس80047201952138021

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقياحمد علي احمد علي80048201951259030

كلية العلوم/جامعة كركوك486.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقييوسف مؤمن اسماعيل محمود80049201951003084

كلية العلوم/جامعة كركوك485.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقييوسف احمد خورشيد رشيد80050201951312111

كلية العلوم/جامعة كركوك485.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيايالف كريم ياسين زيدان80051201952149008

كلية العلوم/جامعة كركوك484.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيامينه اياد يوسف زينل80052201952120005

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيمريم تحسين توفيق نادر80053201952345044

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكتطبيقيسيف ابراهيم خلف احمد80054201951016005

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمصطفى سامان عز الدين قادر80055201951312100

كلية العلوم/جامعة كركوك482.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقيفردوس فالح صديق عمر80056201952177020

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكتطبيقيشختور عبدهللا زيدان ابراهيم80057201951211006

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكتطبيقيانمار عبد هللا خلف عبد هللا80058201951060002

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيجرو محمد توفيق احمد80059201952349012

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقيبيداء محمد خادم عمر80060201952177009

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيدانا محمد عز الدين صدر الدين80061201951302018

كلية العلوم/جامعة كركوك480.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقياحمد خضر علي خلف80062201951204002

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكتطبيقيمحمد صالح خضر سليم80063201951235012

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيمروه فاخر محمد رضا اكبر80064201952333040
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كلية العلوم/جامعة كركوك479.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيمحمد نبات رمضان عطية80065201951022044

كلية العلوم/جامعة كركوك479.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقياسماء رسول احمد خسرو80066201952345004

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيزاهر احمد محمود شهاب80067131951006016

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيشهد احمد صبحي حسين80068201952121019

كلية العلوم/جامعة كركوك478.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيفرهاد حمشين عبد هللا حسين80069201951304070

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيرسل مخلف احمد خليل80070201952114019

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيكوزين جمال مصطفى محمد80071201952382019

كلية العلوم/جامعة كركوك476.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا احمد محمد احمد80072201951004029

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيطه كامل جبار جمال80073201951303046

كلية العلوم/جامعة كركوك475.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقينور مؤيد حلمي محي الدين80074201952120038

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقينور خالد عبد الصمد محمد امين80075201952340065

كلية العلوم/جامعة كركوك474.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقياالء جاسم عطية صالح80076201952261001

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقينجم بشتيوان خواكرم نجم80077201951311048

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمحمود نوري محمد توفيق80078201951017036

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيايه عدنان عبد هللا عزيز80079201952331013

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيحسين قاسم محمد نامدار80080201951001023

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمد احمد شكر محمود80081201951048077

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيصفاء عمار ابراهيم علي80082201951013017

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيحنان سعد كريم مولود80083201952333017

كلية العلوم/جامعة كركوك472.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيولدان نوزاد خورشيد احمد80084201952117032

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيبراء عصام شاكر حمكه80085201952114010

كلية العلوم/جامعة كركوك471.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيعلي حسين علي محمد80086201951303053

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيمصطفى احمد نوفل احمد80087201951261042

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيدانيه سعيد مجيد عبد هللا80088201952340029

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيفردوس سكران زين العابدين علي80089201952148038

كلية العلوم/جامعة كركوك470.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيسليمان وليد هتام عبد هللا80090201951390008

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيعلي عصام رحمان علي80091201951004033

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيحسين علي حسن مصطفى80092201951008005

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0ثانوية عشتار للبناتكركوكتطبيقيالينا شليمون متي اوراها80093201952142001

كلية العلوم/جامعة كركوك469.0ثانوية همسة للبناتكركوكتطبيقيزينب فارس جمعه علي80094201952157004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك629.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحسان محمد علي حمه رضا80095201941302017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك626.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيكيالن عصام صابر درويش80096201941304110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك615.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيابتسام حسين محمود حمادة80097201942180006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك598.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيضياء خالد عبد العالي جعفر80098221941096042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك597.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكاحيائييحيى محمد باقر مهدي80099201941051028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك597.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيعلي مصطفى نعمه عبد علي80100151941012048
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك578.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد الحسين محسن شكور80101201941001236

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك578.0ثانوية عشتار للبناتكركوكاحيائيمريم ابراهيم شليمون اوراها80102201942142009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك578.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبه يمان صالل آجل رضا80103201942340023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك577.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيشهد لؤي حسين قادر80104201942138080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك577.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيبابان دلير سعيد عمر80105201941302049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك577.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمروه محمد علي يونس محمد عارف80106201942118161

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك577.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد فؤاد محمد علي امين80107201941309007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك576.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيمحمد برزان ولي رسول80108201941301036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك574.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيياسين عبدالكريم احمد اسود80109181941035170

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك574.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائياميمه جبار مصطفى محمد80110201942124018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك574.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيايالف جودة سيف هللا ابراهيم80111201942121006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك571.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيفاطمه محمود مهدي عبد80112201942124075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك570.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئافان اكو عبدهللا محمد80113201942349004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك569.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيكاني بكر حمه احمد80114201942341068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك567.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيلوزان سامان صابر محمود80115201942344136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك567.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائياسماء عائد احمد جكل80116201942109015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك566.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياسامة جبار عبد الرحمن خضر80117201941001042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك566.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيغاده فؤاد احمد محمود80118201942118136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك565.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيصالح ابراهيم حسن خورشيد80119181941020035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك564.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيفاطمه علي محمد خلف80120321942029059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك563.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن خالد محمود صالح80121191941003045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك563.0ثانوية ايمن األهلية للبنينديالىاحيائيبكر عمار حميد خميس80122211941066007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك562.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيروشنا أزاد طاهر محمد80123201942382022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك562.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيمينا قيس سعود إلفت80124201942109092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك562.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيشفاء حسين عبد الستار محمود80125311942081055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك562.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيسوزيار احمد صابر كريم80126201942124064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك561.4ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائياحمد رياض احمد محمد رضا80127201941050007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك561.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيتغريد اياد عبد هللا عمر80128201942184008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك561.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد صبور ولي لطيف80129201941304126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك560.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين كركوكاحيائييوسف سيروان عمر عزة80130201941299053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك560.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيشوان ناصح عزيز كريم80131201941307017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك558.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيزينب خليل ابراهيم حبيب80132201942341044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك558.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد مجيد حميد احمد80133201941001036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك557.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائينبع الحياة علي ولي علي80134201942114082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك556.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى احمد عادل صديق80135201941001276

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك556.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيايمان سالم محمود محمد80136201942137013
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك556.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيسلسبيل عماد سامي فارس80137201942282129

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك556.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيدالل عدنان لطيف جاسم80138201942109033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيابراهيم حميد حسين عليوي80139201941048004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمريم يوسف عمر كريم80140201942334230

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيهبة هللا عمران علي رضا80141201942395098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك555.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيسوزان سلمان عبد هللا عبيد80142201942362010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك554.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعمار سلطان رمضان محي80143201941019106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك553.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمنذر سلمان حسين عبد هللا80144201941019149

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيإيمان اسعد ستار حمد80145201942341003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياستبرق فاضل خليل ابراهيم80146201942154003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعمر زكي جاسم محمد80147201941019108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك552.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد جعفر فريق فرج80148201941309041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك551.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيبشرى مصطفى علي سعدون80149201942111011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك550.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائياسماء تيفور فاتح عبد هللا80150201942341007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك550.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائياستبرق ابراهيم محمود بشبش80151201942157002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيناز ساالر عبد العزيز سعيد80152201942352054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك548.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيهيام طه خليفه اسود80153201942134104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيروزنا نجم الدين عزيز ولي80154181942383055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالنه صباح خليل قادر80155201942332038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيايشان عرفان عثمان ولي80156201942130013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيفدك جواد محمد علي حسين80157181942135027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيشهالء عماد مصطفى عباس80158201942395061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك546.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيموسى مزهر مطر عبد هللا80159201941022145

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائينادين عبد الواحد عباس محمد80160311942054058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيدانيه مؤيد حسين حمدي عبد هللا80161201942120009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيوسن عز الدين ناظم داود80162201942133060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيابو بكر خالد فرحان حسين80163191941067005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيطيبه مزاحم عبد الكريم بنيان80164311942065052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيمصطفى فيض هللا جوهر كاك خان80165201941301044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيساره عماد سامي فارس80166201942282117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيإرم محمد عبد الستار عبد القادر80167201942118002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبد الغفار طه ياسين ابراهيم80168201941048094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيأفين عبد الكريم نامق علي80169201942135006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائياستبرق حسن خورشيد رشيد80170201942106005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد صباح صالح علي80171201941259279

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك542.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيمحمد مجيد محمد امين80172201941301043
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائينور صالح عليوي حسين80173201942152026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن طارق موفق سحري80174171941017132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك541.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيفاطمة احمد فاضل صالح80175201942111028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيعمر يالجين فائق عز الدين80176201941390067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك540.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد اي قوت عز الدين علي80177201941001014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك539.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيعباس عبد االمير رشيد مصطفى80178201941006027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك537.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيوجدان احسان خلف حمود80179181942182098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك537.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيفاطمة جعفر قاسم علي80180181942244016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيتبارك حمد ابراهيم ادهم80181201942114014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمعن محمد ادريس محمود80182201941084076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك535.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيايالف عبد القادر صالح الدين مصطفى80183201942395025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك534.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعياش يعقوب يوسف حمدان80184201941048132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك534.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى علي رمزي ناجي80185201941001289

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك533.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيافنان امجد عبد الستار عبد80186201942154006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك531.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمصطفى عطا هللا جدوع عناد80187201941022138

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعلي لطيف جبار روستم80188201941377049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك529.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيزينه طارق فائق صديق80189201942119034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيعمر غضبان عواد محمود80190201941007037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهيوا شاكر عواد محمد80191201941309062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيسارة شكر شاكر بكر80192201942160058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكاحيائيزينه سعود حيدر حمه رش80193201942172016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيشيت عبدهللا علي ابراهيم80194181941020032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيميناء بكر اسود اسماعيل80195211942178206

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0ثانوية بيام للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمريم عدنان محمد رضا80196201942318013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0ثانوية بحركة للبناتاربيلاحيائيشهد نشوان سعيد ابراهيم80197311942043018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيلبنى نوري خلف خليل80198201942109083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك526.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعمر قادر شهاب احمد80199201941002032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك525.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيمنى جاسم عبد عيسى80200201942117052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك525.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيريام مولود جاسم عالوي80201191942191032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات كركوكاحيائيسيفان صمد محمد صالح محمد امين80202201942336006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك523.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائينور رعد سلمان محمد80203181942182091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك523.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيمنار وجدي حسن محمد80204201942282191

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك522.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائياحمد عادل هادي صالح80205201941007004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك522.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز عادل نصر الدين كريم80206201941048093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك522.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعمر مازن زكي شافي80207311941024101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك522.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيرغده قحطان جمعه عبد هللا80208201942118082
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك522.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائينور الهدى احسان حيدر خليل80209201942121047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيابراهيم حسن حمد ماجد80210201941019001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحمد نوزاد جالل محمد80211201941302039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيايالف احمد طاهر يوسف80212201942121005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعلي عز الدين طالب مهدي80213201941005036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيفدك عماد محمد احمد80214181942244021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيحنان عبد هللا علي مراد80215201942120008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك520.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيمحمد صباح فاضل مهدي80216181941037050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك519.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكاحيائياسماعيل امير اسماعيل حسين80217201941315002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك519.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيتماضر بدر محمد هادي80218201942238007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك519.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيهاوري لقمان احمد رشيد80219201941303189

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك519.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمة حبيب محمد احمد80220201942344125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك518.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيناطق خالد كريم عبد القادر80221201941305043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك518.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيعالء عبدالجبار حمدان عبد80222211941023035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائياحمد عماد احمد متعب80223201941022016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيحسن احمد قاسم عباس80224211941033009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيايمن حامد عبد هللا ساهي80225101941020037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيزينب جمال محمد حسن80226201942117030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيديار مشير اشور جوهر80227201941309017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك516.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيأفنان صباح مجيد محمد80228201942137002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك516.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيذكرى قادر احمد توفيق80229201942340045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك516.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيتبارك فاروق قادر حسن80230201942117013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك516.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيروزان لقمان درويش فالمرز80231201942338011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك515.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائييونس احمد علي احمد80232201941048238

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك515.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيايمان وسمان هدايت كريم80233181942383025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك515.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائينور فتحي صالح فتحي80234201942141070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيزيان كريم محمد امين درويش80235201942338013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيلينا فريدون نجم قادر80236201942346059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيمريم احمد ابراهيم امين80237201942335043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيسفانه صباح اسعد شكر80238201942120023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0ثانوية طارق بن زياد للنازحاتكركوكاحيائيخالده جالل مال هللا هايس80239201942169005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيرويده جمعه صالح عزت80240181942182040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك514.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيغفران عبد هللا محمود حسين80241201942132037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيهاوجين حمه غريب علي محمد80242201942334250

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيميثاق عدنان داود حسين80243201942149039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيجاوه روان عسكر مجيد احمد80244201942382017
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيغسان فرحان مايخان فروخ80245201941001188

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيزينب شهاب احمد عزت80246201942395049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيابراهيم سمير حسين محمود80247201941304007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيد ريا صباح صبور خسرو80248201942355017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك513.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيَكه شبين محمد احمد كريم80249201942342055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك512.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائياوزالم جمال ناصر اكبر80250201942137009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك512.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيمياسه حمد علي حميد80251201942137059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك512.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياسراء جودت شكري شيرزاد80252201942282009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.2ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائياحمد مصطفى محمد ثابت80253211941020009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكاحيائيمريم علي قحطان حسن80254201942148029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمينا سباس احمد محمد80255201942118175

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائياسماء تحسين مدحت شكور80256201942149003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمود نادر خورشيد حسن80257201941390099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا ستار عبدهللا نجم80258181941035080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمحمد وعد نجم عبد هللا80259201941005060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهدى جمعه عبد هللا علي80260201942346072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيآية جنيد كمال الدين توفيق80261201942120002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.2اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيسدف فكرت محمدشوقي عباس80262201942180061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد محمود جبار قادر80263201941312095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد نوزاد خليل غني80264201941048188

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعلي جمعه عمر خضير80265201941314019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكويزه صباح نامق افندي80266201942355041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك510.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد الملك محمد اسكندر حبيب80267201941019094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعطية ابراهيم عطية علي80268211941039027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيده ريا ابراهيم اسماعيل محمد80269201942141030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهدى بهروز محمد سعيد احمد80270201942331182

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيشيماء طيب طالب حمه خان80271201942333031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئافان عثمان قادر ابراهيم80272201942332001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعلي عبد الباسط علي احمد80273201941013061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيجنات قيس انور حميد80274201942144020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيضحى خالد بديوي عبد80275201942282144

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيبراء عبد االمير اسعد دحام80276201942139024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيوالء حازم شكر محمود80277211942097169

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيمحمد ثائر حسين علوان80278201941006049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيبلند لقمان جبار حسن80279201941304041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشه نكه احياء رشيد محمد شريف80280201942334180
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيايمان علي رحيم رشيد80281201942334045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيبهار زبير صابر احمد80282201942365009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيايالف يحيى كمال احمد80283201942117008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيابراهيم خليل ابراهيم رجب80284191941007001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيخيالن هيمن رشيد مصطفى80285201942340040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيمريم احمد كريم صالح80286201942141057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعمر عبد هللا خلف شيخ80287201941025043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيوالء عجاج عيسى عجاج80288201942106085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائياالء جودت طه ابراهيم80289201942106012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيامينه بهجت مصطفى جبار80290201942154009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيكانكار رزكار عثمان شكور80291201941309035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيهدى جهاد رشيد محمد80292201942140059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائينورا جتين شكور غريب80293201942134092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيمروه تيفور فاتح عبد هللا80294201942341072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك506.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيدعاء رعد سلطان حمادي80295201942282078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيفاطمه صباح صابر رشيد80296311942031029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائياالء نمير قاسم رشيد80297201942395015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيرسل حمد صالح عبد80298201942206013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيفاطمه محمد رمضان خليف80299201942138098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيحنان فاضل عثمان خضر80300201942344060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيعبير صادق علي احمد80301201942138089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك505.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهوَكر عز الدين فائق عبد هللا80302201941311069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك600.0ثانوية المهيري للبنينكركوكتطبيقيعلي حامد عبد هللا رضوان80303201951034007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك589.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقياحمد ياسر فؤاد محمود80304201951030012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك523.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيصهيب جمال محمد كلش80305201951208005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك518.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينتطبيقيعبد السالم سهيل محمد حسن80306181951029010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك512.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيمريم امجد محمد صالح محمد80307201952154017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمحمد حامد محمد علي80308171951002064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيسند عثمان محمد محمود80309201951030032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمود عدنان محمد جميل80310201951048088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيسارة يونس عثمان عمر80311201952334047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك502.0ثانوية القلم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمحمد سرور طاهر حسين80312201951049006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك501.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيايالف ناظم عاصي مجيد80313201952331009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك499.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيده ريا خالد احمد محمد80314201951301012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك498.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمصطفى رائد محمد عبد الكريم80315201951005055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك494.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكتطبيقيدانيا خير الدين محمد طاهر جمال الدين80316201952132006
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك494.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيَكولسن عماد خليل اسماعيل80317201952117024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك493.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيكوردستان صدر الدين كاكه الدين علي80318201952340058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك484.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيلينا نور الدين محمد الو محمد امين80319201952120030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك483.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيهدى عبد الباسط صمد طه80320201952334082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك482.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيايالف فتح هللا شهاب جالل80321201952282008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك482.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعمر عبد الكريم مدحت امين80322201951259207

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك482.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيدلخوش سركوت جبار صالح80323201952349013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك481.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيسجاد علي اكبر خورشيد80324201951005014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك479.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد صباح محمد كريم80325201951304090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك479.0دراسة تركمانية-ثانوية بارالق اساس للبنينكركوكتطبيقيحسين ضياء الدين ابراهيم اسود80326201951074011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك479.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقياحمد فائز غالب سلطان80327311951004003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك478.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيعبد السالم حسين علي احمد80328201951002014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك477.0الخارجيونالمثنىتطبيقيمحمد عنيد واجد حسين80329291951400031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك476.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقيكرار عبد الواحد عباس محمد80330311951072070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك476.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيهيفاء مهدي حواس اسود80331201952154026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك476.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيجاوكه رفيق رشيد سعد هللا80332201952345014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك475.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقينور صائب شوكه احمد80333201952121028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك474.0ثانوية مار افرام للبنينكركوكتطبيقيبولص سروان بولص موسى80334201951039005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيقبيس نمر محمد علي80335201951250040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمنجد محمود احمد عبد80336201951017040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0ثانوية عشتار للبناتكركوكتطبيقيانيتة اديب فرنسيس شمعون80337201952142002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك470.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيسزن صايغن بكر شاكر80338201952134021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك658.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهه فال عبدهللا كنجو حسن80339201921314025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك616.0الخارجياتكركوكادبينور نبيل قادر عبدهلل80340201922401044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك606.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيريان اسماعيل علي عبد هللا80341201922352010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك606.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمحمد فرحان اكرم عزيز80342201921081040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك595.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبينور مهند صالح كلو80343201922121029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك570.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكادبيإيالف آيدن محمود ولي80344201922172002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك569.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلادبيعمر ساجر عبد عباس80345311921065008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك560.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيهبه وسام رمزي عبد هللا80346201922109033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك558.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبييوسف سعد محمود محمد80347201921081054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك557.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبينبأ هشام احمد صالح80348201922124036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك557.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيمسره علي كريم محسن80349201922101012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك551.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيشهد سراج كمال عبد الرحمان80350321922020022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك550.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيجاسم خلف محمود محيميد80351201921079012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك547.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيرفل عماد مردان جاسم80352201922109010
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك539.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيطه كتيبة فاروق عبد الكريم80353201921085052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك538.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد كرم حسن امين80354201921311113

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك536.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيفرح زكي خيري جبر80355201922114031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك535.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيديار محمود محسن جمعه80356201921025012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك534.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبياسيل محمد حسين طارش80357201922141005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك534.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيدعاء محمد خالد اسماعيل80358201922121014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك528.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيزينب عباس احمد سعيد80359201922338018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك527.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيعثمان محمد خورشيد حميدي80360201921077057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبينوال عبد هللا علي احمد80361201922170008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك524.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبييوسف احمد نوري قادر80362201921078147

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك523.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيطارق عبد هللا عواد ابراهيم80363201921200005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك519.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيعبد هللا جمال عباس جاسم80364201921011020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك518.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيسحر عمار محمد علي80365201922117028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك517.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعلي اسماعيل حسن عبد80366201921022057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك516.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيحازم سفيان طه شهاب80367201921079014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيماريه محمد كريم حسن80368201922354038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك511.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيثامر خنجر رمضان حرجان80369201921077022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك511.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيعبد الرزاق نسرت عباس عثمان80370201921081020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك511.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبياحمد سالم عبد هللا محمد80371201921016008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك510.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيمالك شاهين قادر سعيد80372201922395040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك509.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايالف احمد عبد هللا محمد80373201922349005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك507.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيزيلوان سامان اسماعيل كريم80374201921364010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك507.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيسجاد نجدت كمال احمد80375201921079019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيغسان حجل طبج محسن80376201921077074

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسمر سيروان نوري عبدل80377201922335033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيليث حميد مطلك جاسم80378201921259245

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبينور صباح فتاح مصطفى80379311822038029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياسيا جالل رشيد نامق80380201922346006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيرقية رياض عبد القادر وهب80381201922130016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك501.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيرسل زهير حسن حسين80382201922109008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك501.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيمنار مصلح حسن عطية80383201922177025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك500.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيدانا رمضان عيسى محمد80384201921311037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك500.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيسرور ياسين شحاذه جمعه80385201922101009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك499.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيزيد عصام احمد فرحان80386201921201008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيضحى عماد حسين عكله80387201922120014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيرنا حازم محمد عزيز80388201922117018
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيصباح عيسى طلب صالح80389201921079026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيساره زاهد كامل صالح80390321822020017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيبناز نوري سعيد علي80391201922338009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيجاوان سامان سعيد قهرمان80392201922338013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيمحمد مكي حمود صالح80393201921207035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيباهؤز سلمان احمد محمد80394201921314008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشوخان رشيد رضا صالح80395201922346042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمنذر عادل ابراهيم سليم80396201921022096

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكادبيساره علي عبد الرحمن احمد80397201922136005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك491.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيسالم فاضل خلف خليل80398201921007041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك491.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيايه وسام عبد العزيز عارف80399201922141014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكادبيعبد الرحمن عبد القادر حسن خالد80400201921014003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك488.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبياية اكو نوري حمد امين80401201922144008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك487.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبياالء علي رشيد عبد هللا80402201922121004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك487.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيمصطفى رحيم خشان حاتم80403201921079059

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك486.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيباسم فتحي شالش فحل80404201921037008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك485.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيرومي عبد الجبار بشير حميد80405201921025014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك485.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبياحمد كريم ابراهيم محمد80406201921259037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيهاجر يشار علي محسن سلمان80407201922120022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيبكر ابراهيم صالح خورشيد80408201921022023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك482.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيمحمد حسن عبد هللا حمودي80409201921200011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبييوسف شحاذه سبهان عسكر80410201921079071

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك479.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيمريم لطيف سرتيب أحمد80411201922395039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيسارا خيرهللا محمد محمود80412201922149023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيريزان سورة محمد احمد80413201922141020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيمحمد احمد نجم عبد هللا80414201921079046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيخديجه هاشم احمد رشيد80415201922114013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد ابراهيم محمد زياد معروف80416201921311085

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيدنيا جعفر حميد مجيد80417201922130010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيعبد هللا عدنان عبد هللا جمعه80418201921201018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد سيروان جبار حسين80419201921377005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةكركوكادبيجيكر عبد الجبار مصطفى غفور80420201921316007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيبه همه ن بختيار محمد علي80421201921314010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيشاالو محمد طه احمد80422201921311057

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك473.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيايمان محسن لحك صليح80423201922124012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبياسماعيل فاضل ابراهيم حمزه80424201921077019
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيآيه مهاوش دريب حسين80425201922170001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهه ريم ظاهر رحمان فرج80426201921311130

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك471.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيسجى ثائر خليل صالح80427201922125027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبياحمد جمعة خلف موسى80428201821207002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيروشنا سردار حمه سعيد محمد80429201922331016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيياسمين علي وهاب احمد80430201922117047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيجوامير ساالر قادر شريف80431201921311029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيمحمد عبد هللا علي محيميد80432201921261112

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمصطفى سمير محمد سمران80433201921078128

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيمخلد ناصر عبد حميدي80434201921030019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكادبيمالك سامان حسن صالح80435201922153007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيعماد احمد جمعة صيهود80436201821201020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد دلشاد صالح محمد80437201921306053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيياسين امير ياسين ابراهيم80438201921201049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيبرزان عدنان بكر شريف80439201921022019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبياحمد سامي محمد احمد80440311921017002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيافنان رافد فخر الدين شيرزاد80441201922141007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكادبيأمل توفيق حمه صالح امين80442201922153001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيغسان ابراهيم عباس بندر80443201921081028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463.0كردية-ثانوية ريباز المختلطة كركوكادبيعلي قاسم محمد قادر80444201921366003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيعلي صون ار شكران علي80445201921079035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك463.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيخليل حسين خليل ابراهيم80446201921018011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد احمد رستم كريم80447201921311086

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0ثانوية التون صو للبناتكركوكادبياالء طارق توفيق قره ني80448201922143005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعمر خميس خلف حسن80449201921022068

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك462.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشوخان نجاة عبد القادر احمد80450201922340040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعلي عمر عبدين علي80451201921016058

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيرعد بندر رداد حواس80452201921079018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينكركوكادبييونس جاسم فرحان محمد80453201921265072

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك461.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبياحمد شافي هادي ابراهيم80454201921015006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيغريب سيامن غريب ابراهيم80455201921011029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسرور رزكار عبد هللا توفيق80456201921377042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيسالم اسماعيل حيدر رضا80457201921300007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيآيه جاسم محمد اسماعيل80458201922117002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد هركوت احمد قادر80459201921311119

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيغفران غسان جناب حمد80460311922038029
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0ثانوية الطيبات للبناتكركوكادبيامواج محمود خليل صالح80461201922159002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيخنده سلمان ابو بكر اسماعيل80462201922344014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيبتول احمد عباس ديدار80463201922106016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك459.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعبدهللا مشير عبدهللا حسن80464201921314018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك458.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمحمد خضير عباس حسون80465201921007074

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك458.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيفاطمة نصر عالء الدين حسين80466201922137028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسه تَكين أزاد عزيز عبد الرحمن80467201922332029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعبد هللا حسن عبد الرحمن محمد80468201921306043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبياسماعيل ادريس سمين محمد80469201921007016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد علي كمال محمود80470201921306009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيعبد الرحمن ماجد عبد الساده نعمه80471201921011017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبييوسف ياسين محمد علي80472201921313085

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد هونر محمد رفيق80473201921306073

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمحمد يوسف مصطفى علوان80474201921022086

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك631.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى وليد محمد طه80475201941005070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك577.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمراد مقداد عثمان ولي80476201941002046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك532.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائينبأ عبد الكريم قاسم رشيد80477201942184024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك520.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةاحيائيفهد موفق عبد القادر سلمان80478321941004046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك519.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيأية اياد حسين بكر80479201942118011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيمروه صباح كامل ابراهيم80480201942114070

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيحسين مصطفى محمد عبد هللا80481201941008014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك510.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائييوسف ريبوار احمد امين80482201941377091

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك506.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيرسل حسن علي فدعوس80483201942141032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعبد هللا صباح جمعة مجيد80484201941002021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك505.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسارا رحيم امين قادر80485201942354011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيمها محمد رحمة هللا عبد هللا80486201942101037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك504.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيره وا نوزاد محمد عبد الرحمن80487201941302075

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعباس جودت عباس موسى80488201941001105

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك503.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيزينه دلشاد نصر الدين رشيد80489201942154040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيايه جتين ياور انور80490201942134024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك501.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد مهدي رضا سعيد80491201941084066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك500.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائييونس حسين فخر الدين ستار80492201941008035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك499.0ثانوية التميز االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد مصطفى احمد محمد80493201941087004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائياحمد خميس احمد عباس80494201941016006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك496.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيعباس محمد عباس جواد80495311941063007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائييحيى فؤاد احمد عمر80496201941302176
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيسراب احمد عبد الرزاق كريم80497201942109056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد الستار علي عباس80498201941003093

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0ثانوية بيام للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزيان لقمان مجيد ياسين80499201942318010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيهيمن اوات رحيم واحد80500201941259356

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيمريم صالح الدين عبد الكريم حلمي80501201942119048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيايالف ستار عبد الكريم ولي80502201942149010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك492.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسميه حكيم رحيم وادي80503201942334152

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائياالء يشار جمال عبد الرحمن80504201942341011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيساره ايوب مرتضى علي80505201942106040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك490.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائييونس ناصح صالح كاظم80506201941303208

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك488.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيقدس حسن صالح حسين80507201942118154

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك539.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيزينب محمد صديق محمد80508201952138031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك494.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياسو منصور امين رشيد80509201951309009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك485.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينكركوكتطبيقيعلي ثائر جليل جمعة80510201951266011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك485.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيرائد اركان سعدون علي80511201951013011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيمريم وليد شكور الياس80512201952114039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك479.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيكواكب فتحي صالح فتحي80513201952120029

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكتطبيقياحمد حسين عبد الغفور محمد80514201951253003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيغادة قاسم ابراهيم محمد80515201952139036

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيبه يوه ن بسام عادل نجيب80516201951304024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك513.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيخالده اسعد فاضل حمد80517201922101005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك491.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبيغفران حسن حميد محمد80518211922250005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك470.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم صالح الدين عبد هللا رجب80519141922097031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك469.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيرحمه مندوب صالح مخلف80520181922183016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيسيف الدين محمد سليمان علي80521211921074039

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيادم عدنان جميل خلف80522261921015007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا باسم محمد عبود80523111921059054

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيعلي كامل محمد علي80524191921103018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0ثانوية بردى المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيبه روه ر نوزاد خليل حميد80525201921378005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبييوسف سعد هللا محمد قاضي80526201921306088

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيسفيان جاسم محمد اسماعيل80527201921015020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبينور ادهم رسول جعفر80528181922181026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيعمر اياد عبد الواحد ولي80529201921078077

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسوزان لطيف محمد خورشيد80530201922335037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيشهد عبد السالم مشعان محمد80531201922138043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياسماء رفيق محمد صالح80532201922346005
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيَكوران احمد صالح نوري80533201921364013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيام البنين ليث زهير محمد80534201922145002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيرقية محمود ابراهيم محو80535201922137015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد ايوب فتاح مجيد80536201921311090

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبيأيه فالح حسن شراد80537201922100002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبينرمين حسين علي احمد80538201922138075

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيريبين عاصي علي سعيد80539201921310012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيمصطفى عبد الرحمن محمد صالح80540201921030020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيمريم صالح محمد جبار80541251922086185

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعباس فاضل عباس علي80542201921377055

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان فؤاد محمد شريف80543201922354012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد سالم نجم الدين محمد80544201921306055

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيعبد الرحمن حسين علي احمد80545201921078057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينادبينوفل فرحان حمد خضر80546181921016022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبياوزكول نور الدين زين العابدين حسن80547201922120003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيمصطفى احمد خضر عالوي80548201921011049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيفاطمه عزيز نجم حميد80549181922383044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك442.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكادبيعبيد محمود عزام ترك80550201921252027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيسيف فالح حسن فرج80551201921022044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهاودين فخر الدين رؤوف عبد الرحمان80552201921316018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيحوراء حسين زيدان سلمان80553181922231003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبيسلطانه احسان عبد الرحمن حيدر80554201922100011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0ثانوية المنار المسائيةالمثنىادبيحمود صادق نعيم حمود80555291921150033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعلي عباس محمود محمدامين80556201921314019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيبوتان علي سعيد حسين80557201821362003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبياثمار مهند عايد مكحول80558201922121001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيزهراء علي وادي عليوي80559251922056044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكادبينور نجم الدين محمد عبد الرحمن80560201922107013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيعائشه عباس نوري ميزر80561201922130031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيوسام اركان حسيب ابراهيم80562201921023057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيعائشه كاوه بهمن علي80563211922179057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيفاطمة عصام جواد مجيد80564201922130033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيمحمد نه به ز كاكه عبد هللا80565201921011043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيداليا سامي جليل خليل80566201922125014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيهازه عادل جوامير احمد80567201922335066

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيعبد هللا حميد سالمة نايف80568231921011053
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسوما اميد كمال علي80569201922346037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياسراء علي طاهر محمد علي80570201922340006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدريا صباح غازي فاتح80571201922339007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيسمر سمير سعد ريكان80572201922110036

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيعاصم عبد الحميد عبد هللا حسن80573171921035006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيصميم جاسم محمد حسن80574171921114019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد برهان كرم حسن80575201921311091

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيموسى عباس عالوي دربو80576201921077104

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيسارا توفيق عبد الرزاق رشيد80577201922108014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسوزان مجيد احمد بابا علي80578201922335038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيياسر عمار حسن محمد80579171921075016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيحيدر سرمد فليح حسن80580211921017011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكادبيمحمد عيدان خالد رشيد80581201921391021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكادبينايف دانوك عمر حمد80582201921260030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيمحمد فوزي جاسم حميدي80583211921218009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبياالء محمد فرج مزعل80584211922250002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبياحمد صادق رشيد محمد80585201921300002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهدى كاظم محمد كريم80586201922348018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد شيركو حسن علي80587201921316017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيامل جاسم محمد سمين80588201922148005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد سيروان شهاب علي80589201921311100

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيمصطفى كفاح صنكر علي80590241921018072

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيايالف ازاد فاروق عبد الرحمن80591201922124011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبيريفان ساالر عبد هللا محمدصالح80592201922354018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيعمر فاضل محمود عمر80593201921078081

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيزينب زيد محمد نصيف80594211922094020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك429.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيفاطمه سعد ابراهيم محمد80595201922130034

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد الرحمن اكرم جبار خزعل80596151921001076

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيشيماء رفيق قهرمان عبد هللا80597201922341035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيفاطمة ساجد لطيف عبد اليمة80598251922080047

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيهالله محمد حسين حسن80599201922341044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيئاال عارف جوهر حمه رضا80600201922341002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبياسماعيل عادل احمد محمد80601201821314003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيصادق عثمان حسين محمد غريب80602201921311060

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيحسين سردار صبري حسين80603211921076011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمهدي خلف علي عبيد80604171821009171
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيعبد القادر موسى نفيش احمد80605201921235020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمصطفى جواد وادي امين80606201921078126

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيياسر عبد هللا علي حسين80607201921022105

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيعاشج شهاب احمد عالوي80608201921023024

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكادبيفاروق عبد المنعم محمد عمير80609201921283035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعلي مجيد احمد شريف80610201921307012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0ثانوية بردى المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبييوسف اسماعيل علي رحمان80611201921378026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبيمحمد سعيد محمد كريم80612201921301018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمحمد عصام عباس لطيف80613201921007076

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعبدالقادر سردار عبدهللا حميد80614201921313038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد سه ردار محي الدين غريب80615201921306007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك582.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيمنتظر حيدر ميسون تايه80616231941031138

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك536.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين صالح الديناحيائيعباس احمد كاظم جاسم80617181941380027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك521.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيميار سامر زهير خليل80618211942165070

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك502.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيحسين محمد حسين طارش80619201941011016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك495.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائياسراء ياوز عباس كريم80620181942203009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك488.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيفرح قتيبة عبد الرزاق شهاب80621171942267105

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك487.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد يوسف مجيد حميد80622201941309058

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك487.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيبتول احمد ماجد حميد80623201942119017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك486.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد مازن عدنان محمد80624201941001034

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك485.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينازدار عبدالستار حمه رسول حبيب هللا80625201942347020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك484.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيدينا هشام فاضل مهدي80626201942134034

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائينور جاسم حمزه سلمان80627211942135073

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481.0ثانوية كنجان للبناتاربيلاحيائيبتول سعد عطا هللا ابراهيم80628311942048003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك481.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائياحمد جاسم محمد موسى80629271941020006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيدنيا ظاهر منصور ابراهيم80630201942118070

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد القادر اوس احمد محمد رشيد80631101941013085

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك479.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيعلي جوهر احمد شعالن80632201941006037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعلي يوسف عبد هللا محمود80633201941309030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعبدالودود جنكيز بهاء الدين مردان80634201941002026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعثمان عرفان علي عبد القادر80635201941084042

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك475.0دراسة تركمانية-ثانوية بارالق اساس للبنينكركوكتطبيقيطه عادل طاهر عبد الوهاب80636201951074015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمود عقيل عادل شريف80637201951005053

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك474.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقياالء فرهاد رشيد ولي80638201952352003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الدينتطبيقياحمد خليل ابراهيم حسن80639181951154001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك465.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيعمر محمد احمد عبد هللا80640171951020078
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كلية التمريض/جامعة كركوك672.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائياحمد عماد حكيم صديق80641201941364002

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيأدم عثمان صابر امين80642201941304005

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيديانا جالل محمد احمد80643201942342036

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيفاطمه محمد حسن محمدفاتح80644201942180082

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيزبيده اميد علي شريف80645201942132023

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد عساف سمايل خضر80646201941377015

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0اعدادية تازة للبنينكركوكاحيائيمحمد يوسف فاضل عباس80647201941018029

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيرسول ولي حويز كريم80648201941365007

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيحسين قاسم محمد عباس80649211941084011

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائييوسف اسماعيل عمر محمد80650201941390114

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعلي رزكار صالح كريم80651201941303111

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد طارق عبد الحميد مدحت80652201941001234

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائييقين نبيل عكيد محمود80653201942111046

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفريال عبد القادر نصر الدين محمد80654201942347016

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعمر سالم نوري محمد80655201941001183

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيفاطمه ماجد حميد مجيد80656201942125028

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبنار محمد محمد صالح محمد عزيز80657201942340020

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائييوسف عباس فالح حسن80658201941005079

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد فاتح علي محمد مصطفى80659201941084063

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيدلفين يوسف محمد خورشيد80660201942365015

كلية التمريض/جامعة كركوك671.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمه كمال مصطفى حسن80661201942352048

كلية التمريض/جامعة كركوك670.5ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيسنان نظام حكيم حكمت80662201941050017

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيتارا ماهر عبد اللطيف صابر80663201942352021

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيعلي اسماعيل عمر محمد80664201941390055

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيزينب ياسين بهاء الدين روؤف80665201942124058

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائياوس عطا هللا خلف صالح80666201941020020

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيشهد جياد ابراهيم حسين80667201942115026

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى كامل جميل صالح80668201941001293

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيسامان محمد سليمان محمد80669201941311025

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينور نوزاد قادر حسن80670201942334246

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيمحمد بكر فهد محمود80671181941009048

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيحسن طامي عمر محمد80672201941025015

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينياز كريم محي الدين محمد علي80673201942342065

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيسجاد عيسى غازي حسين80674201941006022

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبد الرقيب بالل يحيى علي80675201941048090

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعلي احمد محمد توفيق80676201941022075
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كلية التمريض/جامعة كركوك669.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائيمحمد يوسف محمد عبود80677201941036010

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيشموع غازي طه خلف80678181942254028

كلية التمريض/جامعة كركوك669.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد نزهان جمعة سلمان80679201941259302

كلية التمريض/جامعة كركوك668.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيهمام باسل محمد عباس80680201941001314

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيحسين كامران جبار بيروز80681201941364006

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيايه اسماعيل علي بلخش80682201942338005

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيأسماء جمعة صديق حمه حسن80683201942382002

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيهويده محمد سلمان علي80684201942115041

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائياسامة روكان ياسين عبد الرحمن80685201941006005

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد نجم محمد ابراهيم80686201941259300

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيسمية كوران محمد كامل احمد80687201942331112

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمحمد علي عبد محمد80688201941013089

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه ازاد مصطفى كاكه عبد هللا80689201942344045

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيرغد خلف صالح عبد هللا80690201942151010

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعلي يوسف عبد محي الدين80691201941309031

كلية التمريض/جامعة كركوك667.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيدنيا حسن بكر احمد80692181942383044

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيوسام حميد خلف ويس80693201941048226

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيغفران سامي علي سليمان80694201942282151

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيسرى سرحان محمد سرحان80695201942120022

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيتبارك عباس احمد محمد80696201942141023

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عبد الحافظ مرعي هايس80697181941154006

كلية التمريض/جامعة كركوك666.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيآيه نوزاد اسعد حسن80698201942331011

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهيلين صباح معروف محمد80699201942382059

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسيا هه وراز رؤوف علي80700201942352009

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائينور احمد عبد عيسى80701201942117056

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيعذراء عباس عبد الصمد عبد هللا80702201942114055

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيدينا صالح احمد معروف80703201942334093

كلية التمريض/جامعة كركوك665.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيامنه محمد عبد هللا بختيار80704201942352010

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيدياري كمال عبد القادر امين80705201942334088

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيريان شاخه وان ابو بكر احمد80706201942334102

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمريم حكمت توفيق مولود80707201942382054

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهايدا عدنان خورشيد اسماعيل80708201942331178

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائينور حسين خلف ابراهيم80709181942203067

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائينبأ عدنان حسين مهدي80710201942144056

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيرحمة جبار امين رشيد80711201942138043

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيشيماء شاكر ابراهيم صديق80712201942117040
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كلية التمريض/جامعة كركوك664.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيساره احمد علي منصور80713201942134053

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيمريم عمران جاسم فتح هللا80714201942101034

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزريوه كمال علي عزيز80715201942346034

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيسجى صباح خلف خليل80716201942114045

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمروه عباس كريم مصطفى80717201942118160

كلية التمريض/جامعة كركوك663.0ثانوية عشتار للبناتكركوكاحيائيكروز يلدا سبو صليوه80718201942142006

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائينيان لقمان نعمان حسن80719201942331171

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيهناء جبار مرهون مشعان80720201942141077

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيبتول نشأت حيدر علي80721201942394002

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيريام حسن عبد هللا سليمان80722201942239008

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشه نَكه دلشاد عزيز عبد الرحمن80723201942332033

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسناريا فاضل ابراهيم محمد80724201942352038

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيآيه محمد جمال عبد الرحمن80725201942140013

كلية التمريض/جامعة كركوك662.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهيفى هيمن بكر محمد80726201942331188

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0ثانوية القلم االهلية للبناتكركوكاحيائيشيماء عباس حسين محمد80727201942183004

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيايه ازاد عبد الرحمن رضا80728201942118046

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائينيشتمان محمد عبد هللا حمه صالح80729201942331172

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيايه هاشم قنبر خليل80730201942117011

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائينبأ رعد احمد حسين80731201942160103

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيايمان بكر محمد توفيق80732201942331029

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكول باران حازم عزيز علي80733201942345067

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائينبات علي صالح طعمه80734201942238026

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيهديل شجاع عصام عباس80735201942282236

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشيماء جمعة شاكر احمد80736181942383084

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيزهراء أحمد مرعي حسن80737181942203030

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيساره مردان رحمان رحيم80738201942334141

كلية التمريض/جامعة كركوك659.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئه وين نهاد كاكه مند محمد80739201942332002

كلية التمريض/جامعة كركوك659.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيره يان ناظم حسن علي80740201942331084

كلية التمريض/جامعة كركوك659.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيبلقيس خلف حبيب عياش80741201942115013

كلية التمريض/جامعة كركوك659.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيساجده عبد الرحمن جبار صالح80742201942139066

كلية التمريض/جامعة كركوك659.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء عدنان عزيز محمود80743201942340010

كلية التمريض/جامعة كركوك659.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزينه طاهر توفيق كريم80744201942334123

كلية التمريض/جامعة كركوك658.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيسوزان محي الدين محمود احمد80745201942331116

كلية التمريض/جامعة كركوك658.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسراء جليل عثمان علي80746201942332004

كلية التمريض/جامعة كركوك658.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيفاطمة كريم سدخان َكزار80747201942177024

كلية التمريض/جامعة كركوك657.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيابتسام عباس علي احمد80748181942182007
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كلية التمريض/جامعة كركوك657.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيحنان خالد طلب محجوب80749201942112010

كلية التمريض/جامعة كركوك657.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشياو كريم محمد حسين80750181942383081

كلية التمريض/جامعة كركوك656.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الديناحيائيشيالن ناظم عبد الكريم عزيز80751181942384014

كلية التمريض/جامعة كركوك656.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء دلشاد احمد مجيد80752201942339002

كلية التمريض/جامعة كركوك656.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبيكرد كاوه محمد امين ميكائيل80753201942340026

كلية التمريض/جامعة كركوك656.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائينورا حسين سليمان خضر80754331942045016

كلية التمريض/جامعة كركوك656.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيشروق غازي طه خلف80755181942254027

كلية التمريض/جامعة كركوك655.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيلنيا سيروان جالل محمد80756201942334215

كلية التمريض/جامعة كركوك655.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيشاكار عارف جالل محمد80757201942331127

كلية التمريض/جامعة كركوك655.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزينب طارق واصح فخري80758201942134047

كلية التمريض/جامعة كركوك655.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيفاطمه ستار عبد هللا علي80759201942138094

كلية التمريض/جامعة كركوك655.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيسميه سمير عاصي فارس80760181942182055

كلية التمريض/جامعة كركوك655.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيبيالن توفيق حميد امين80761201942334062

كلية التمريض/جامعة كركوك654.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائينهى كمال عبد أحمد80762201942160107

كلية التمريض/جامعة كركوك654.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيتبارك علي ولي علي80763201942114016

كلية التمريض/جامعة كركوك654.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيشهد امير احمد سعدي80764201942138076

كلية التمريض/جامعة كركوك654.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشيماء قاسم فايق محمد80765201942334188

كلية التمريض/جامعة كركوك654.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشه ن فريدون علي محمود80766201942382043

كلية التمريض/جامعة كركوك654.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيجوانه ابو بكر علي عبد الرحمن80767201942333020

كلية التمريض/جامعة كركوك654.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيسندس مجيد ابراهيم مجيد80768211942176019

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء احمد شكر قادر80769201942344016

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيجميله ناظم خلف مدحي80770181942203022

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيأيه جبار مجيد صالح80771201942338003

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه لقمان حمه رش درويش80772201942344048

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيامنه وليد عثمان محمد80773201942331021

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيده شنى يوسف حسين حسن80774201942331075

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيرسل هاشم علي حمد80775201942180046

كلية التمريض/جامعة كركوك653.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسراء سيروان رشيد علي80776201942344007

كلية التمريض/جامعة كركوك652.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيهبه محمد سلطان سعيد80777181942394028

كلية التمريض/جامعة كركوك652.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيجوان توفيق احمد حسين80778201942334070

كلية التمريض/جامعة كركوك651.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيدياري طارق احمد محمد80779201942331076

كلية التمريض/جامعة كركوك651.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشوخان خليل عادل صابر80780201942334183

كلية التمريض/جامعة كركوك651.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسارا عبد هللا عبد المجيد اسعد80781201942340054

كلية التمريض/جامعة كركوك651.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائينرجس احمد كامل علي80782201942138120

كلية التمريض/جامعة كركوك651.0ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيمينا صباح كريم امين80783201942131023

كلية التمريض/جامعة كركوك650.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيهدى عباس فريق حسن80784201942118196
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كلية التمريض/جامعة كركوك649.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيرحمه شورش عزيز حسين80785201942340047

كلية التمريض/جامعة كركوك649.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوسن سيروان خورشيد محمد80786201942332030

كلية التمريض/جامعة كركوك648.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرسل خضر حسن ابراهيم80787311942047072

كلية التمريض/جامعة كركوك648.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيزينب كريم نجم عبدهللا80788211942291047

كلية التمريض/جامعة كركوك648.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره نهاد محمد احمد80789201942347011

كلية التمريض/جامعة كركوك647.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشه بول حبيب كريم بابا80790201942334177

كلية التمريض/جامعة كركوك647.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيزينب وسام غازي فليح80791181942244013

كلية التمريض/جامعة كركوك647.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيشيماء شيخ حسين صالح80792201942112023

كلية التمريض/جامعة كركوك646.8ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيميديا سامان حميد نادر80793201942116037

كلية التمريض/جامعة كركوك646.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيفريده احمد عبد هللا عبد80794201942208007

كلية التمريض/جامعة كركوك646.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزينو محمد رشيد حميد80795201942345052

كلية التمريض/جامعة كركوك646.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيزهراء احمد عبد هللا علي80796201942209009

كلية التمريض/جامعة كركوك646.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيشيماء كاوه احمد حسين80797201942338028

كلية التمريض/جامعة كركوك646.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيندى احمد خالد عيسى80798201942345082

كلية التمريض/جامعة كركوك645.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيورده احمد حسن قدوري80799181942254042

كلية التمريض/جامعة كركوك645.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائينور رفعت فرج براخاص80800201942174020

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك637.2ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائياحمد ايوب غازي يعقوب80801201941050004

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك614.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيسلمان لطيف قادر خضر80802201941030056

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك606.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمحمد ضامر خضر حسين80803201941002039

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك597.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيهديل عبد سلطان حميد80804201942106079

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك586.0ثانوية التميز االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد عبد القادر غائب داود80805201941087003

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك585.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيجرا محمد شكور انجه80806201942346023

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك578.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيمهند محمد زيدان خلف80807201941238035

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك577.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد طعمه مبارك سعيد80808201941059002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك577.0ثانوية الحرية للبناتالسليمانيةاحيائيزينب علي كريم درويش80809321942028008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك576.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد ارسالن فتاح اسعد80810201941302110

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك575.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيافيستا فاخر نجم الدين محمد80811201942331019

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك569.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيابراهيم عماد خالد محمد80812201941084001

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك569.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيدانيه ارسان كمال محمد نوري80813201942160032

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك567.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيأمنه كانبي صابر احمد80814201942338002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك563.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد برهان اجل شبيب80815201941302117

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك559.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيساره كمال زين العابدين غني80816201942341050

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك558.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيهدى شاكر حميد عيسى80817201942121053

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك554.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيلوزا عماد محمد خضر80818201942349028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك553.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيهدى وليد رفيق شفيق80819201942109098

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك550.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيشهد ناصر خلف عبدهللا80820201942181021
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك548.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعبد السالم سامان جبار علي80821201941303099

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك547.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائياحمد مطر سحاب حمد80822201941016008

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك547.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى احمد مصطفى كمال توفيق80823201941001277

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك547.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيزينب طه ياسين طه80824201942124052

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك546.0ثانوية الحرية للبناتالسليمانيةاحيائيفاطمه علي كريم درويش80825321942028014

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك545.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد طالب ناجي مجيد80826201941309005

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك544.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسارا اكو فايق انور80827201942344087

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك542.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيايوب محمد عثمان فرج80828201941377023

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك542.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيظاهر ماجد امين فاضل80829201941259144

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك539.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمزاحم محمد بيج عبد هللا80830201941013097

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك539.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيمريم هوشيار ابراهيم صالح80831201942121038

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك538.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيبرهم صدر الدين صالح رمضان80832201941377024

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك537.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعبد هللا مؤمن ناصر احمد80833201941005027

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيدينا احمد عزيز محمد80834201942118076

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياية عباس عبد الرزاق مجلي80835201942154011

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيبه يمان عمر كانبي عيسى80836201942362005

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيزينب عبد العظيم خالد محمد80837201942160053

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك534.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائياية نجاح حسين مردان80838201942133007

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك530.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائياريج مناع صالح عزو80839201942130001

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك528.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعلي رياض حسن محمد80840201941259195

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك527.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعمر سعود فاتيح روستم80841201941001182

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك527.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيديانا محمد امين اسماعيل خورشيد80842211942092032

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك526.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائييعقوب محمود محمد حسن80843201941048234

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك526.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيسالي داود خضر داود80844201942125016

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك525.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعبير سلمان داود حسين80845201941022071

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك525.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائينبيل نصير دارا فدعم80846201941259345

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك525.0ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيعلي يشار احمد غائب80847201941050024

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك524.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيفاطمة محسن هادي عباس80848201942394009

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك523.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائياسيل احمد علي سليمان80849201942117002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك523.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمد صالح سعيد عباس80850181941035124

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك523.0الخارجياتديالىاحيائيمها قاسم محمد محمد امين80851211942401053

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك522.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيزينب احمد مجيد غفور80852211942290030

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك521.0ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيزينب ادريس غازي حسن80853201942131011

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك521.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينورا عصام شكور محمود80854201942282225

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك518.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيدعاء حسين جساب لطيف80855201942180039

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك518.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائياحمد برهان علي جمعه80856201941026002
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك518.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينديالىاحيائيعبدالقادر قيس محمود عبد80857211941276016

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك516.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهيرو عدنان مجيد معروف80858201942345097

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك516.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيشاد بهاء الدين نصر الدين الماس80859201941371009

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك515.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمه محسن مام رش قادر80860201942332036

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك514.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائيماردين صبحي محمود علي80861201942363009

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك514.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيآيه فاضل نعمه قمر80862201942118019

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك514.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيأيوب مظفر هادي مجيد80863201941004020

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك513.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيريمه قتيبه خضير نجم80864201942117026

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك512.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيزهراء احمد جاسم محمد80865201942157011

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك512.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيسحر سالم فرمان سلمان80866181942203040

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك511.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائييوسف عماد حسين مهدي80867211941005185

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك510.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيرنده معد كريم صالح80868201942119028

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك509.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيعلي طه محمد اسماعيل80869171941147037

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك509.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمشرق احمد محمود زيدان80870201941001275

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك509.0ثانوية االندلس للبناتصالح الديناحيائيملك حيدر خليل علي80871181942244027

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك508.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيمصطفى احمد علي اكبر80872201941008031

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك508.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمراد صايغن عبد هللا عمر80873201941013093

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك507.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيبارق يحيى اسماعيل عباس80874201941259069

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك506.0ثانوية كفري المختلطةالسليمانيةاحيائيمحمد عادي خضر حايف80875321941040023

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك506.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيمحمد احمد حسين ساقي80876271941032035

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك505.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمحمد مصطفى كمال زين العابدين80877201941005058

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك504.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائياسماء صالح خلف زراو80878201942109013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك503.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينكركوكاحيائيايوب صالح الدين حسين خورشيد80879201941021005

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك503.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيفاطمه عباس فاضل توفيق80880181942135023

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك503.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيفاطمه هجران عطا هللا هادي80881201942118150

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك502.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيروشنا عبدي بكر احمد80882201942333024

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك502.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيأحمد نجاة درويش موسى80883201941004013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك502.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيعلي حسين علي سمين80884181941037031

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك502.0ثانوية الحرية للبناتالسليمانيةاحيائيتافكة علي كريم درويش80885321942028005

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك501.0ثانوية روناكي للبناتالسليمانيةاحيائيهديل ابراهيم هذال حاضر80886321942032009

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك500.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفرميسك ستار عزيز محمد80887201942345064

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك500.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمحمد رشيد حركان ابراهيم80888201941013080

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك500.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيسنكين عباس محمد صالح صفر80889201942114048

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك500.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعقيل داود سلمان زين العابدين80890201941005030

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك499.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزهراء احمد كاظم جهاد80891201942134037

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك499.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيدنيا محمد قنبر خليفه مصطفى80892201942118071
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك499.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائييونس نوزاد محمد امين80893181941009072

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك499.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد عباس خليل كريم80894181941135002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك499.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء عادل جبار محمد80895221942135047

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك498.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعبد الوارث صالح عبد هللا جاسم80896201941005029

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك498.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيمحمد نبيل شهباز زين العابدين80897181941037052

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك498.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيعلي سامي سالم محمد80898201941003064

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك498.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيئاري ميروان شهاب حمه صالح80899201941302003

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك497.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشاناز جليل كامل حسين80900201942339010

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك497.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمحمد حمد عبد هللا محمد80901201941003087

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك496.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد دلشاد علي امين80902201941302124

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك496.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعبد العزيز عبود شهاب حمد80903201941259159

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك495.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيتبارك محمد خضير عباس80904261942083021

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك495.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيفاطمه حسن عباس حميد80905201942282157

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك495.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيساره أحمد هاشم محمد80906191942153042

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك495.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيمحمد ازاد مجيد محمد80907201941364013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك495.0ثانوية ابن خلدون للنازحينكركوكاحيائيشعبان رمضان حسن عماره80908201941063007

كلية الزراعة/جامعة كركوك556.0ثانويةالنجاح االهلية للبناتكركوكاحيائيدينا جالل سليمان محمد80909201942178003

كلية الزراعة/جامعة كركوك541.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيره وه ند قاسم عثمان رضا80910201941304058

كلية الزراعة/جامعة كركوك522.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيمصطفى صفوة ناظم ابراهيم80911311941063015

كلية الزراعة/جامعة كركوك483.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيحسن كريم عبد هللا حسن80912201941013030

كلية الزراعة/جامعة كركوك481.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيسما سرمد كريم خليل80913201942157013

كلية الزراعة/جامعة كركوك481.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعبدهللا عبدالواحد عبدهللا محمد80914201941304084

كلية الزراعة/جامعة كركوك476.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيمها احمد طالب محمود80915321942029066

كلية الزراعة/جامعة كركوك476.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمصطفى اسماعيل ابراهيم مصطفى80916201941304146

كلية الزراعة/جامعة كركوك475.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمصطفى احسان حميد وحيد80917201941048198

كلية الزراعة/جامعة كركوك471.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيرانية نجيب حسن حميد80918201942102021

كلية الزراعة/جامعة كركوك466.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمه وليد مظهر غيدان80919201942352049

كلية الزراعة/جامعة كركوك465.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعمر عماد عبدالوهاب شريف80920201941002031

كلية الزراعة/جامعة كركوك465.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيهبه طيب حميد عمر80921201942179022

كلية الزراعة/جامعة كركوك465.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييحيى محمد كمال محمد80922201941001320

كلية الزراعة/جامعة كركوك464.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيجنات مظفر كمال جمعه80923201942180033

كلية الزراعة/جامعة كركوك463.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيقدرات عبدالقادر احمد خنجر80924201942211005

كلية الزراعة/جامعة كركوك463.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبنار حميد مجيد صالح80925201942352020

كلية الزراعة/جامعة كركوك462.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعلي عدنان انور سلطان80926201941013063

كلية الزراعة/جامعة كركوك462.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهه ستى فرهاد نجم الدين طيب80927201941377085

كلية الزراعة/جامعة كركوك462.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيديانا ياسر محمد جاسم80928201942235005
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كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيفاطمة طه حسين صالح80929201942137049

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيزكي عز الدين فؤاد فتح هللا80930201941390035

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيأسيا احمد حسين ساقي80931271942064002

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيابراهيم اسماعيل حمد سليمان80932201941205001

كلية الزراعة/جامعة كركوك461.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحمد مريوان قاسم محمد80933201941302037

كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيزاكروس فهمي هدايت محمد امين80934201941302077

كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيليزان خليل ابراهيم علي80935201942331154

كلية الزراعة/جامعة كركوك459.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشنو دلشاد جوهر محمد80936201942346049

كلية الزراعة/جامعة كركوك459.0الدراسة الكردية- الخارجياتكركوكاحيائيبشرى مجيد حميد مصطفى80937201942403003

كلية الزراعة/جامعة كركوك459.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسماء طالل رفعت عثمان80938201942118117

كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعلي محمد حسين عبدهللا80939201941259204

كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايالف قهرمان نعمان عمر80940201942332008

كلية الزراعة/جامعة كركوك457.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيزينه حميد كريم اسود80941201942160056

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعمر قيس هاشم حسين80942201941025045

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد فاروق محمد علي حسين80943201941390092

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد جبرائيل محمد محي الدين80944201941312012

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيدانيه ييلماز صابر احمد80945201942395038

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيفيان سيروان محمد امين محمود80946201942362015

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف فكرت وهبي حكمت80947201941001324

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحمد صباح محمد احمد80948201941302028

كلية الزراعة/جامعة كركوك456.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيمروه عبد الصمد احمد محمد80949201942335041

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيمرام خير هللا احمد كوثر80950201942133046

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيأرمن محمد امين محمد سمين80951201942334001

كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيزهراء طالب راضي فرحان80952201942109044

كلية الزراعة/جامعة كركوك454.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيدانية عبد الوهاب محمد صالح80953201942282076

كلية الزراعة/جامعة كركوك454.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينجمه عواد شهاب حمد80954201942118179

كلية الزراعة/جامعة كركوك453.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيخاوين خضر محمود حسن80955201942341036

كلية الزراعة/جامعة كركوك453.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمراد يلدرم احمد عارف80956201941030151

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيشيماء بختيار غالم عبد هللا80957201942138083

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيشاجوان جالل صالح محمود80958201942364013

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد جبار عثمان صديق80959201941303136

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدنيا حسن بهرام حسن80960201942345038

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيزينه خليل ابراهيم محمود80961201942137033

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيميديا برزان عبد هللا خورشيد80962201942334237

كلية الزراعة/جامعة كركوك451.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائياسراء فوزي حسن عبد الرحمن80963201942331014

كلية الزراعة/جامعة كركوك450.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيعبد القادر ريكان عراك حسن80964191941043023
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كلية الزراعة/جامعة كركوك450.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائينور اسماعيل عبد القادر نجم الدين80965201942331166

كلية الزراعة/جامعة كركوك450.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيئاويزان مردان قادر جوهر80966201942334004

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيافنان احمد عبد الحميد غفور80967201942118033

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيفاضل عباس محمود محمد80968201941003080

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0ثانوية عشتار للبناتكركوكاحيائيأتور صبري بنيامين ايشايا80969201942142001

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينه وليد خالد عثمان80970201842118081

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0ثانوية كفري المختلطةالسليمانيةاحيائيعلي نبيل علي عبد القادر80971321941040015

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائيمحمد نجدت مصطفى محمد80972201941010025

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيمحمد خلف محمد عليوي80973201941206016

كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيالنه غازي عبد القادر عمر80974201942331152

كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائييونس رمضان احمد توفيق80975201941259373

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد هيثم كاظم علي80976201941259306

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيابتسام عباس اسود مردان80977201942125001

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيبوكان هابيل عبدي محمد80978201942331044

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيامينه ناظم حمه ره ش فتح هللا80979201942346008

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكاحيائيحمد حازم حمد خطاب80980201941260004

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيايالف يشار محمد محمود80981201942341013

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيساره شاكر جبير ارزيك80982311942038029

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزينب هاشم علي احمدي80983201942334120

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان هيمن عبد هللا نادر80984201942370001

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيحمد حسن اسماعيل حسن80985201941205008

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزينه احمد جبار عبد هللا80986201942339007

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيمحمد صالح صالح محمد امين80987201941305035

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائياطياف صالح زيدان خلف80988201942106010

كلية الزراعة/جامعة كركوك444.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيكامل نبيل كامل حسين80989201941371013

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيشيالن فقي علي نجم الدين محمد امين80990201942333030

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيسوالف حاتم عزيز قادر80991201942138074

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشه هين فرمان ياسين محمد امين80992201942332034

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0ثانوية الفرات للنازحينكركوكاحيائيحسين اسماعيل مصطفى حمد80993201941070006

كلية الزراعة/جامعة كركوك443.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائينبأ هيمن هالل جالل80994201842134079

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيفهد ثائر عصمت صبري80995201941005040

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائياسيل غازي احمد خلف80996201942109016

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيعلياء حسين امين مراد80997201842344078

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهانا حسين علي محمود80998201942331175

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعبد القادر اسعد عبد هللا احمد80999201941259163

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيسلوى صالح محمد سعيد محمود81000201942106043
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كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائيسلمان عباس سلمان عوده81001131941002046

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيمروه نوري درويش احمد حسين81002201942330040

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسارا عباس حسن قادر81003201942340053

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمود علي عزيز علي81004201941303182

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيزينب صالح ابراهيم محمد81005201942338016

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيساره خضر دحام افندي81006201942138059

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيشهد محمود شكر صالح81007201942119041

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيمحمد عبود محمد خلف81008201941261062

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمحمد عواد حمد ماجد81009201941019136

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيمصطفى جاسم حمدون حنو81010201941206018

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعبد هللا حزيران عمران غافل81011231941034044

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيكه شين عمر كانبي عيسى81012201942362019

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيهه ورى ازاد محمد امين قادر81013201942362024

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيادريس ابراهيم محمد احمد81014201941255004

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيله نيا آرام عمر اسماعيل81015201942352053

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره محمد سعيد محمد81016201942344095

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيرغد قيصر حطاب حمد81017191942151019

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيبراء جالل جمعه ياسين81018201942121009

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيزيد طارق احمد عباس81019201941009031

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايالف صالح جالل صفر81020201942138016

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيميديا عبد الصمد فاتح حكمت81021201942346065

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدنيا كامران كريم مجيد81022201942340044

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعبد القادر مهيب عبد القادر شاهر81023191841020027

كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيصفا عماد عسكر غني81024201941017017

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائياحمد محمد ابراهيم حمد81025201941023005

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيميديا هابيل عبدي محمد81026201942331161

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيحسين رشيد جاسم عرب81027311941072028

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيمالك عبد المطلب خليل احمد81028201942119050

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيمناهل نوري ابراهيم عبد81029201942102074

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعبدهللا زيد حامد خليفة81030211941013074

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينهايت محمد صالح محمد81031201942334243

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيسيران عامر علي علي داد81032201942133034

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه عثمان محمود عبد هللا81033201942339005

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائينمارق كريم جمعه منادي81034201942104026

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيابراهيم عبد هللا حسين علي81035201941250006

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعباس ابراهيم علي عمر81036201941311032
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كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيعيسى شامل لطيف عثمان81037201941008027

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيفردوس نوزاد احمد رشيد81038201942334198

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكاحيائيمحمد صالح مرهون مشعان81039201941051017

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيشهد عباس صبري احمد81040181942254029

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمحمد قاسم حميد عبد هللا81041201941020105

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيهبه سعد جسام عبد81042201942114095

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيديار هاشم شكور محمود81043181942203026

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائيكالدس يوسف جار هللا حمادة81044201942029006

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد محمد عبد الرحمن حمه غريب81045201941312019

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائياسماء حاضر مساهر احمد81046201942161005

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائياوات ازاد عباس هياس81047201842338002

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيحسن خيري ابراهيم موسى81048201941013029

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيليره توفيق سيف الدين رسول81049201842139077

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيمحمود خضير عباس صالح81050311941070036

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيرواء روستم محمود رشيد81051201942114029

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيتارا قهرمان كريم مجيد81052201942340031

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيصالح حسن حسين علي81053201941259137

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيبه لين حيدر محمد امين81054201941303054

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيازهار عدنان نوري هزاع81055201942130002

كلية الزراعة/جامعة كركوك465.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقييونس سعود محمد امين غريب81056201951307019

كلية الزراعة/جامعة كركوك460.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيعمران خليل ابراهيم حميد81057211951009039

كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيبالل محمد غازي كريم81058201951004012

كلية الزراعة/جامعة كركوك454.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيشهناز لقمان سعيد سمين81059201952349023

كلية الزراعة/جامعة كركوك454.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعلي محمد كاظم مرتضى81060201951005025

كلية الزراعة/جامعة كركوك453.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقياسراء عمر احمد توفيق81061201952340005

كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقييوسف عالء الدين ابراهيم محمد81062201951006063

كلية الزراعة/جامعة كركوك451.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد كنعان محمد صابر81063201951377103

كلية الزراعة/جامعة كركوك450.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد محمد احمد كريم81064201951377105

كلية الزراعة/جامعة كركوك450.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيايه صباح عبد الواحد علي81065201952102010

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0الخارجياتكركوكتطبيقينوره احمد يوسف شريف81066201952401015

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيفاطمه عصام عثمان محمد81067201952114031

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقينور نوري ناظم نوري81068201952395051

كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياحمد برهان عبد الرحمن خضر81069201951309004

كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيفرميسك فتح هللا عبد هللا شفيق81070201952149029

كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيتماره جرجيس ويس مصطفى81071201952148010

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيمراد حسن علي نامق81072201951018024
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كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيفاطمه عرفان محمد عبوش81073201952148033

كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيالنه محمد عطار صابر81074201952332018

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقيزينه علي جعفر محمد81075201952135016

كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيكرم مازن سعيد صفو81076201951048073

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيهبه علي شاكر علي81077201952102038

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيعبير نور الدين حسين علي81078201952282060

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقياحمد زهير صباح فاضل81079201951001003

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيزهراء عبد الرزاق محمد محمد صالح81080201952117010

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعلي عبد المجيد كاكه مند حسين81081201951048057

كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا هاشم محمد عبد هللا81082201851013032

كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيتارا نوزاد فاتح احمد81083201952334028

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمود محمد رشاد عطية81084181851073032

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيمحمد ازاد عزيز عبد الرحمن81085201951301030

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0اعدادية يايجي للبنينكركوكتطبيقياياد محمد عثمان قادر81086201951203003

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكتطبيقياسراء اصالح عز الدين اسعد81087201952160001

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد كامران حمه علي حمه كريم81088201951377101

كلية الزراعة/جامعة كركوك438.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد ارام فاتح عبيد81089201951377078

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيبناز رياض علي جبار81090201952334023

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيئيفان هلو عبيد رحمان81091201952349001

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد فرج توفيق حمود81092201951048008

كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0ثانوية سروة للبناتكركوكتطبيقيندى شحاذه احمد سلمان81093201952152009

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكتطبيقيابراهيم محمد بشو سلمان81094201951235001

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيمريم محمد عبد الخالق علي81095201952114036

كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكتطبيقيمنير وائل محمود حسن81096201951239014

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيترتيل كريم سكران احمد81097201952114012

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيمهدي صالح خورشيد شريف81098201951002039

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيرؤيا نور الدين علي احسان خالد81099201952120012

كلية الزراعة/جامعة كركوك434.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقيشهد ادريس رمضان نايف81100201952200004

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمد عماد محمد عبد81101201951048085

كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقياسماء حسين علي امين81102201952330001

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمد حيدر قادر شاكر81103201851048094

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقياسراء ئازاد نصر الدين محمد81104201952340004

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيشفاء صباح هادي صالح81105211952109015

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيفاطمه توركش قحطان ايوب81106201952148030

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيعلي ماجد عباس رشيد81107201951004034

كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكتطبيقيزينب عماد كاظم ابراهيم81108201952364001
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كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيليزان حسن عبد الفتاح حميد81109201952382020

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيحسين ابراهيم عبد حسين81110201951051003

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد امانج حكيم حميد81111201951304079

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيردا طيب خوادا رحيم81112201951312047

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0اعدادية قازي محمد للبنينكركوكتطبيقيمؤمن سردار صالح علي81113201851012029

كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمحمد موفق صالح علي81114201851017036

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيهيام هشام عبد الملك سمين81115201952138061

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمروان محمد جاسم محمد81116201951019083

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكتطبيقيهريم هاشم محمد شريف محمد81117201951315006

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيرسل حمزه حسين عبد هللا81118201952133015

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيعمر اياد عارف نايف81119201951057023

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيمحمد ضياء عبد الدين عزيز81120201951057044

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيرؤيا قاسم محمد عبدي81121201952282029

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيسميه محمود مطلك جاسم81122201952117015

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقينور يونس ماهي عون الرفيق81123201952114047

كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيارزو محمد فتاح محمود81124201952382001

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك502.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيرويده عادل محمود حمش81125201942139053

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك465.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيسعاد رشيد حماد خضر81126181942182054

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك453.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكاحيائيهاجر قحطان حسين محمد81127201942060003

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك453.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيآيه ماجد محمد صادق رسول81128201942132004

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك447.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيده رون صباح جمعه محمد81129181942182034

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيبلسم احمد عواد حسين81130201942219003

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياحمد وليد عباس عمر81131201941048029

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيزينب احمد عبد هللا خلف81132201942120020

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن ثامر عبد هللا خضر81133201941019174

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك436.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيمها مؤيد ابراهيم عبد81134201942127021

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك433.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيحبيبه حسين صالح محمد81135201942141027

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيآيات رمضان محمد عبد الحميد81136201942034001

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك431.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيرشا جاسم فارس حمود81137201942209008

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائياحمد وطبان محمد حسن81138201941250023

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك455.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا حقي اسماعيل صالح81139201951057016

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك446.0ثانوية الحسينية للبنينكركوكتطبيقيفارس محمد حنش عبد هللا81140201951038006

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيخالد مطلك عبد هللا احمد81141201951004017

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيفرهاد ازاد ابراهيم كريم81142201951002026

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك435.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيمهند علي احمد حماد81143201951250053

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك430.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيسحر شكر محمود عيسى81144201952204002

3590 من 2254صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكتطبيقيرنا رمضان جليل حبيب81145201952130003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك543.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبيدنيا كمال محمد اسماعيل81146181922384006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك538.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسعد وليد عبدل عبد الرحمن81147201921311052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك538.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبياحمد جاسم محمد مخلف81148201921023002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك529.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيعبد القادر شفيق صمد شفيق81149201921079030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك517.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبياحمد فيصل علي حمد81150201921207006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك514.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيرانيا خالد حماد عبد هللا81151201922114014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبشرى رحمان عبد هللا خليفة81152201922354016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك512.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيعلي عبد هللا فتح هللا سليمان81153201921300012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك507.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبيديانا اسماعيل محمد مجيد81154201922104009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك507.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكادبيزيار سه ركه وت حسن محمد علي81155201921304005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكادبيحنين ارسالن فتح هللا غيب هللا81156201922160011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيزهراء عادل منديل جاسم81157181922383029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك504.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيديالن على نورى عبد هللا81158201921313030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيحسام حسين شهاب احمد81159201921016019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيرنا غازي حميد حسين81160201922149015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياحمد حرب عبد الرحمن خوشان81161201921085004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبياسماعيل بشتيوان عبد الرحمن احمد81162201921311018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيباكستان حميد خورشيد مجيد81163181922383010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارادبيمزاحم ناظم حجاب عمر81164191921067021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهردي محمد كريم حسن81165201921311128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبيحسين نوزاد عبد الكريم حسين81166201921301010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيعمر حكمت سليم محمد81167211921064019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0اعدادية الزاب للبنينكركوكادبيياسر عماد عيسى داود81168201921026020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبييوسف جبار حسين محمود81169201921314029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيعلي اكبر كريم حسين81170211921089031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان فؤاد رفيق عثمان81171201922340015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيبيرفان جالل محمد شريف اسماعيل81172201922333016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيسفانه حافظ كريم حميد81173201922137020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك481.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيخندة عبد الرحمن حسين محمد81174201922354023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبينور رشيد مصلح مهدي81175211922131024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمحمود كامل محمد محمود81176211921038120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0ثانوية الجبل للبنينديالىادبيازهر عزيز جوامير سلمان81177211921036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبيهند حامل عايز شائع81178211922350003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيايوب ابراهيم فارس سليمان81179201921077020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيعباس ابراهيم عباس حميد81180211921089028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبياسماء عباس غائب بيرام81181211922178006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيحسام فارس عبد هللا سيد81182211921218001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبيريفان علي محمد علي81183201922332011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيضحى قاسم راسم صالح81184211922146042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشادان رشيد ابراهيم خورشيد81185201922346039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيرامي حسن شهاب احمد81186201921016030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكادبيجيهان قاسم حامد مولود81187201922283002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبيسميره رشيد محمد سمين81188181922384009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبيعالء احمد حميد عبد هللا81189211921250011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيايمان ساالر رفيق صديق81190201922140011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيمهدي صالح حسين محمد81191201821206054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكادبيراناو ابراهيم حمد معروف81192201922260001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيمحمد خضر محمد سليم81193201821206045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيشوانه عبيد محمد احمد81194201921314016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسامان ناوشيروان حسين علي81195201921311051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبياحمد سهيل ثالج مالح81196201921259026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبياسامة عدنان خالد عثمان81197201921016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكادبيأسو انور عمر حمد امين81198201921315001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكادبيوسام محمود محمد سعيد81199201921211011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبياحمد شالل مصطفى فارس81200201921079005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيرؤيا فهمي محي الدين رفعت81201201922124018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0كردية-ثانوية ريباز المختلطة كركوكادبيزينب صالح الدين صابر محمد81202201922366002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0ثانوية الجبل للبنينديالىادبيكيالن فارس خضير حسون81203211921036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيهيفين هيوا محمود مردان81204201922333059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكادبيبشرى عبد الخالق جوهر حمه رضا81205201922107004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيره يان رشيد احمد عبد الرحمان81206201922346023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمهدي قاسم محمد سلمان81207211921013073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيقاهره جاسم عطيه علي81208201922102043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيسحاب احمد محمد عبد81209211921089020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيزهراء سيروان جالل رفيق81210201922110025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا هشام لطفي صادق81211131921031022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك458.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبينور صالح عزيز رحيم81212201922333053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك458.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبياالء حسن محمد علي فرج81213201922335006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيمصطفى رعد هادي سلمان81214111921157027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيهدى محمد صاحب عبد هللا81215201922137039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيامينه محمود علي قدور81216311922058008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0دراسة كردية- ثانوية الشيخ رضا الطالباني للبنين كركوكادبيعز الدين سردار ستار محمد81217201921369006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيأسماء محمد عيسى محمد81218201922206002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة كركوكادبيمحمد عبد هللا عمر احمد81219201921368005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيحسين محمد محسن بديوي81220211921218003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيبيريفان جليل مصطفى احمد81221201922144014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبياحالم قصي محمد احمد81222201922228001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0ثانوية االنتصار المختلطةكركوكادبيمحمد عواد حميد يوسف81223201921234028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0ثانوية االنتصار المختلطةكركوكادبيمحمد حسن حميد يوسف81224201921234025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد منذر هادي شلش81225111921017029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد فرهاد محمود قادر81226201921311107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0اعدادية شورش للبنينديالىادبياحمد عباس محمد علي رشيد81227211921076005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمحمد وليد خورشيد أمين81228201921009097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0الخارجيونديالىادبيعلي بشار حسن هادي81229211921400016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيحسين صادق حسين خضر81230201921055011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد لقمان عباس فرج81231201921314024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيعبد هللا صباح حميد محمد81232191921050012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيساره سردار نجيم خطاب81233201922138036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك453.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبياشرف فرحان عثمان عمر81234201921081007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيسوزيار ستار عبيد شريف81235201922333038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيبشرى جواد قادر حافظ81236201922113013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهدى برهان جالل رفيق81237201922349026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيهيلين مظفر قادر خضر81238201922331046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيعبد المجيد باسم عبد المجيد معجل81239191921020027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكادبيمريم رعد جليل إبراهيم81240201922136008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك451.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيكوثر منير عبد الوهاب محمد81241201922333046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيحسن غفران يونس محمد81242201921085027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك450.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيآيه رمضان مصطفى ابراهيم81243201922138009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك568.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائياالء ايوب فتاح محمد81244181942383009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك563.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايناس نوري غربي محمد81245201942138022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك532.0ثانوية بيام للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيتريفة نصر هللا محمد محمود81246201942318005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك528.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيابراهيم محمد عثمان محمد81247201941377007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبيالن خالد اجل كاويز81248201942349009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك516.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيزينه شاخه وان عدنان محمد81249201942341046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك515.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيندى قيس محمود عبد الكريم81250201942140055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك513.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيعمر عبد هللا حسين طه81251201941227010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك509.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياالء محمد كريم جبار81252201942282025
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيتارا علي رحيم فرج81253201942341028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك503.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء جبار رشيد سمين81254201942344118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيساريز موفق عاصي حسين81255181942383064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك499.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد شوقى محمد يابة81256201941304124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك498.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيبنان حمد حسين محمد81257201942132016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيديالن اسعد حمه امين فتاح81258201942341042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك497.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد صواش عباس مجيد81259201941001233

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينهايت زاهر طاهر حسين81260201942334242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيديار محمد حسين فرج81261201941304053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيساره صالح حسن حسين81262201942334137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيرسل صباح عبد الباقي خضر81263201942139048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيسمر فاضل حسين فتاح81264201942137037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيحسين عباس رؤوف محمد81265201941390028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيسارا سيروان عبد هللا احمد81266201942341048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحسين ياسر علي مغار81267201941001066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك494.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيآسو انور علي محمد81268201941302009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمروه سامي مجيد سمين81269201942334224

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك493.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفيان نجاة كاكل كريم81270201942352050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى مفيد خورشيد امين81271201941001298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيعلي بهاء الدين عزيز كاكه ويس81272201941302095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسميه كريم لطيف محمد81273201942334156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك490.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيريباز عدنان سليمان فقي81274201941312040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيفاطمه جليل ابراهيم محمد81275201942395069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدنيا خالد احمد محمد81276201942349013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيشهد احسان جمعه ياسين81277201942154050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعصام وسام اسطيفان عبد االحد81278201941001150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائييوسف صباح حميد محمد81279201941312126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيخالت حسن عبد هللا ناصر81280201942346025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيتينا عدنان عمر قادر81281201942340035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيتبارك سلطان مرعي محمد81282201942184007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائييحيى محمود عبد الرحمن محمد81283201941004100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيدنيا عرفان صديق كريم81284201942333022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعلي حسين صالح محي الدين81285201941377047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيفرياد مهدي محمد علي81286201941303118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيزينب وليد صالح الدين سعيد81287201942154039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيمروة جهاد خضر عباس81288201942141056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك487.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيمنار مؤيد اكرم قادر81289201942130035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيمحمد وليد صابر حسن81290201941004086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان صابر كاكه خان يوسف81291201942342016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسولين عدنان صالح محمد81292201942382037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد شيركو عثمان كريم81293201941304016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك484.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيايمان نظام ناظم خالد81294201942395029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك483.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشريهان ناظم جبار سليمان81295181942383074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيايه امير شكور صالح81296201942160017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك482.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيمريم حقي اسماعيل عباس81297201942114072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحمد نوزاد حسن نامق81298201941302040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد عبد الهادي عبد الكريم امين81299201941312017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيامين محمد حسن عثمان81300201941001048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي رياض عثمان شهاب81301201941001164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك480.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد ساالر خورشيد رشيد81302201941311046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيايمان سامي عطاء هللا بكر81303201942282047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعمر احمد عبد هللا محمود81304201941001177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشيماء نجاة خلف جبار81305201942334190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك478.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيساره يونس احمد عمر81306201942331108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينكركوكاحيائيمصطفى ثامر شاكر دهش81307201941031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعلي محمود ولي محمد علي81308201941048119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائينعمت محمد ابراهيم احمد81309201942160106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك477.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمينا شاهين نامق رفيق81310201942180104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائينور جعفر صالح ابراهيم81311201942141069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيئاالن برهان عمر غريب81312201941301001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةاحيائيداليا محمد قاسم محمد81313321942030011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيايه حسن فاضل خلف81314201842180014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان فرهاد رشيد ولي81315201942352017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد ناطق كرم كريم81316201941304141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيياسر وسام تركان جواد81317141941010089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0ثانوية الفرات للنازحينكركوكاحيائيصفاء محي الدين حسين جاسم81318201941070009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالفان عامر يوسف ستار81319201942346057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمريم شهاب احمد عبدالحميد81320201942180094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائياسراء احمد محمد مجيد81321201942119001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمصطفى عماد بشير رشيد81322201941003102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0ثانوية القلم االهلية للبناتكركوكاحيائيشايان رمضان نور الدين ناصر81323201942183003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيسلوى عمر صالح عبد الكريم81324201942138070
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيتمارا نوري نادر جمعه81325201942177012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيوفاء عبداالمير حسين خسرو81326201942330049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكاحيائيأالء عثمان بكر داود81327201942172001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك471.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيهدى عز الدين محمود احمد81328201942124087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيايالف اسماعيل سكران مندان81329201942282040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالنه سرتيب كريم محمد81330201942351036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهوشيار سردار جبار خليفة81331201941312121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيايمان بسام محمد احمد81332201942131003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد حكيم اسماعيل رضا81333201941304013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير عمار محمدجواد محمدحسين81334121942113022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيمالك اياد محمود احمد81335201942120039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيميعاد علي جاسم محمد81336201942211008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيليناس موفق احمد محسن81337201942161027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمحمد نهاد صبحي يوسف81338201941002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعبد هللا عماد سيف الدين عبد81339201941002022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.5ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن خليل مصطفى توفيق81340131941016052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيزينة عبد هللا علي احمد81341201942207009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيغفران عبد حسين عطية81342201942102053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيايالف خير هللا فتح هللا عبد هللا81343201942341014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمروه صباح عزيز علي81344201942340082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينور شكر محمد علي81345201942344149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائياحمد علي ابراهيم علي81346201941250017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيمحمد صباح بكر شكور81347201941004073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيمالك زهير احمد ابراهيم81348201942282188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائينبأ عزيز حواس مشوح81349201942114080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدنيا ابراهيم نامق درويش81350201942339006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيادريس نجم الدين نوري محمد81351201941370004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائياحمد سالم قنبر خورشيد81352181941037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىاحيائيهاشم قاسم حسين خلف81353101941021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيعمر عبد هللا صالح لطيف81354201941301034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيسماهر فرحان وسمي خلف81355201942161016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيزهراء ادريس محمد عزت81356201942106034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائياسراء نعمت علي ولي81357201942106007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين كركوكاحيائياحمد رعد محمد كول محمد81358201941299007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد هللا عقيل محمد خزعل81359201941019090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيكوزان ناظم جاسم عيدان81360201942282170
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيفاديه كريم شكور رحيم81361201942179016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك479.0ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكتطبيقيظاهر حمد جمعه رجب81362201951014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيبه ريز رمزي عبد هللا حمه رش81363201952333014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيبه ياد أسماعيل عبد الرحمان محمد81364201951301009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0اعدادية الراية المسائيةاالنبارتطبيقيعثمان منذر عباس عبد الرحمن81365191951341045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياحمد بايز حسين خضر81366201951314004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك469.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقياحمد علي مهدي مصطاف81367201951019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكتطبيقيسجى نيسان ابراهيم محمد81368201952106013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيحارث سعد احمد حسين81369201951048024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك468.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعماد بدر خلف عباس81370201951259195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك467.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيخالد شهاب احمد علي81371201951045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيابراهيم محمد غازي محمد غريب81372201951030003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكتطبيقيروزان علي كمال محمد81373201952130004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمختار سعدي حسن عبد هللا81374111951040013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيرازان جتو احمد حمه جميل81375201952349015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيهدى محمد محمود علي81376201952138060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكتطبيقيبروسك كريم محمد حمدى81377201951315003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك465.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيمحمود مظفر معاد محمود81378311951009057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيايه صباح خليل قادر81379201952332008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك464.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمحمد جمعة حسن علي81380201951030060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقينور نوزاد محمد نوري81381201952134037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمصطفى علي احمد محمد81382201951259336

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقييحيى نجاة سليمان محمد81383201951005063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيردام جاسم عالوي جرو81384201951013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيمصطفى زيور محمد كريم81385201951302053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0ثانوية سروة للبناتكركوكتطبيقيدنيا حيدر نعمت هواس81386201952152003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيهوشنك باخوان سعيد امين81387201951304119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد جمعة عسكر واحد81388201851001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيعبد القادر خالد عز الدين قنبر81389201851390033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيمروه فؤاد عزيز جعفر81390201952139040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياحمد اسعد صالح امين81391201951312006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيعبد الرحمن صالح مرزا نصر هللا81392201851011026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقياحمد تركي حمد خلف81393201951026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيسانا عجيل ياسين صالح81394201952134020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك458.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعلي احمد حكيم رشيد81395201951259173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك457.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد جمال عمر عزم81396201951309028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيمريم محمد خليل اسماعيل81397201952134031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيسفيان جبار ابراهيم حسين81398201851048043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيامانج نجاة محمد كريم81399201951045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيهه وراز وريا كاكه امين بايز81400201951312108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك455.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمود عثمان جبار محمود81401201951309040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيفاطمه خبات تحسين محمد علي81402201952345038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيجيابان باشا نجم الدين توفيق81403201952331017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك454.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيمحمد هاشم اكبر علي81404201951018021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك558.0ثانوية المؤمنات للبناتكركوكادبيابتهال جمال خلف سليمان81405201922185001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك512.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيماجدة محمد حمد ماجد81406201922127012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك504.0ثانوية المؤمنات للبناتكركوكادبيشروق عبد السالم بيج دحام81407201922185006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك493.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيسجى سمير احمد خلف81408211922091058

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيصالح محمود جاسم محمد81409201921204014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيعلي مخلف عليوي عويد81410201921079036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيعلي محمد عطيه سلطان81411201921055033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك475.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيسهام متعب عبد هللا اسماعيل81412201922137022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبينور علي نوري مغير81413211922178066

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك468.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيرميض محمد رميض عبد هللا81414201921015017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك463.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيزمن نبيل طه سمين81415201922141021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك462.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيرؤيا ياوز شكر مصطفى81416201922125016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيمحمد عبد هللا احمد كاظم81417201921051020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيامل اكبر محمد عبد هللا81418201922333005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيكاشان مبارك علي محمدامين81419201922331036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0ثانوية هاجر للبناتكركوكادبيمروه عباس كريم حسين81420201922150016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبينور قاسم محمد عباوي81421201922137035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيمحمد معتصم عزيز جمعه81422201921365013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكادبيوائل محمود محمد سعيد81423201921211009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيتارا عالء الدين شكور رشيد81424201822335007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيزينب عبد الرحمن احمد سكران81425201922113021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبياالء محمد نورى حسين81426201922331004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبيمحمد ثامر عبود جاسم81427201921076029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيرفل عبد االمير جاسم زيدان81428201922114017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك458.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكادبيحسين داود سليمان حسين81429201921211002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيرنا احمد ثالج فتحي81430201922144023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد عباس احمد محمد81431201921310029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشيداء فرمان احمد سعيد81432201922350004
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيبه يمان تحسين اسماعيل رفيق81433201922333015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكادبيرياض احمد عبد هللا حسين81434201921029006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيعائشه حمد عثمان حمد81435201922348012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبياحمد عبد عبد هللا علي81436201921081003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيزياد أحمد نجرس بكي81437211921054021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيدحام عيسى خلف صالح81438201921016029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيحسين روكان مهدي صالح81439201921016025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمصطفى خماس حمد حمود81440201921078127

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبينبأ احمد فاضل جاسم81441201922114035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيعمر عبد هللا احمد محمد81442201921023034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبيفاطمه اكبر شكور نامق81443201922330019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيمروه اسماعيل خليل ابراهيم81444201922106052

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبياالء مكي مجيد احمد81445201922140006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبيهيفاء حميد زوراو هياس81446201922330030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك454.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبينبأ فرهود احمد كريم81447201922157037

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك454.0ثانوية االنتصار المختلطةكركوكادبيحسين رائد دحام تيك81448201921234010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك454.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيفاطمة نعمة حسين حبيب81449201922235004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيمروه محمود محمد سعيد81450201922342035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشيماء اكرام عاصي رشيد81451201922346044

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزهراء نعمان مجيد محمد81452201922342017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيسعد نزهان موسى ذياب81453201921085041

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيحمزة نوري غيدان خلف81454201921022030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيسرى محمد حسين هزاع81455201922023002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك453.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيبلين غازي صابر ابراهيم81456201921300005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبيمصطفى جمال سعيد فرحان81457201921027006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبياحمد اسود محمد عبوش81458201921009008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيجنان احمد عبد السالم سليمان81459201922124015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيساره سالم حسين حسن81460201922023001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيرائد باسم علي هدبه81461201921009033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيمحمد نجم عبد هللا صائل81462201821035070

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك451.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيزيالن غازي احمد امين81463201922335027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك451.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبينوال منذر طالل طلب81464201922235007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك451.0ثانوية التون صو للبناتكركوكادبيدالل رفعت عبد هللا خورشيد81465201922143013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيايوب حمد ربيع عطاوي81466201921007022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيسفيان خالد شكر محمود81467201921022043

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيهالة ميسر محمد يونس احمد81468201922137037
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيباسم محمد مصلح نجم81469201921023008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيخالد خميس احمد صلبي81470201821035014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0ثانوية طوب زاوة المختلطةكركوكادبيلمياء يوسف احمد حسن81471201822215009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيصبا علي عادل احمد81472201922110042

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيسميه ياوز شكر مصطفى81473201922125029

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك450.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبينور جمال علي حسين81474201922201007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيسفيان عواد عبد هللا حمودي81475201921200003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيمنتهى عمر احمد شكر81476201922177026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكادبيآفين جالل خضر عبد هللا81477201922355001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبيطارق زياد حسن محمد81478201921036007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيمحمد ابراهيم محمد عبد هللا81479201921077082

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيسبأ وضاح خلف محمد81480201922106034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيدنيا رمضان نتيشه عباس81481201922140016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيولدان ربيع صالح شنين81482201922130060

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيزهراء احمد حمه شيخ حسن81483201922333031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيساره صباح سعيد احمد81484201922341027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك448.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيورود جمال عبد حمود81485201922207017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك577.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيديار خالد احمد امين81486201942139043

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك568.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيعائشه عبد  الرحمن رفيق امين81487321942020064

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك545.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيضحى عامر ياسين محيميد81488201942208003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك542.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيضياء خلف ابراهيم حسين81489201941020051

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك535.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الديناحيائينازدار ابراهيم حسن علي81490181942384017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك534.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيسجى ثابت صالح جاسم81491201942109055

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك524.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائينور محسن محمد سليمان81492201942239017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك523.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الديناحيائيزهراء محمود وهاب احمد81493181942384009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك523.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائينرَكز عمر حسين عبد هللا81494201942331164

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك522.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيحسيب عامر حسين صالح81495201941058006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك522.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيشلوى محمود خلف علي81496201942106048

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك519.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيشهد حسن ابراهيم حلو81497201942118123

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك519.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشادي جاسم أحمد كريم81498201942382038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك518.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيشيني فرمان ناصح خليفه81499201942364018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك518.0ثانوية باغداكول للنازحاتكركوكاحيائيرباب غازي نجم عبد هللا81500201942162005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك517.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائينور صالح احمد اسود81501201942144061

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك517.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائياسكه جبار حسن احمد81502201942334022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك517.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائينصر هللا كريم عبد هللا سلمان81503201941003112

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك516.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيندى ظافر خلف صقر81504201942112031
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك516.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين صالح الديناحيائيمحمد سالم محمد صالح81505181941380058

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك515.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكاحيائيعبد الرزاق احمد جاسم محمد81506201941204009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك514.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيهيام شهاب احمد مصطفى81507201942137073

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك514.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيعذراء جمعة شكور ماجد81508201942238020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك514.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيهناء صابر مجيد حميد81509201942335045

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك513.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيرجاء صالح عبد هللا حسن81510201942102022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك513.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيهند طالب علي طه81511201942112037

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك513.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيامل واحد كريم محمد امين81512201942335006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك512.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيزينب صباح حسن كاظم81513201942149018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك512.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكاحيائيدنيا توركيش شهاب محمد81514201942337009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك512.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيزينب مثنى جاسم محمد جميل81515191942196050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك511.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياراس شورش عبد هللا احمد81516201941377017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك510.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيريان عبد الرحيم احمد امين81517201942335017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك508.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء سردار عثمان احمد81518201942355005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك508.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيانجي فؤاد محمد علي81519201942395018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك508.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائياسراء ادريس حربي حمد81520321942029003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك508.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيزينه طارق شاكر باشا81521201942330027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك508.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيدعاء خضر حمد ياسين81522201942106024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك507.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدلنيا لقمان محمد حسين81523201942349012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك507.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيبراء عثمان شبيب سليم81524201942144018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك507.0ثانوية نوح للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن عبدالمنعم حميد عبدهللا81525211941053021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك507.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيسلوى ابراهيم عبد عيسى81526201942207010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك506.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمحمد محمود عيدان عبد القادر81527201941005056

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك505.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيغيث وليد احمد صالح81528201941004054

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك505.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيسجى حميد كاظم فالح81529201942152012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك505.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيمحمد واحد كريم محمد امين81530201941305039

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك505.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر يوسف احمد مركب81531131942071123

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك503.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائياحمد نعمان عبدهللا حسين81532201941261008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك503.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيهند حسن عبد هللا سليمان81533201942239021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك503.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيناديه نزهان محجوب محمد81534201942127023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك502.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيمريم اياد جليل رفعت81535201942101032

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك501.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيماريا نور الدين صبار عبد81536201942331156

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك501.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيماريه حسين علي عمر81537201942334220

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك501.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكاحيائينور عبد سلمان فرج81538201942204008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك501.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئاال عمر فاضل امين81539201942340003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك500.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائياسمهان عبد حميد محمد81540201942235004
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك500.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيريام عبد هللا خليل ابراهيم81541201942138050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك500.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيسيفه ر لقمان نجم عبد الرحمن81542201942331121

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك500.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزينه فرمان نوري فاتح81543201942334125

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك499.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيندى شبيب ياسين علي81544201942137063

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك499.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالفان فاخر خالد كريم81545201942355043

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك499.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيسيماء حسن علي حسين81546201942333026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك499.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيساره عادل ابراهيم داود81547201942132030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك498.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيهبه هاشم حقي حسن81548201942149048

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك498.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيزينب اياد جليل رفعت81549201942101015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك498.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائينبأ رحيم صفر احمد81550211942161031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك498.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيزمرد علي ناجي حافظ81551201942132024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.7اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينورالهدى عدنان عبداللطيف زهو81552201942180112

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبري بشتيوان بابير حمد81553201942354005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيسارة عبد المطلب رضا حيدر81554201942114038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياستبرق محمد صالح محمد81555201942282007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيحميد فرحان عواد خلف81556201941025019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيعداله خلف محمود محيميد81557201942102051

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك496.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيمها علي شكر صالح81558201942205015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك496.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيزينة عبد هللا حسون خلف81559201942206015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك496.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيشاالو ناظم كاكه رش كاكو81560201941365012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك496.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيجواهر جمال عبد الكريم محمود81561201942141026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك495.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيانسام عدنان عبد هللا احمد81562201942239004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك495.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيطارق محمود احمد تفاح81563201941006025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك495.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيديمن برهان عبد هللا احمد81564181942383052

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك495.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيعلي قورباني نوري حسين81565201941365018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك494.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيسهام حميد احمد علي81566201942102036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك493.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيساره ياسين عبد المجيد خورشيد81567201942331106

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك493.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيفريدون نوزاد قادر امين81568201941309034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائييوسف علي خلف احمد81569201841033038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياخالص عدنان خليل عزيز81570201942340008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك492.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيعمر محمد عبد هللا زيدان81571201941235020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك490.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيفؤاد هشام احمد خوشان81572201941022094

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك490.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيايناس احمد مهدي صالح81573201942219002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك490.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمريم جمعه عمر كاكه ويس81574201942339015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك490.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائيانمار صباح عبد هللا منيف81575201941033003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك490.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعادل احمد سعيد كريم81576201941001103
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك490.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيشيماء جمال صابر عبد هللا81577201942118126

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك489.0ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان محمد نجم قادر81578201942158002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك489.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيزينب اردم سلمان صابر81579201942395047

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك489.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز خالد محمد حمزه81580201941013046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك489.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيسجى عثمان حميد مراد81581201942106041

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك489.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيلينا كنعان رمضان خورشيد81582201942355046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك488.0ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيساره طيب محمد صفر81583201942131015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك488.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيمأوى فرحان خلف خزعل81584201942160094

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك488.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيمريم حسن حسين حسن81585201942145027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك487.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيئاراس اسماعيل عمر احمد81586201941303001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك487.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيبري نظام الدين محمد سعيد محمد امين81587201942334057

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك486.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيحسين نور الدين كمال موسى81588201941030043

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك486.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيهيثم عبد هللا محمود حاضر81589201941253060

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك486.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيقتيبه طالب حسين شباط81590201941004057

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك486.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيافان عادل رشيد سعيد81591201942331018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيمنار جمعة سليمان صالح81592201942112030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائياالء ثائر هومان صالح81593201942109017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيحيدر محمد لوتي نايف81594231941055017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0ثانوية بريادي للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره احمد محمد عبد الرحمن81595201942158006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكاحيائيمحمد فرحان حمه رسول خضر81596201941004076

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسارا هيرش كاكه مد علي81597201942340055

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيدنيا محمد مسعود كوردي81598201942282082

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيباداشت مصطفى عبد هللا لطيف81599201942352018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيرنا عادل قاسم عثمان81600201942133023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائينباء حمود عبدهللا حسن81601201942139104

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان عبد القادر صادق عمر81602201942342017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيرباب رفعت شكر مجيد81603201942174007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائياسماء جودت طه ابراهيم81604201942106008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك484.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيريان فرهاد خورشيد محمد81605201942362008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيريان يعقوب محمد محمد امين81606201942331089

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائياثار محمود صبحي خلف81607201942239001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات كركوكاحيائيفاطمه ازاد جبار محمد81608201942128013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد عماد برهان خير هللا81609201941303156

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائييسرى محمد عبد هللا مصطفى81610201942340099

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيايمان شيرزاد خالد عارف81611201942341018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئاسيا صالح احمد محمد81612201942349002
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيدابان سردار عبد الكريم محمد شريف81613201941304047

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائياميرة نصيف جاسم خليل81614201942238002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان فاروق محمد شامار81615201942345019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيايمان سامان عثمان محمد81616201942335009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيسارة رائد عبد هللا صالح81617201942145019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيديمن يشار محمد بكر81618201942345043

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيمريم جمال حسن علي81619201942109086

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيعاصم محمد احمد حسين81620201941008019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيابراهيم قاسم هاشم اسماعيل81621201941008001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعباس سعد هللا صالح كلي81622201941048082

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائينور علي هياس حسن81623201942330043

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيسراب قحطان عدنان قادر81624201942138068

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيفاطمة تركي ابراهيم احمد81625201942152017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيئه فين ازاد سعيد صالح81626201942334011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيسحر مصطفى محمد ابراهيم81627201942137036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيالفان اوات محمود خضر81628201942365038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيريام كريم محمد عليوي81629201942177018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشنو فاضل مال عبد هللا81630201942382042

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيشهد عادل خورشيد احمد81631201942144034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك480.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيهدى عماد نعمت طه81632201942395100

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيانفال قيس حسين محيميد81633201942125004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائياسراء فوزي ياسين احمد81634201942143006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيساره شوان خليل كريم81635201942331103

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىاحيائيغسق هيثم سليم كريم81636211942183019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيهيثم نجم عبد هللا عطيه81637201941019163

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائينوردان مصطفى جمعة محمد81638201942139115

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيعبير عيسى احمد صعب81639201942235013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك479.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائياسماء حسين محمد خضر81640201942235002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك478.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائينبهان دلف صالح خلف81641201941019156

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك478.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيزينه احمد صالح الدين زينل81642201942119033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك478.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائياطياف علي حمد عبد هللا81643201942161006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك477.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمحمد فرحان خلف موسى81644201941252007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك477.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيهيلين عماد عز الدين محمد81645201942333036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك477.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي حبيب حسن مهدي81646201941001157

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيابراهيم لقمان علي عزيز81647181941009001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيمنال ناظم سليم اسود81648201942157023
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيعمر زكي علي حمد81649201941250084

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك475.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائييوسف اسو كرم احمد81650201941303199

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك475.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيبروا برهان رمضان فرج81651201941013022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك475.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيشاكر لطيف كعيد رميض81652201941250053

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيهجران حسين طه محمد81653201942151026

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيابراهيم حسن عبد خليفة81654201941017003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمراد عبدالرحيم محمد خضر81655171941017275

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيوئام خضر جاسم محمد81656201942282240

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0ثانوية النسور المسائية المختلطةكركوكاحيائيعمران عادل عاصي موسى81657201941257008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيسهاد مصطفى محمد ابراهيم81658201942137038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيرانيه مدحت طلعت عطيه81659201942330024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائينورس خلف محمود حماد81660201942239019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيابراهيم فرج حسين غرب81661201941020004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمزهر عدنان جاسم حمادي81662211841009164

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيساره حسام احمد شكر هللا81663201842149017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان رحيم جبار محمد81664201942346010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد جواد عواد81665251941151130

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيامنه حسن مالك صابر81666201942346007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيورود وليد خالد احمد81667201942282242

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيزينب مقداد ادهم خضر81668201942160055

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائياطياف غائب اكرم هادي81669201942179002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيغفران عدنان احمد سليمان81670201942137048

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائينوال عبد الواحد ابراهيم عبد هللا81671201942151024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد عزاوي صالح حسن81672201941259288

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيرؤى عبد هللا منصور حسين81673201942141031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهونر نظام عباس شريف81674201941309061

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء احمد حسين عارب81675201942348014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهاوزين دلشاد عبد القادر خليفه احمد81676201942346069

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيعماد حامد طه خلف81677181941035100

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك509.0اعدادية القرطبي للبنينديالىتطبيقيليث حسين كامل جبار81678211951054015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك498.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيمحمد محجوب ياسين محيمد81679201951208011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيهديل ابراهيم محمود خليل81680201952282086

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعمر نظام ناظم امين81681201951311027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك471.0اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيمحمد حسن صالح محمد81682201951026023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك471.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيمحمد عواد محمود عبد هللا81683201951023017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك470.0ثانوية العلياء للبناتكركوكتطبيقينهرين سطام غانم زوبع81684201952127004

3590 من 2269صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك470.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقينيان لقمان عثمان علي81685201952330015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك469.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد عبيد حمد امين حويز81686201951377096

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك469.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكتطبيقيمحمد احمد عبد هللا جالج81687201951283014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك468.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيزينب علي مجيد سليمان81688201952117013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقينبأ خالد درويش ناصر81689201952120037

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقينور طلعت علي عثمان81690201952138056

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقينور شريف جاسم عطية81691201952144014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد جوهر احمد محمد امين81692201951314032

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيزينوار ازاد عبد الواحد كريم81693201951309015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك467.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكتطبيقيروبار ستار عبد هللا عارف81694201952365007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك466.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيراز احسان صالح احمد81695201952331027

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيمثنى طه مرزوك صالح81696201951261035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد صالح علي بابا محمد81697201951307014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0اعدادية تل علي للبنينكركوكتطبيقيمحمد حسين ابراهيم علي81698201951035015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقياالء جبار قادر محمود81699201952144001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك465.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد قاسم حسن سيد علي81700201951304093

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك464.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيسعد محمود غضيب حمد81701201951259116

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك464.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكتطبيقيفاطمة عماد هادي محمد81702201952395036

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك464.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكتطبيقيحسن محمد احمد خلف81703201951253009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك464.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقياخالص خالد كريم ولد81704201952138003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك464.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيصالح ايوب صالح طاهر81705201951390009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك463.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيدريا ازاد محمد نوري81706201952352004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك463.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيسميه زين العابدين اكبر اسماعيل81707201952148025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك463.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيبتول صالح عابد احمد81708201952102011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك462.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيهند علي حسين حميد81709201952282088

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك462.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيفاطمة كريم عباس صالح81710201952342004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461.0ثانوية بردى للبنينديالىتطبيقيطه طالب طه احمد81711211951229010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيساره فرمان بابا كريم81712201952334049

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيعبد الرحمن سامي احمد عطيه81713201951023011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك461.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيايمان دلير انور عمر81714201952334017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيكوزين يوسف سيد عطار شيخه81715201952349028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزينب صباح كاكه رش احمد81716201952340040

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد اسماعيل خليل احمد81717201951048003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيايمان احمد توفيق عارف81718201952340009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك459.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيمحمد نجاة مجيد محمد81719201951302050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك458.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيعطية عبد فخري رضوان81720171951104024
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك458.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيليزان كامران نوري محمود81721201852332012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك458.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيشارا محمد حكيم محمد امين81722201952333030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0ايمن- الخارجيون نينوىتطبيقيخضر عبدالسالم محمد ياسين ابراهيم81723171951400007

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيايه حمد عبدهللا حمد81724201952261002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيخطاب عمر عبد اللطيف عبد هللا81725201951020022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك457.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكتطبيقيمهند رعد خلف علي81726201951060012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكتطبيقينور برهان عاشور عرب81727201952125017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقيغفران هاشم محمد ياسين81728201952177019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ثانوية شفق للبناتكركوكتطبيقيمناهل هجيج محمد صالح81729201952145013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكتطبيقيكامل احمد جاسم محمد81730201951235009

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعبد هللا اسو علي عبد الرحمن81731201951314022

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0ثانوية شفق للبناتكركوكتطبيقيرقيه فاضل زين العابدين علي81732201952145005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقيضحى نجاة نور الدين سعيد81733201952135021

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيسيف علي طعمه جاري81734271951151061

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد سعد حسين حمد81735201951048004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيزين العابدين هادي جارهللا خلف81736211951007030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقييوسف علي اشرف فرج81737201951030086

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك454.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيايالف تحسين احمد يوسف81738201952154002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك454.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيسفر عبد المحسن احمد مد هللا81739201951025015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك454.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكتطبيقينضال صدام علي شدة81740201952235001

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك454.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيزينب علي محمود حمه81741201952149017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك627.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيعايدة حسين خلف حسين81742201942112025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك626.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد سركوت رحمة هللا عبد هللا81743201941307005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك623.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعالء توفيق عزيز عويد81744201941019098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك617.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيمحمود شحاذه حبش خضر81745201941023030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك613.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيماري ماهر حواس جاسم81746201942106058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك613.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائينور لؤي صالح علوان81747201942112032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك613.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيغاده عادل عبد الكريم احمد81748201942282149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك608.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيديالن دلشاد عبد المعين أحمد81749201942332018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك607.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيعبد اللطيف محمود خلف عبد هللا81750201941003049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك604.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيايمان علي لطيف محمد81751201942180026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك604.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيسالم خزعل علي عبد هللا81752201941020037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك603.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيسهى ثابت صالح جاسم81753201942109062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك603.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعبد السالم حسيب سالم حبوش81754201941020059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك599.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد محمد محسن حماد81755201941048182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك599.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسراء عبد الكريم امين محمد81756201942345009
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك598.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيتمام محبر عمر محمد81757201941208006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك593.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيعائشة عطا هللا علي جاسم81758201942112024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك591.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيبارق خلف صكر ثابت81759201941253012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشه يدا مزهر جوهر شريف81760201942346051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك589.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيغادة مناع عبيد حمد81761321942066033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك588.0ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيعبد هللا نزهان محجوب محمد81762201941034006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعبد الحليم عيدان دخيل عبد81763201941025030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك587.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعبد السالم رمضان علي خورشيد81764201941303098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك586.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيبيداء حسين محمود احمد81765201942145011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيعلي احمد حمادي صالح81766201941250079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيميناء حمد حسن عبد هللا81767201942127022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات كركوكاحيائيسعاد عثمان شكور علي81768201942128012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك584.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيساره طالب منصور كريم81769201942341049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيعبد الخالق نعمه محمد خلف81770201941255012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيزهراء ضامىء خليل جوامير81771201942114034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك583.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيميادة ماهر كريم مشعل81772191942160074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيرغد نظير بهجت فاضل81773201942124045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيالفا فؤاد نصر الدين حسين81774201942331147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيزينب خطاب احمد عبد الكريم81775311942047096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك582.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيسوزان عباس هللا ويردى بهرام81776201942140036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائينجم عبدهللا ابراهيم شاهين81777201941017048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن احمد حسن محمود81778181941020044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيصفا سردار عبد هللا احمد81779201942344124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيخليل خلف سعيد صالح81780201941020033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيشهاب ابراهيم خلف عيسى81781201941034003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيليلى خلف احمد خلف81782201942209017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائيفرحة فالح حسن محمد81783201942036005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك579.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيرمضان محمد خالد عباس81784201941307013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيايمان كريم محمد جراد81785201942157005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيداليا دلشاد محمد حويز81786201942340041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك578.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيزهراء لقمان رشيد مجيد81787201942114035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوما سيروان عبد هللا محمد81788201942346045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائييوسف رزكار كريم محمد81789201941308037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيمروه ناظم محمد عزه81790201942395076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائياسماء اسماعيل احمد محمد81791201942160006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيزينب جمعة نوري محمد81792201942144031
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيمريم حسن ابراهيم حسين81793201942120037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك577.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيجيمن قابل رضا نجيب81794201942334071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيمائده فؤاد غانم محمد سعيد81795201942140047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيعلي سرتيب سعيد علي81796201941302098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعبدالمالك امين سمكو عمر81797201941304090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان طارق سردال حمه الو81798201942346011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائياساور مطشر خضر عباس81799201942160003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك575.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيمريم كيالن زكي محمد علي81800201942160097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسراء احسان رفيق عبد هللا81801201942344005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشهين طالب حسيب محمد81802201942346052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسازان عبد القادر اسماعيل عمر81803201942118108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك573.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيايمان يوسف رشيد حميد81804181942383026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيميديا فاخر فائق نامق81805201942364025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيعبد الصمد لطيف صالح محمد81806201941370009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائياسماعيل جمعه حميد محمد81807201941211002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائيادريس حسين محمد حسين81808201941016009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيبارع جبار نجم محمد81809201941013020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيأسيا سليمان احمد توفيق81810201942331005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيتبارك قاسم نعيم رشك81811201942152004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيمروه عدنان نجم الدين صالح81812181942182080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك572.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزين جبار كريم صالح81813201942334114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمصطفى ازاد اسعد حسن81814201941304145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيسرور عمار خليل احمد81815201942239011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسناء ناظم شريف خوا كرم81816201942334157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائياسيا محي الدين كريم حسن81817201942335003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد فؤاد جالل غريب81818201941303161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعبد الحكيم وكاع دخيل عبد81819201941025029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمؤيد صالح جالل عجاج81820201941003084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك570.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد شيركو شريف محمد81821201941304125

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسجى صالح رشيد شريف81822201942334146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكاحيائيعمر ستار عزاوي ابراهيم81823201941059032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيكمال سامي حميد حسين81824201941238028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك569.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيفاطمة عبد السالم سعد هللا علي81825201942175019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك568.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان لقمان محمد رحيم81826201942351010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيسحر عبد الغني جاسم احمد81827201942174010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك567.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينادية نعمان مجيد قادر81828201942342061
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيشه نكين رزكار حكيم رحيم81829201942364015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيفاطمة عيسى حسن موسى81830201942206021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيصابرين ضياء علي خلف81831201942121027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيايمان لقمان عبد هللا وهاب81832201942341021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين صالح الديناحيائيقاسم رشيد حسين علي81833181941380042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمروان عبد هللا حسين عيدان81834201941013095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيليمو محمد مشير محمود81835201942331155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيام البنين عرفان عبد الحسين محمد81836201942145004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك565.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيندى وسام طارق قادر81837201942394012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيافين سركار رحيم عبدل81838201942330004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيحارث ثامر احمد فراس81839201941015020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك564.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسراء تاجر بكر حسين81840201942118022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء قرباني كرم كاكلي81841201942345062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيزينه حسين سليمان احمد81842201942139065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهيلين بايز عزيز لطيف81843201942354020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيعبد الحكيم عبد الكريم يحيى عمر81844201941255011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيزينب صالح عبد حسين81845201942253003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0ثانوية عشتار للبناتكركوكاحيائياندرا داود شليمون اوراها81846201942142002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك562.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيليلى نجم الدين عز الدين علي81847201942345074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائينور خضير ابراهيم زيدان81848201942111042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيرفقه حسين عبد سالم81849181942170040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمنذر عباس صباح محمد81850201941003106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك561.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيسالم زيدان خلف حسين81851201941261029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيمريم نجم عبد هللا يونس81852171942301116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيساره كمال جالل محمد81853201942134055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزينب باشا ابراهيم حمود81854201942134043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيداود سلمان احمد روضان81855211941027015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيحسين علي محمد عداي81856201941009025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفيان لقمان نعمان حسن81857201942349024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك559.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيزبيده اكرم خورشيد محمود81858201942120017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيآيه يوسف مبارك ابراهيم81859201942117006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيشهد خالد جاسم محمد81860201942238018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558.0ثانوية بيام للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيره يان احمد نوري محمد81861201942318008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيهبه يونس علي رشيد81862201942106077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك558.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيايمان كامل خورشيد رشيد81863201942334049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيسنبل عبد السالم محمد قادر81864201942395060
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائياحمد مولود احمد مصطفى81865201941015011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره عزيز محمد عثمان81866201942340057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيزهره ايدين قاسم مهدي81867201942145018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائيلؤي عبد هللا خلف احمد81868201941033019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائيعتاب روضان بدوي سليمان81869201942112026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيبوتان بكر جمعه قادر81870181942182026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيايبك آزاد عبد هللا فيض هللا81871201942141014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555.0ثانوية باغداكول للنازحاتكركوكاحيائيأماني محمد مظهر خورشيد81872201942162002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيعبد هللا علي صالح طعمه81873201941238020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيره يان يعقوب يوسف فتح هللا81874201942354009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيليلى وريا عبد الكريم طه81875201942354017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك555.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيريم مزهر صالح حسين81876211942264012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيايمان عبدل سعيد عبد هللا81877201942330010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان عماد رشيد سعدون81878201942352015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئاسوده محمد اسعد كريم81879201942344003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيايمان لطيف عزيز توفيق81880181942383021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0اعدادية السالمة للبناتكركوكاحيائيديانه مؤيد مدحت مجيد81881201942155004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائيطيف رعد ابراهيم جاسم81882201942143015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيايمان علي محمد رحمان81883201942205004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعلي شبيب عبد اللطيف مشلب81884201941020077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائياحمد طالب احمد اسود81885201941206002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيبه يوه ند أراز باشا سعدون81886201941301008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعمر شجاع محسن محمود81887201941025042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمحمود بشير حسين علي81888201941020106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائييونس عدنان انور طاهر81889201941311073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائياسيا فخر الدين مجيد قادر81890201942334027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالرا شيرزاد شفيق حسين81891201942340079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيمرام فارس سعد هللا قاسم81892201942154058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسماء احمد محمد حسن81893201942118027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيابتهال حامد رمضان سلطان81894201942115001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيمحمد علي احمد توفيق81895201941362010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيمنى محمد طالك علوان81896201942106067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزيالن عباس حميد محمود81897201942334113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوزيار صالح طاهر محمد81898201942344105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيهاله يعرب احمد محمد81899201942102087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيمحمد حنتوش اسماعيل حسن81900201941026036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيزينة مخلف احمد خليل81901201942114037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبيالن نور الدين صالح فتاح81902201942342028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيبتول ياسين خلف صالح81903201942109022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك550.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيهدى سعدي حسين عسكر81904201942140060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيصباح حسن مظلوم عبدهللا81905201941211011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان مدحت رحيم احمد81906201942339004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيجوان جمعه شكر رجب81907201942340037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائياماني خلف محمود محيميد81908201942102010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيهالة هيمت رفعت حاتم81909201942145035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينور علي موسى شاكر81910201942118190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0ثانوية كنجان للبناتاربيلاحيائيتبارك نهاد ابراهيم كاظم81911311942048005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك549.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيرسل وعد مجحم مجول81912201942109039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائياحمد شاهين رضا سعيد81913201941050008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.7تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيزينه ر مجيد نجم محمد81914201941399019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.0اعدادية تل علي للبنينكركوكاحيائيعبد الكريم حسن صالح عبد هللا81915201941035016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد حميد احمد محمد81916201941303140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيشيالن خليل كريم محمود81917201942365033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيايه جمعه مظلوم عبد هللا81918201942154014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك548.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيعبير وعد عزيز حمرين81919201942115028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيالنه حسن رحيم ابراهيم81920201942334210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيشيروان سعيد عزيز جوامير81921201941304074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيرمضان يونس حامد جنيد81922181941053013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد محمود خليل81923201941026038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيزبيده عصمت جالل علي81924201942117027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات كركوكاحيائيايمان عادل عبد الغفور مجيد81925201942128003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيعبد العزيز ياسين اسماعيل كودرين81926201941365014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيريزان لقمان عمر خضر81927201942362009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيساره محمد حسن حماد81928201942139071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيمريم عيدان حمد دخيل81929201942111034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيمنال خالد وليد سهيل81930201942111036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيباخان صالح محمد صالح81931181942383027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائييوسف سلمان جمعه عبدهللا81932201941011055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيمنار وليد مصطفى سلطان81933201942144053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياالء محمد عبد الوهاب عبد الكريم81934201942154007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائياسماء عبد هللا احمد علي81935201942130006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيكوثر زكي رشيد محمد81936201942138103
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيعائشة حمد عزيز عيسى81937201942206020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسميه سعد هللا علي امين81938201942346042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكاحيائيفاطمه قواس نجم رشيد81939201942337025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد فؤاد عثمان فقي صالح81940201941303162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشادان حسين علي جاسم81941181942383072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمحمد نايف محمد احمد81942201941250117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزينه مسعود بهجت جوهر81943201942134051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيحنان محمد جهاد خلف81944201942124038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيايمان حسين صمد سمين81945201942330009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائينورا هجران جمعه خورشيد81946201942179021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيشاكر عامر حسين صالح81947201941058013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيمحمد تركي سلمان داود81948201941235027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائياحالم ثابت زيدان سحاب81949201942115002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائياحمد نجاة عبد الحميد محمد طيب81950201941303033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكاحيائيايالف جاسم جهاد فتحي81951201942148006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيمها جبار ساهر ابراهيم81952201942138114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكاحيائيشيماء سهمي عبد هللا حسن81953201942221008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائياحمد فرحان عواد عبد81954201941020012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك543.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيمريم حسن علي محمد81955201942211006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك542.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائياسراء كمال مصطفى محمد81956201942119004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك542.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيكرامه حسيب وسمي حمد81957201942255011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزينب رمضان شكور احمد81958201942332020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيايمان حسن طه حمودي81959201942117009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن ابراهيم نومان مسعود81960201941023014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيايناس منصور ابراهيم جمعه81961201942141018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعبد الرزاق عبد هللا موسى حمدي81962201941020058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيشيماء ابراهيم حمد علي81963201942235010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد يونس نوري فرج81964201941311062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائينوح عمر علي عبدل81965201941303186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيايمن محمود حسين هزاع81966201941023007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيامينه نوزاد فخر الدين اسماعيل81967201942365004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيفاطمه عادل داخل دحام81968201942138095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيعمر عواد نوري منصور81969201941211016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيشيداء باهير توفيق كريم81970201942330034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539.0اعدادية تل علي للبنينكركوكاحيائيعبد هللا عدنان ابراهيم غضبان81971201941035018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيمراد محمد عزالدين حيدر81972201941017041
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينورا مبارك ربيع كردي81973201942118192

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائيسيف الدين سعد عبد هللا سليم81974201941023012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيايمان فاضل غائب داود81975201942177007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيدينا محمد كريم مصطفى81976201942282085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيوسام حمود عيسى هزاع81977201941048225

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكاحيائيوطبان ثائر محمد خورشيد81978201941051026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكاحيائيمحمد عبد الرحمن مصطفى حمادي81979201941067024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيطه ثامر حسن كضيب81980201941022055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائياالء اسماعيل احمد محمد81981201942334031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيعادل علي زين العابدين محمد81982201941390044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيأشتي نور الدين محمود عزيز81983201942338001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيمها مصلح عواد عباس81984201942115031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيايمان عبدالسالم شهاب احمد81985181942231011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيلنجه حسين محمد طاهر كريم81986201942137052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيانمار سالم صالح سلمان81987171941076004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائينور الهدى محمد جمعة غني81988201942145034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكاحيائيميسم سالم حمد خلف81989201942029007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد لقمان مجيد حميد81990201941309008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائيسارا فاخر عمر اسعد81991201942363005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيقاسم خلف علي خنجر81992201941211018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحذيفة جابر محمد فرحان81993191941009082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيهاجر أحمد محمد عبد الواحد81994201942134095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيكاريز كامل عبد الكريم عبد الرحيم81995201941303121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيده فه ر فاتح عبد هللا كسره81996201942334086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيمنتهى انور رشيد علي81997201942365041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك536.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيندى ملكو سمكو قادر81998201942118181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيايمان خليل اسماعيل فرحان81999211942157010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائيعمر جاسم محمد صوفي82000201941033015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيايهاب احمد جاسم محمد82001201941013018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسميه برهان حسين عبد الكريم82002201942334150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسراء نوزاد فريق علي82003201942345010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد صالح حمه علي محمد82004201941311048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان اسو جبار حسن82005201942340014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائياالء سامان علي فرج82006201942333006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيشيماء محمد عيسى مظلوم82007201942130028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0الخارجيونالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى علي عبد محمد82008111941400025
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيسميرة خضر سالم عبد هللا82009201942206017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيامنه كنعان محمد شكر82010201942395016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك534.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيعلي ناصر عبود عركال82011201941011030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيحمزه طيب حميد احمد82012201941307011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيسعد عبد الستار سالم صالح82013201941019056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيمينا حسن زين العابدين عادل82014201942125037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيسناء نواف محمد عكله82015201942238016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيشنيار رومي احمد محمد82016201942331130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيهاشم سعد نزال محجوب82017201941026042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائينوال ياسين علي نجم82018201942139109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائينضال حامد رمضان سلطان82019201942115035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيهدى مكي رحيم نادر82020201942138128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئافان شعبان عمر مراد82021201942355003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد المنعم شاكر رزاق82022251941205008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمصطفى ماجد مولود عبدهللا82023201941259330

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيزيد عثمان ابراهيم عبد هللا82024201941304068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيايه حسين كاكه مد خضر82025201942180027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيزينب طاهر ابو بكر محمود82026201942135013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيليلى جودت ناجي عبد الكريم82027201942160093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائياسماء هجران محمد علي حسين82028201942395012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيمنيره طالب حسين ظاهر82029201942161030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائيعبد عمر عبد هللا داود82030201941036008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيريزوان ارسالن ابو بكر مصطفى82031201942346032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزينب كاظم محمد كريم82032201942348013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد هادي طعمه ياسين82033201941259304

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشادي لقمان محمد رشيد82034201942354014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيسوالف نور الدين محمود عزيز82035201942338023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائييوسف حسن عبد خلف82036201941206022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعمر جمعة خضير محمد82037201941048124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيمنال حسين خلف ياسين82038201942154067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيأيه برهان احمد سعيد82039201942350001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمصطفى فهمي كمال داود82040171941020135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائياحمد محمد شحاذة اسماعيل82041311941002004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان عدنان عثمان محمود82042201942354003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيرؤيا زياد جاسم محمد82043201942119025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيزيد محمد صالح سبتي82044201941005016
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائينادية خلف فتحي عبد هللا82045201942111038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئاريان رؤوف مصطفى محمود82046201942344002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيفاطمة حسن عسكر زينل82047201942145024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيلمعان محمود فيصل دلي82048311942054048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهبه ايوب عبد القادر عبد الحسين82049201942331179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيزبيدة عباس كمال فتاح82050201942154031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه شيركو مصطفى محمود82051201942344046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيالنيه فاروق فاتح حميد82052201942334214

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيدلوفان مقداد فاضل عثمان82053201942135011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالفان بكر عثمان حمه كرده82054201942342057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيطرب عبد الرزاق احمد حسين82055201942161020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيجوالن حمد حسن عبد هللا82056201942127004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائياسحاق خلف محمد محمود82057171941114002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيمرسى موفق عيدان نجم82058201942117047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك527.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيعماد سمير عبدهللا احمد82059211941011064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيرووبار لطيف محمد يوسف82060201942331087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيبيداء هاشم محمد رزاق82061201942149012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عمار عبد هللا جار هللا82062171941075012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائينور صباح احمد محمد82063201942101038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد هللا احمد خلف82064201941058023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائياالء اسو محمد توفيق82065201942331020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائياسراء كامران كمال غريب82066201942341005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيبتول مهدي سعيد علي82067201942145009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيابراهيم حسن ابراهيم جاسم82068201941261002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينازك علي حسين طاهر82069201942342062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهلو جمال جوامير وادي82070201941311067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيكوثر جمال ابراهيم محمود82071201942250005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعقيل فرحان محمدطاهر ساعد82072201941259183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيرفل علي صالح احمد82073201942114027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيعلي فيصل معجن طاهر82074171941400039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيابراهيم مجيد خلف ادريس82075201941219001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0ثانوية التوفيق للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الكريم عبد هللا علي82076171941208001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيشروق حسن عبيد جاكه82077201942139078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائيدانيال لقمان مصطفى صالح82078201942363003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائينور الهدى عزيز طه صالح82079201942121048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمحمد احمد حميد حسين82080201941250105
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيكابان سعيد حمه شريف علي82081201942333033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيمصطفى شكور ماجد خلف82082201941238032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0الخارجيونالرصافة الثانيةاحيائيعبد المجيد حميد رشيد احمد82083141941400023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائييقين خالد محمود مجيد82084201942137075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيرعد صبري خلف حسين82085201941259108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيفاطمه طارق عبد الوهاب صالح82086211942142039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيخضير ادهم فاضل خضير82087201941002016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيكارزان محمد خورشيد كريم82088201941303120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمهند نجم عبد هللا حميد82089201941020117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد السالم محمد حسين82090171941351256

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0ثانوية الشهداء للبنيننينوىاحيائيجواد ثائر امين محمد82091171941123002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزيالن هدايت محمد صالح82092201942382027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الديناحيائيخيريه سامي محمد احمد82093181942163004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك524.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيعماد منصور مجيد خليفة82094311941001030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك591.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقياشواق عمر رمضان ابراهيم82095201952330002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك590.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيكيالن عداي عيسى عباس82096211951033033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك576.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيعمر سامي ناجي احمد82097201951020041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزينب عثمان بيرداود احمد82098201952351006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيئاشنا دارا علي مجيد82099201952342001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك557.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيهاشم ابراهيم غانم عطوان82100201951006056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيعامر فائق شبطة احمد82101201951020031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىتطبيقيكوثر صالح خلف شندوخ82102211952183003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمصطفى حسيب محمد علي محمد صالح82103201951312099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكتطبيقيأمنة أزاد حسين حسن82104201952365001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك544.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكتطبيقياكرم جمعه مرعي عوفي82105201951253007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك542.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياحمد هاشم حسن عارف82106201951307003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك542.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكتطبيقيصابر جمعة حسان صالح82107201951235004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك542.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكتطبيقيحارث جمعه حمد خلف82108201951029002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك539.0ثانوية همسة للبناتكركوكتطبيقيزهيه ذياب محمد حمد82109201952157003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيفيصل هادي فيصل جمعة82110201951048072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيحسن علي اسود مغير82111211951033012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقياحمد رمضان محمد عبدهللا82112201951261002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك535.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكتطبيقينزار محمد سليمان نعمه82113201951029014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك530.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيديار جبر بدر ابراهيم82114201951051004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيايمان محمد امين احمد82115201952349007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك529.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكتطبيقيجاسم محمد عواد حمد82116201951235002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقياسراء جوده صالح طالب82117201952382002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيسوزان سرحان مصلح دحام82118201952134023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكتطبيقيهاله خميس جمعة عبد82119201952112003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيهيلند حمزه علي صالح82120201952345055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيمروان جاسم محمد خلف82121201951250049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك525.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعزيز سامي حسن محمد82122201951019054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك523.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد علي اكبر حسين عبد82123201951048006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك522.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيحسين عباس قمبر صادق82124201951048026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك521.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيعباس جهاد مردان احمد82125201951003033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك521.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيابراهيم احمد صالح احمد82126201951025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك521.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيمحمد عمر فاضل خورشيد82127201951057035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك520.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيصعب حامد محمود صالح82128201951017017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك519.0اعدادية تل علي للبنينكركوكتطبيقيعمر حمد ابراهيم علي82129201951035010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك517.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيهارون نوزاد قادر ولي82130201951001104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك516.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيجمعه علي حدو مد هللا82131201951019018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك515.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقييسرى فهد مجيد فرج82132201952330018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك514.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكتطبيقيسيف احمد علي دودح82133201951209007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك513.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيهدى اياد علي حسين82134201952148040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك513.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقيمنار فالح عبد الواحد علي82135201952102034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك512.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيضياء احمد محمد سلطان82136201951019034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك512.0ثانوية باقرته للبنيننينوىتطبيقيمتعب سعد ابراهيم حسن82137171951082004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك510.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيوداد جاسم محمد حسن82138201952144018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك510.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمحمد حبش محمد محمود82139201951088007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك509.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىتطبيقياحمد ياسين احمد روضان82140211951243001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك509.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيخليل جربوع ابراهيم حيمد82141201951023007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك509.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقينور عبد الناصر صابر احمد82142201952334079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك508.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيسامي صالح هزاع خضر82143201951025013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك507.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزيلوان قادر علي احمد82144201952352006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك506.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيمحمد عواد عبد صالح82145201951020051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0اعدادية الفرات للبنينكركوكتطبيقيمصطفى محمد مظفر فتحي82146201951007028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيايوب نوري ابراهيم مصطاف82147201951019015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك505.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيحنين بهاء الدين صادق جعفر82148201952149012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك503.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكتطبيقياحمد محمد عطية خضر82149201951207001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيعبيد عبد هللا دخيل محمود82150201951025023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقياحمد مزاحم شاكر مدحت82151201951017004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكتطبيقيشادان سليمان صابر ابراهيم82152201952337007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكتطبيقيعلي عيسى رشيد محميد82153201951207006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك502.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيحسام محمود علي صالح82154201951204007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك500.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقياالء بهاء الدين طيب علي82155201952139009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك499.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيزيد مجبل حسين علي82156201951051007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك499.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيسيف لقمان حميد عبد هللا82157201951019030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك498.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكتطبيقيايسر طارق مدهر نويديس82158201951067003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك498.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيعمر خلف عطية خضر82159201951261021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيبكر قدرت ايوب يونس82160201951013006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىتطبيقيمحمد صبحي ابراهيم زيدان82161211951264006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد مردان عمر علي82162201951303087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك496.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقياحمد عبد احمد خلف82163201951204004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك493.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكتطبيقيعبد هللا ربيع فاضل حميد82164201951283010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك493.0ثانوية همسة للبناتكركوكتطبيقيمروه صالح عبد هللا احمد82165201952157009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك493.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاتن فوزي عبد عبد الحسين82166141952220013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيمحمد عيسى علي لطيف82167171951103069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيبتول كاظم مهدي موسى82168201952148008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0اعدادية الفرات للبنينكركوكتطبيقيفالح حسن صباح جهاد82169201951007019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك492.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعلي صباح نصيف جاسم82170201951005024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك491.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيايالف ازاد فاضل احمد82171201952349004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك491.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيمحمد يوسف حميد مجيد82172201951045023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك491.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيصديق جمعه جاسم محمد82173211951009025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيبشرى عاصم عمر محمد82174201952134008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمالك حميد عبد هللا حمزة82175201951259237

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيرائد خالد محمد حمودي82176201951022015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0اعدادية تل علي للبنينكركوكتطبيقيمحمد ياسين حديد مديد82177201951035017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقييونس محمد شكر بكر82178201951259379

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيبنين عباس اصغر نوري82179201952148009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقييوسف برهان شاكر احمد82180201951019093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيمقداد حسيب حسن حميد82181201951013057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقياسماء اسماعيل غفور حسن82182201952334008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيأميه محمود مطلك جاسم82183201952117001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيعلي صفاء الدين صالح مهدي82184161951006076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقينايف جميل صبار مطر82185201951200013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيسوميا اميد عبدهللا كريم82186201952349022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك486.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيسراب نضر موسى صابر82187201852148036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك486.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكتطبيقياحمد جمال اسمر محسن82188201951200003
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك483.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيعلي جاسم مرتضى علي82189201951017021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك483.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيده ريا كريم جبرائيل حسن82190201952333020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك483.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيايهاب نزار نجم عبد هللا82191201951022009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك482.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيفالح خلف حسن سعدون82192201951025028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك482.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمنير عدنان رضا مهدي82193201951017042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيفتحي حسين فتحي احمد82194201951377065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيمنتظر هاني جمال عزيز82195201951008028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقياسحاق محمود محمد حسن82196201951030014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيمحمود عبيد خلف علي82197201951204023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك481.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيشيماء خليل سعد هللا ذو الفقار82198201952139034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك479.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكتطبيقياالء محمد عبد الكريم خضر82199201952106004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك479.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقييونس ابراهيم ياسين حسين82200201851022070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيجودة جمعه عماش حسين82201191951067014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك478.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقياحمد صالح محمد جاسم82202201951204003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك477.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا علي عزيز صالح82203201951009026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك477.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكتطبيقياحمد ابراهيم محمد خلف82204201951255006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك476.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيبه سوز ستار احمد رشيد82205201952340019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك476.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقينيكار ياسين احمد شريف82206201952330016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك476.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقينشوان عبد هللا سلطان علي82207171951161068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك476.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقيزينب محجوب زيدان شحاذة82208201952134017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك475.0ثانوية باقرته للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا نايف عبد هللا ظاهر82209171951082002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك475.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعمر حسن حمد احمد82210201951019061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيهيلين شيرزاد حسن محمد82211201952334085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك474.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقيسيما رحمان صالح علي82212201952330008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك670.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهه الله صالح مراد امين82213201922342042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك651.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايالف وريا احمد خواكرم82214201922354008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك643.0اعدادية السالمة للبناتكركوكادبيمروة عبد الهادي عمر جمعة82215201922155014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك640.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبينور محمد حميد محمد82216201922340047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك639.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيايالف حسن محمد مالك82217201922335010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك638.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيحنين عادل عبد الرزاق سعيد82218201922338015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك638.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيامينه احمد حسن محمد82219201922335007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك637.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبيعلي صباح قادر جبار82220201921301014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك635.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسازان عماد اسماعيل عزيز82221201922342024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك633.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبهره رعد مجيد امين82222201922352007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك632.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكادبيرغد ياسين سليمان علي82223201922147007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك626.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيماهر فندي حسن ابراهيم82224171921079019
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك625.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيرنكين محمد احمد حسن82225201922346022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك624.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيديانا كامران رفيق رشيد82226201922338016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك622.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبينور خلف طريد فرحان82227201922121027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك618.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبياسيل رعد حمد لطيف82228201922109002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك618.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيئافان هادي محمد مولود82229201922338001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك617.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيهدى حسين عمر عبد هللا82230201922120024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك617.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان رزكار عمر عبد الرحمان82231201922354010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك614.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيهه رمى صالح محمد رسول82232201922362014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك613.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكادبيبيمان خليل اسماعيل محمد82233201922111006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك611.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسارا كاوه محمد رضا عبد هللا82234201922349016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك611.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيعامر محمد صالح علي82235201921204015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك609.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبييسرى جاسم خضر عزيز82236201922365034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك606.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبه يام ناظم مجيد محمد82237201922342007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك605.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيهالة ابراهيم ربيع حسون82238201922120023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك604.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبينور جليل عبد هللا رشيد82239201922346053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك604.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيشيماء جمال محمد عبد هللا82240201922341034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيزينب نصار عبيد العويد82241201922117025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك602.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيمريم عبد الرزاق رفيق توفيق82242201922109025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك601.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدريا كنعان عثمان درويش82243201922344017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك599.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيبسام حسين طالب ثجيل معارج82244201921079011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك598.0الخارجياتكركوكادبيساره عالءالدين غضبان خليل82245201922401021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك598.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبياريج زبير احمد صالح82246201922121002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك598.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشاناز احمد محمد صابر82247201922347012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك598.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبه يمان سعد هللا فتح هللا حسن82248201922352006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك597.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهديل عماد خزعل نجم الدين82249201922339012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك597.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيحنين وليد مظهر دنان82250201922145008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك595.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتاره نجاة نجم غفور82251201922342008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك593.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعبد القادر محمد شيت عبد الكريم خليل82252171921021034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك590.0اعدادية السالمة للبناتكركوكادبيجنان مطلك حسين علي82253201922155005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك589.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيبنار محمد امين مجيد82254201922337003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك586.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشاجوان هدايت محي الدين كريم82255201922354032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك585.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيسوما رشيد حميد علي82256201922341031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك584.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياالء كامران قادر حسن82257201922340011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشاكول حسن عبد هللا حسن82258201922354033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبناز خورشيد محمد شريف82259201922342039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك582.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبياحمد عبد هللا عجيل حسن82260201921300004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك581.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيمنتهى ابراهيم عطيه حمد82261201922120018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك580.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيرباب محمد علي حسن صابر82262201922114015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك578.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزيان ريبوار حسن احمد82263201922347005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك578.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيزينب منير بيرام شوكت82264201922177018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبينوما سيار عبد هللا حسين82265201922177030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك575.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيبادية اديب مطر سلطان82266201922144011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك574.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيمريم نجاة حسين احمد82267201922335060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك573.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيايه يعقوب عمر عبد هللا82268201922124014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك572.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيعذراء عادل جميل عثمان82269211922109026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك572.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد شهاب احمد شكور82270201921313055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك571.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيشيماء فالح ابراهيم حمه بور82271201922338021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك571.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيخديجه احمد محمد محمود82272211922251001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك571.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيندى قاسم مصطفى محمد82273201922130050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبينور محمد خليل عزيز82274201922338024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتوران ازاد محمد عبد هللا82275201922342010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيزهراء يوسف جوامير عبد االمير82276201922177014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيإيالف يوسف محمد عيسى82277201922109001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيزينب فاضل علي حميد82278201922137016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك569.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيصفية دلشاد فتاح شامار82279201922346045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك569.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبياميرة سعيد مهدي صالح82280201922141008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيسجى يونس محسن علي82281211922179049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكادبيوفاء خميس محمد اسود82282201922147017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيسارة هدايت محمد علي سعدون82283201922113024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيريزنه صالح الدين محمد امين علي82284201922349013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيداستان ستار عثمان رضا82285201922333023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيخالت قابل هرزاني عبد هللا82286201922354022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبينور عبد منصور حسين82287201922137034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك563.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيا؟ين سيروان محمد سعيد82288201922110002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيمصطفى جواد علي هللا ويردي82289201921079058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيمنار نصر الدين نجم الدين جبار82290201922333051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562.0ثانوية حمرين للبنيناربيلادبياحمد جمال مجيد رشيد82291311921011001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيفاطمه عرفان عمران موسى82292181922203024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبياسامة رشيد رحمان حسن82293201921203007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيجهان جعفر فريق فرج82294201922351005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0ثانوية الطيبات للبناتكركوكادبيدعاء احمد شكر محمود82295201922159005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبياحمد رمزي ستار زغير82296201921079004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيئاال بيستون احمد حسين82297201922333001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسوزان كاكه برا قادر علي82298201922335036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيسناريا قحطان محمد حمزة82299201922110037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيلمياء قنديل صاهود عالوي82300201922177024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبيايه عماد رحمه هللا عبدهللا82301201922330004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيلنيا مريوان شكر صابر82302201922347013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيطيبة حسين خلف حسين82303201922125032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيميديا احمد صابر محمد82304201922342037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبياحمد عبد الكريم احمد عزيز82305201921017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبياسراء عطا هللا حاضر بيات82306201922207001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيدانا مجيد حميد محمد82307201921306024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيزهراء عبد هللا حميد رحمان82308201922144026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيلمياء محمد حسن محمد82309201922138063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيفاطمة رشدي محمد سعيد82310201922113040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهيرو وهاب ياسين رمضان82311201922340054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبينور كامران عزيز فالمرز82312201922340046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيشيرين خالد محمود حمه صالح82313201922335047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيشيماء قاسم نجم صالح82314201922125030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياسماء بهروز نوري جبار82315201922346004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبييوسف رمضان حميد زكروط82316201921079070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك551.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيمريم مشعان خلف علوش82317201922221003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيهدى عزيز حسن صالح82318201922106066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيالباقر رياض صبار امسير82319201921022014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبياسامه نجيب قادر غيدان82320211921250003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيشلير اسماعيل كريم محمد82321181922383040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكادبيبكر عواد نوري منصور82322201921211001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيزينب عماد عادل محمد82323201922338019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيرحاب النبي عبد الوهاب ابراهيم عبد هللا82324201922114016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0ثانوية عباد الرحمن المختلطةكركوكادبيمحاسن وسام حسن صالح82325201922240002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكادبيالهام حمد عطية حميدي82326201922252001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيمحمد جاسم مطر علي82327201921204026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسازَكار امير قادر رسول82328201922332028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيعفاف محمد خلف محمد82329201922124028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيهاله عزام مزاحم محي82330201922102055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيمراد صدام حسين علي82331201921017039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيسروه عبد الرحيم رحمان رستم82332201922337011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0ثانوية التون صو للبناتكركوكادبيرنا صالح محمد عبد82333201922143015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيانجاد حميد عواد خلف82334201921251014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيمنار نجيب عبد المجيد علي82335201922110060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيره يان جمال علي عزيز82336201921311043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0ثانوية تونس المختلطةكركوكادبيصدام احمد محمود احمد82337201921213006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيصبا خليل نعمان سمير82338201922102035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك542.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبياسراء سعد عبد  جمعه82339201922106005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك541.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيساره جهاد عبد الكريم احمد82340201922335031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبياسراء زياد جبار عبد هللا82341201922344002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيغازي حبيب عبد هللا زيدان82342201921009072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبيفردوس صباح حساني علي82343201922104012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0الخارجياتالرصافة االولىادبيلبنى صالح عبد الحميد حسين82344131922401059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسناريا احيا لطيف رشيد82345201922335034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0الخارجياتكركوكادبيندى احمد نصيف جاسم82346201922401043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيداليا عدنان عبدهللا عزيز82347201922331011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيدانا دلشاد ولي عبد هللا82348201921313029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبينبأ بصير خلف خزعل82349201922114036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيمروه محمد سعيد علي82350201922335058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيرافد خميس مرعي عوفي82351201921023017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيايمان نجم عول بابا82352201922335016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد اكرم عبد الرحمن صالح82353201921311089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيسيف ذوالفقار جالل محمد علي82354201921079025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيسحر عداي بصير حمد82355201922108016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيرنا صدام جاسم محمد82356201922177011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيالفه ازر طه محمد82357201922138061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيزهراء مرزوق ولي علي82358211922179041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0ثانوية بردى للبنينديالىادبيمصطفى كريم عنقود امين82359211921229010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمصطفى سالم عاشور علي82360201921022090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيوائل نذير عبد هللا علي82361201921011055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيهاله هاشم محمد علوان82362201922113044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشاجوان شيروان كانبي حسن82363201922340036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيمريم عماد غافل عواد82364201922114033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعلي حاتم رحمت بارام82365201921316015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0ثانوية الطيبات للبناتكركوكادبيرسل طالل خضر سليمان82366201922159007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيهناء فالح ياسين طه82367201922130057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان صدام ادهم فائق82368201922342004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان صمد سليم سعيد82369201922348006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيمها محمد خلف محمد82370201922124035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيضفاف محمد اسود حسين82371201922137025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيهيفي عصام عز الدين محمود82372201922362016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيمحمد قحطان ولي قهرمان82373201921079051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيزينب ايدن احمد حميد82374201922110028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيزينه برهان ابراهيم عبد هللا82375181922383033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيعبد هللا شحاذه سليمان عطيه82376201921023026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيفاطمه الزهراء حماد سطم حمد82377201922112009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبينهله محمود حسين هزاع82378201922023004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيياسين احمد صالح هناو82379211921074105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0ثانوية الطيبات للبناتكركوكادبيدعاء شاكر محمود صالح82380201922159006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدونيا عمر محمد نامق82381201922355008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك529.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكادبيايالف احمد عبد هللا احمد82382201922107002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبياالء نبيل علي عباس82383201922138003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيالفه محمد عمر خورشيد82384201922333047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد شكر محمد علي82385201921306058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبييونس ليث عبد نصيف82386201921022108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيايهاب ثامر فاضل محمد82387201921009023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيمريم عبد هاشم حمد82388201922138068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيايمان صالح الدين محمد نوري صابر82389201922335015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيسهى محمد حسين هزاع82390201922023003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبياية عباس عمير خطاب82391201922102005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزهراء احسان ستار عزيز82392201922350002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبياسراء رزكار كريم محمد82393201922338003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيشيالن كيالن شهاب حسن82394201922138044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيسعد شوكت ناجي عبود82395211921065038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياسماء علي اسماعيل محمد82396201922340008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفاطمه احمد محمد نوري عبد هللا82397201922352022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيحسين علي محمد فرج82398211921076012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيولدان قحطان ولي قهرمان82399201922102059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبياسراء احمد حمه شيخ حسن82400201922333004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد عبيد خورشيد جوامير82401201921306062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيمروة عيدان احمد صالح82402201922110057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0ثانوية عباد الرحمن المختلطةكركوكادبيمنى رشيد عطية جميل82403201922240003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئه وين عز الدين حمه سور علي82404201922349003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكادبيصبا صالح محمد علي82405201922147010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبيقدس فالح عواد رميض82406201922027003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيكشاو فرهاد احمد مردان82407201922341038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيايناس ماهر جبار وهاب82408201922121010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبياسراء فخري مصطفى سمين82409201922125004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبينور علي طالب مهدي82410201922145038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزينب طاهر محمد سعدون82411201922352011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيزهره قره ني محمد حسن82412201922365021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيديالن اراز عبد الرحمن احمد82413201922341021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبيمروة اسعد طه حبيب82414201922027004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبياسراء عماد عبد الخالق عباس82415201922114005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهدى يعقوب محمود سعيد82416201922354041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيمهند محسن محمد هندي82417201921023052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيحفصه قحطان محمد خلف82418201922130009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدانيا سه ركه وت لطيف رحيم82419201922346017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبييوسف نجدت جالل صالح82420181921012035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيشيماء شهاب احمد شريف82421211922179053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيدالل خلف طه محمد82422201922110019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيرؤى موفق عز الدين بصاص82423201922138028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة كركوكادبيافين اسعد صمد محمود82424201922368002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيفاطمه محمد شكور حمد82425181922231023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره ناظم سعيد رشيد82426201922346031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيوسام عبد العظيم حسن صابر82427201921200018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيجاوان محمد عبد هللا محمد امين82428201922341013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0ثانوية الطيبات للبناتكركوكادبيبثينه شكر احمد صالح82429201922159004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبيبيداء رحمن خلف عطيه82430211922250004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيمعتز صباح نوري محمد82431211921253011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبياسامة شوكت ناجي عبود82432211921065012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيامنه محمد خلف ولي82433201922117007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيمحمد فرهان سلوم احمد82434201921023049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيحسين خالد عباس احمد82435201921235012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيتانيا مجيد محمد سعيد82436201922333019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزينه عبد الكريم حسين خورشيد82437201922344022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيجواد اسود احمد محمد82438201921079013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشوخان شيروان كانبي حسن82439201922340039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيمريم سرتيب مجيد خورشيد82440201922138066
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيآيه محمد اسماعيل محمد82441201922340003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبيابتهال برهان فاضل غالب82442201922100003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيهدى سلطان عبد هللا هالل82443201922204006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيآيه كفاح علي حسين82444201922138010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيعهود ساجد محمد مهدي82445201922138055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0دراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات كركوكادبيشنكه عادل احمد عثمان82446201922380021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبياسراء عدنان زمبور عنتر82447201922137003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0ثانوية بردى للبنينديالىادبيعدنان ابراهيم شندوخ مصلح82448211921229007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيسندس عادل احمد اسد82449201922108017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيمريم احمد كريم ولد82450201922352027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيفريدون احمد عبد القادر محمد82451201921300014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبينور الدين احمد محمد عواد82452201921078139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهيلين كاكل عبد هللا ابراهيم82453201922382069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشيماء كنعان نور الدين درويش82454201922352020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك509.0ثانوية أبو صخرة المختلطةكركوكادبينوفل محمد سلمان حمادي82455201921241012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيمحمد نزهان جمعة ساير82456201921085104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيسارة محمود خضر علي82457201922117026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيزبيده حميد داود مجيد82458201922395017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبياالء زكي حسين حسن82459201922113005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيسمير ثابت تبن ذياب82460201921259126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيجيهان مقداد خليل ابراهيم82461201922106018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيتهاني جمعه رشيد حسين82462201922108005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيدلفان صالح الدين حقي قدوري82463211922179029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسمية دلشاد يوسف عبد هللا82464201922354030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيديالن هارون رشيد حميد82465201922335025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك507.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيباجوان خضر محمد صالح حسن82466201922333012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبياسراء عبد الخالق مصطفى علوان82467201922104005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيالنا ماهر خليل ثالج82468201922137030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيايالف شاهدان محمد مصطفى82469201922395006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبينور كمال جمعه احمد82470201922330027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبينور رائد محمد حسين82471201922124037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0ثانوية التون صو للبناتكركوكادبيرانيا صالح محمد عبد82472201922143014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيسجى نور الدين هللا وردي بهرام82473201922124020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيفاطمه هالل حميد جبر82474201922102041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسوزان اكرم محمد عبد هللا82475201922355011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيكاسيان احمد عبد هللا سيد82476201921311081
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيهاجر مكرم عثمان احمد82477201922117044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبينبأ جاسم محمد احمد82478201922106061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيوجيهه علي شوكت صادق82479201922337019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمصطفى جمعة عبد الرحمن رمضان82480201921081045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيكانياو شهاب مجيد كريم82481201922342031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكادبيرحمه احسان مزند هالل82482201922172005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبياسماعيل ازاد صمد احمد82483201921365003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيعائشه مفيد حسين حمدي عبد هللا82484201922106043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيبه يمان عمر ياسين محمد82485201922364005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيبراء حميد جمعه حسن82486201921079010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبياحمد هاشم خلف محمود82487211921250002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد حسن محمد مخلف82488201921020063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيحسين مجبل حسن توفيق82489201921023015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيماردين الوه يابه محمد82490201922365030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبياياد ثائر حمادي شكر82491201921079008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايات شكر محمد علي82492201922344008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيشفاء محمد ربيع حسون82493201922157025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيزينه نوزاد رشيد ولي82494201922331022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيامل جاسم محمد سعيد82495201922340012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيهدى جودت عز الدين اسماعيل82496201922137038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيروشنا قاسم عثمان قادر82497201922349011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيمريم حسين علي عطية82498201922206012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيرمضان حميد محمد خضير82499201921204011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيفاطمه نجدت فاضل كاظم82500201922125038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبيرنا حواس جاسم رميض82501201922282047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبياسين طاهر نجم الدين امين82502201922124004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك500.0ثانوية التون صو للبناتكركوكادبيازهار محمد حمو حمزه82503201922143002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسولين لقمان مجيد ياسين82504201922342027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيخنده جمعه شكر رجب82505201922340026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيندى عبد هللا علي سرحان82506201922109029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات كركوكادبيبهيجه عبد هلل عباس محمد82507201922396001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعبد الصمد علي عبد الرزاق صبح82508201921085056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيغيث عبد هللا رشيد عزيز82509211921089042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك498.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيضحى فاروق مصطفى احمد82510201922110045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسوالف رفيق حمه صالح امين82511201922340035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0ثانوية عباد الرحمن المختلطةكركوكادبيعثمان احمد صالح نزال82512201921240004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيعبير سعدون عوده مخرب82513201922114028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0ثانوية الملحة المختلطةكركوكادبيمحمد يونس سلطان خلف82514201921202012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك497.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيشاناز ازاد جميل قادر82515201922365023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد حسن محمد علي فرج82516201921313007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيحسن عالوي حميد زكروط82517201921079015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيضياء لبنان عطا هللا عزبه82518201921251049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيعدله مساهر صبح يوسف82519201922157030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك496.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيهيام عالء الدين حسين علي82520201922125045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةادبيضحى رسلي فرج عبيد82521321922023009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيارام كامران علي محمد82522201921314006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد صابر صالح عبدالرحمن82523201921313056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيعبد الجليل احمد زهدي خليل82524201921200006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيمريم سمير باهر كمال82525201922395037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيمحمد حسين احمد عبد هللا82526201921259263

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيبيان كامل هندي علو82527201922157007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيفاطمه عواد خلف حسن82528201922101011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبياالء سلطان حسن حمد82529201922137007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيسندس هاشم حسين علي82530201922127010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيشروق مطلك علي حسين82531201922124026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد ابراهيم احمد فقي82532201921306048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيعواطف علي رفعت زالو82533181922203022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبياماني محمد عالص سليمان82534201922106012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيدنيا دلباك محمد عبد هللا82535201922140015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيعمر كلش حمد ابراهيم82536201921023035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبيسجى احمد ابراهيم محمود82537201922282063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيجواد محمد حماو سبع82538201921009027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0الخارجياتكركوكادبيفاطمه  فوزي حيدر حسن82539201922401035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيايمان شهاب احمد جبار82540201922335014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيرشيد بدري عبد هللا حمودي82541201921200002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيروشنا محمد نجم الدين كاكه مير82542201922349012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيسبأ سالم صباح مرعي82543201922149024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيسازان ازاد عمر رسول82544201922333036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيرؤيا مهدي صالح علي82545201922395016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيتارا كاظم عبد الكريم محمد82546201922365015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيفائز عثمان فاضل عباس82547211921089043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيجاسم محمد خلف محمد82548201921235008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيهدى اسعد ابراهيم حسين82549201922110066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيماريا جبار حسين عيدان82550201922206011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك492.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيفاطمة صفاء عبد القادر عبد 82551201922177023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيمالك حميد مرعي عوفي82552201921259249

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك491.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزينب اسكندر عمر يابه82553201922344021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد عمر عثمان صالح82554201921306010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيزينب كريم عبد هللا صالح82555201922177016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيدالل حسن جميل ذياب82556201922106021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيحسام شحاذه سليمان عطيه82557201921023014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهه وين موفق عبد الكريم محمود82558201922342043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدانيا كريم فتاح كريم82559201922344016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيحسن فائق حسن اكبر82560201921018007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيمروج خلف نجرس صالح82561201922207011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيشيماء شورش سعيد صوفي صالح82562201922341036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيالره فهد محمد صابر82563201922352024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبينائل عبد الرزاق اسماعيل اسود82564191921287013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيدريا زكي قادر كريم82565201922341018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيزانا كامل ستار روبيتان82566201921311046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيفردوس سامي محمد فاتح حسين82567201922130039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيمروه حسين احمد حسين82568201922102044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبيورود اسعد طه حبيب82569201922027005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعناد رمضان عباس رشيد82570201921085076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيصفا عبد الجبار عباس حمادي82571201922130029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيهيلين سيدَكل عودل عزيز82572201922335072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيتابلو فاضل رشيد صالح82573201922365012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيمروه كامل عبد هللا درويش82574181922203027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيشهين كامران عمر رشيد82575201922335045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكادبيته مه ن سيروان اسماعيل سعيد82576201921304002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد هادي احمد ظاهر82577201921235043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيجميلة حميد صالح علي82578201922112003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكادبيريام شحاذه عبد هللا حسن82579201922147008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيمحمود سامي عاشور فارس82580201921023050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيرويده قيصر محمد حسن82581201922127006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيزينب عاصي محمد سعيد82582201922338017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيايالف كنعان كريم احمد82583201922335011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبيابتهال معن عنتر عبود82584181922163001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهاوزين محمد مجيد محمود82585201922342041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيزهراء عادل عوني موسى82586201922145012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيأسوان ليث ناظم محمد82587201922106001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيوجدان سامي علي سليمان82588201922204007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0اعدادية السالمة للبناتكركوكادبيزينب لطيف عمر جمعة82589201922155009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيعبد الحميد محمد عبد هللا جرو82590201921203027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيسوسن حسن اسماعيل سليم82591171922206005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبيزهراء محمد خلف موسى82592201922228008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبياسراء موسى خالد محمد82593201922365005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيخالدة مصير عبد االمير عبد الرضا82594201922141017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0ثانوية الملحة المختلطةكركوكادبياطياف خلف محمد حسين82595201922202001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيعبد المجيد خضر علي خلف82596201921204019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيملكه عبد الخالق عبد الكريم عزيز82597201922333050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسوزان خيرهللا رشيد قادر82598201922354031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيمروج حبيب احمد عبد هللا82599201922112011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبياحمد محمد خليل ابراهيم82600201921022011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0ثانوية التون صو للبناتكركوكادبيأمينة دشتى نصر الدين اسماعيل82601201922143001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيمحمد عيسى خليل ابراهيم82602201921203046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياحمد حسن هزاع اسود82603201921085005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيسامر طارق خليل عثمان82604201921078044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيجيهان علي جليل احمد82605201922125013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبينهى اسماعيل فرهود صعب82606201922144037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسندس نهاد عبد هللا محمد82607201922346036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيديفان ياسين كريم مصطفى82608201922331013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيايمان شيروان ثامر حسين82609201922365011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبيايمان روكان خلف عبد هللا82610211922250003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكادبيهدى عماد عباس حسن82611201922107014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0اعدادية السالمة للبناتكركوكادبياسين احسان علي عمر82612201922155001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهيمن جالل محمد نامق82613201921314028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيعبير محمد خلف محمد82614201922124027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبيدنيا لؤي جالل كريم82615201922104008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك483.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيشهاب احمد حسين حماده82616201921020028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد عبد الصمد رحيم محمد82617201921311012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبينور صدام جاسم محمد82618201922177029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيمريم احمد صالح عباس82619181922383053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك482.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيمنير حسن فاضل حمود82620201921033027
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبيمرواري ابراهيم علي ابراهيم82621201922330022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكادبيسعد علي هالل سمير82622201921032007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0دراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات كركوكادبيجرو نور الدين شهاب محمد طاهر82623201922380009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيمريم محمد محمد حبيب82624201922120017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيحسين خلف ثابت خلف82625201921259083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيمؤمل عدنان جهاد حمزه82626201921015037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيزهراء عبد الجليل غانم حسين82627201922117020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك481.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيمروه نوزاد اسماعيل علي82628201922365031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبياحمد عبد هللا عبد ابراهيم82629311921002002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0ثانوية الهناء للبناتكركوكادبييسرى قاسم حسين رمضان82630201922161008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0ثانوية حفصة للبناتكركوكادبيرابعه إبراهيم هادي قادر82631201922176001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبينريمان عوني شكور محمد82632181922231026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيهدير ياسين حاجم رميض82633201922130055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيمحمد احمد محمد محمود82634201921051018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيسهاد عبد االمير عبد هللا غائب82635201922140030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيهبة شهيد لفته حمد82636201922141034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0ثانوية باقرته للبنيننينوىادبيعبد الباقي عز الدين عبد هللا احمد82637171921082007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيمروه دلير محمد صالح82638201922340044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيعزيز خالد جاسم محمد82639201921055031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسوالف خليل محمود خضر82640201922349020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبياسراء تورهان محمد مبارك82641201922108001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبيزين العابدين صالح ابراهيم سمير82642211921250008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمحمد فرهاد عبد اللطيف ناصح82643201921081041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكادبيايالف قاسم عطيه حمادي82644201922111004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيباال اسعد احمد محمد امين82645201922340018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيامينه بهروز عول بابا82646201922335008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبياستبرق عبد الرزاق احمد حسن82647201922130002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفاطمه ارسالن عبد الملك قادر82648201922355016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسارا جودت علي عمر82649201922335029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبينرمين داود هدايت حسين82650201922339011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمصطفى مؤيد محمد صالح احمد82651201921306077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبينوال مظفر رشيد محمد82652201922335063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيحفصه عاصم حاجم حسين82653201922117013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعكاب محمد عكاب حسن82654201821022038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيعالء احمد محمد احمد82655201921017021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0ثانوية حفصة للبناتكركوكادبيسندس فاضل عباس علي82656201922176007
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبينيكار عز الدين شمس الدين درويش82657201922333056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزينب معتصم محمد على82658201922349015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيمريم احمد ياسين عبد الرحمن82659211922251010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيسفيان رشيد محمد محمود82660211921251004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبيصاحب ذابل علي طاهر82661201921076018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيجنار احمد محمد صالح82662201922337005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد عرفان محمود محي الدين82663201921306064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىادبيمريم رعد محمد يونس82664131922242003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبينزار فوزي مخلف اسود82665201921201044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيمعد سفيان خليل تركي82666201921251099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعامر لقمان جمعة احمد82667201921310017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبياشجان عامر ناصر غالب82668201922141006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيايالف عبد الرحمن خطاب خالد82669201922114008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0ثانوية بردى للبنينديالىادبيمصطفى هجران محمود عبده82670211921229011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبياسماء حسن ابراهيم عطية82671201922036001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيجيناز سيروان شهاب علي82672201922342013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيمأرب نجرس حميد محسن82673201922106050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0ثانوية طوب زاوة المختلطةكركوكادبيندى غفور بكر حسين82674201922215005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك474.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيعصام علي حسين حمد82675201921200007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتارا محسن توفيق عارف82676201922340025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيشه وبو ابراهيم محمد عصاف82677201922362008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيساره عبد الخالق جوهر احمد82678201922333035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيوصفي سعد كواد محسن82679201921023058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيشلير نجاة حمه غريب صادق82680201922365024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0ثانوية هاجر للبناتكركوكادبيجيالن سليم نجم جالل82681201922150006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيعناد عواد صالح خلف82682201921251122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيرافد اسماعيل خليل ابراهيم82683201921207015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيزينب جاسم شكر محمد82684201922130021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيياسمين شاهين محمد عرب82685201922140050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك473.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئافان جبار صابر حسين82686201922354001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد كرده محمد قادر82687201921311112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيعيصا عمر حسن خضر82688201921362005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيريان ناجي عبد العزيز سلطان82689201921007036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيصباح جاسم محمد هالل82690201921203023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيليث حسين محمود خلف82691201921261097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيأزهار سامي خلف عبد هللا82692201922127001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك471.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد دلير عثمان فرج82693201921307016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك471.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعلي مشير امين غفور82694201921311072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك471.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيعيسى تمو دحام جلعو82695201921235029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك471.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكادبينور فيصل غالم حسن82696201922160023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك471.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبيمحمد كامل عبود محمد82697211921268016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبياميرة حمه طال عبيد احمد82698201922341005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيليمو شامل كرم عباس82699201922382058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره فاتح احمد رفيق82700201922349018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسيفر رزكار عبد هللا توفيق82701201922335040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيزينب ولي عبد هللا حسن82702201922148028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيعفاف محمد اسود حسين82703201922137026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهه لويست عبد هللا علي خورشيد82704201921306083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيأيمن محمد حسن أحمد82705201921077015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيسمية عبد السالم سليمان صديق82706201922113030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0ثانوية الملحة المختلطةكركوكادبياحمد محمد عبد هللا حسين82707201921202003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيدانا ازاد احمد علي82708201821310012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبيعلي قادر كريم علي82709201921301015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد علي محمد حسين82710201921313062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد شكر زيدان علي82711201921311101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيفاطمة هادي غازي عبد هللا82712181922181019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهيلين فؤاد حسيب احمد82713201922355024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبينور عمر محمد درويش علي82714201922138078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيمراحب عبد المنعم سالم حسين82715201922112010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0الدراسة الكردية- الخارجياتكركوكادبيسروه رحيم امين قادر82716201922403009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيهدى محمد عبد هللا علي82717201922337018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبياالء خالد محمد حمزة82718201922110006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيزينب ناظم كريم محمد امين82719201922144028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيحيدر محمد حسن سلمان82720241921051023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0كردية- ثانوية كلور المختلطة كركوكادبيووالت ابو بكر محمود شريف82721201921360009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدنيا شيرزاد رفيق نامق82722201922354024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيميعاد مجيد حميد ولي82723181922181024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيسحر تحسين سعيد شكر82724201922121021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبياحمد صالح احمد ابراهيم82725201921016009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيراغب عبد حمد حسين82726201921204010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيوسام صالح كردي صالح82727201921259337

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0ثانوية باقرته للبنيننينوىادبيباشا احمد عبد احمد82728171921082002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك467.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيزيتون مصطفى رشيد غفور82729201922335026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيداليا جواد حمه محمود82730201922339004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسارا لطيف احمد علي82731201922335030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيرسل محمد مجيد حميد82732201922109009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبياالء عمر علي خليل82733201922108003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك466.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكادبيثامر احمد حميد حسون82734201921283009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسه هه ند صابر شكر محمد82735201922344027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمصطفى علي دحام ثالج82736201921009102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبينور وليد فخر الدين شمس الدين82737201922121030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكادبيرؤى أحمد علي محمد82738201922151002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكادبيأسراء طه صالح خلف82739201922211001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيأيه حسين علي جاسم82740201922140012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبيعبد هللا حسين ابراهيم محمد82741201921076023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيشيروان حردان علي احمد82742201921310014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيصادق كنعان منديل خورشيد82743201921310015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0ثانوية باقرته للبنيننينوىادبيمروان صالح عزيز احمد82744171921082012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيعبد الهادي جليل مردان خورشيد82745201921018017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك465.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيمحمد خليل محمود ملح82746201921023047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0الدراسة الكردية- الخارجياتكركوكادبيده شنى دارا صديق علي82747201922403006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكادبيايمان جبار سعيد رشيد82748201922338006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيايناس طارق احمد ابراهيم82749201922157005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيتغريد احمد ثالج فتحي82750201922144015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك464.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيهيرو شيرزاد رشيد محمد82751201922335071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك463.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىادبيفرحان إبراهيم إسماعيل محمد82752171921059021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك621.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائيشيماء فالح حسن محمد82753201942036004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك619.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائياسماء احمد خلف عبد هللا82754201942102006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك607.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيحفصه شاكر حسين امين82755201942138031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك604.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينوروز لقمان عبد هللا كريم82756201942352056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك599.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالرا دلير صابر حبيب82757201942347017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك597.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعبد الغفار محمد عطية عزيز82758171941103046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك596.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائينور الزهراء حازم نجم حمودي82759201942137068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك594.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيمريم طالب عبد الجبار توكل82760201942101033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك591.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيمينا يعرب صديق محمد82761201942134087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك591.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياسامة خضر طه ياسين82762171941008061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك591.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائياسماء شهاب حمد دعيان82763201942101003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك590.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمصطفى عبد العزيز خضر عثمان82764171941124114
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك590.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد ياسين حسن احمد82765201941314029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك585.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيديه دلبرين كريم محمد رشيد82766201942334094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحمدي محمد هاشم حمدي82767201941001067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك580.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيآيه كريم نعمان سمير82768201942102002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك579.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائيزينه حسن قادر حسين82769201942104011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك578.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهوزان طارق مجيد رضا82770201942346074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك577.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكالي عصام عز الدين قادر82771201942340074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك574.0ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيهجران رمضان محمد عبد الحميد82772201942034005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك574.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيسعيد محمد ابراهيم عطيه82773201941208009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك574.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائياية محمد عبد هللا محمد82774201942209004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك572.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان علي حسين كاكه علي82775201942332009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك572.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيعائشة بورهان محمد عرب82776201942124069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك571.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيايالف يلدرم احمد توفيق82777201942174004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيهاوناز احمد امين محي الدين82778201942141075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك569.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائياحالم حلمي شكور عباس82779201942330002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمريم عمار عايد عبد القادر82780311942047169

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيريفان شيرزاد جالل رشيد82781201942282097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيبرزين عدنان صمد احمد82782321942066012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك567.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعلي طالل ازل محمد82783201941005035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك567.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكاحيائيزهره شكور محمود حمه82784201942172013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيسالم علي سالم مجيد82785171941186042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك566.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسيما نه به ز عبد الرحمن سالم82786201942340067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك564.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيفرياد نجم محمد محي الدين82787201941314020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك562.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى جنكيز عباس فاضل82788201941005063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيامل خلف جاسم محمد82789201942139017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيواصيع سميع عبد الرحمان عمر82790201941301046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيبيريفان طاهر قادر مجيد82791201942282061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره سركوت رشيد صديق82792201942352033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد ابراهيم توفيق امين82793201941390072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائينور باسل جهاد مهدي82794181942181026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الديناحيائيشهله دختر حمه رش توفيق82795181942384012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك558.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيجنيد عدنان معروف عارف82796201941013026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيبسمة جالل عبيد وادي82797181942182024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك555.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيحسين محمود عبد اللطيف صبح82798201941019042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك554.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيجالل الدين كامل محمد حسين82799181941020020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيايالف صباح نور الدين محمد82800201942395023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيميديا محمد محمد جميل مصطفى82801201942150025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن اديب دحام جاسم82802171941008163

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك552.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائياية رائد نزار جارهللا82803201942125005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  دهوكاحيائييوسف حسان طالب بشير82804331941008037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيهيفاء هاشم فاتح حميد82805181942383120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائياية حسين مجيد نجم82806201942137011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيوسن محمد جنكيز فاتح82807201942118199

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيمينا قادر حميد رشيد82808201942174019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيدنيا غازي عبد هللا احمد82809201942334083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك545.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمروه محمد عزيز كريم82810201942344140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيخانزاد يوسف مولود قادر82811201942332012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيندى احمد علي محمد82812201942125039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك544.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء لقمان أحمد حسن82813201942382049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيحنان شيرزاد ولي محمد82814201942139037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك541.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيندى عادل بهجت عزت82815201942111039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيشيماء صباح عمر علي82816201942118127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيجنه عامر عمر بايز82817201942114017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياية سامي محمد فاتح حسين82818201942154010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك537.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيمواهب ابراهيم عبد هللا ياسين82819201942124083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيهدى جاسم كريم محمود82820201942135025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيدنيا علي عبدالكريم احمد82821181942182033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيشيماء مؤيد ابراهيم عبد82822201942127015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيمريم جمعه علي محمد82823201942141059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائينورا عبدالستار حميد خضر82824201942181033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك532.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائينور محمد طاهر احمد كرموش82825201942133056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيحسن سامان برهان خورشيد82826201941302058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسارا محمد نصر الدين قادر82827201942382031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك531.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيبيداء حسن سلطان عبد هللا82828201942101011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىاحيائيذياب محمد صالح اسود82829171941117005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائيتبارك شكور عباس كريد82830181942231020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيزينب مبدر عادل عبدالقادر82831201942124056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك528.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائينورسن حكمت حميد رشيد82832201942119054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينورا احمد محمد امين مصطفى82833201942118191

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك527.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيهانا حسين علي عزيز82834201942141074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء احمد حسين احمد82835201942382005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيطيف محمود ابراهيم محمد82836201941048079
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد فهمي محمد محمود82837201941304136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك524.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيليث كريم تيك حسين82838201941007040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيابتهال طيب عباس وهاب82839201942179001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمهند قاسم حسن حيدر82840201941048217

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك523.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء بهروز بهاء الدين محمد امين82841201942339012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيملك عبد الحسين عمران علي82842181942254038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيفاطمه عزيز جاسم محمد82843181942383087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى مؤيد شوكت رشيد82844201941005066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحمد ازاد قادر رشيد82845201941302019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيرؤيا يشار شكر زينل82846201942154021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك521.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيآيه عرفان خلف عطيه82847201942117005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيسوران عاصي رضا عبد الكريم82848201941305019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيشيماء جاسم شكور محمد82849201942395062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيابراهيم حسين محمد فاضل رؤوف82850201941390003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفردوس عبد هللا شهوار عمر82851201942346055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيرغد محمود طه ناصر82852201942138046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك519.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيزهراء عبد الستار شوكت توفيق82853201942132025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيمناهل معن محمد ابراهيم82854201942134085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيحسين عطية محمود محيميد82855201941261024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيماريا عبدالسميع مجيد عبدهللا82856201942180086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايالف طارق سردال حمه الو82857201942346009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيدعاء طالب حسين سعيد82858201942255006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك622.0الخارجياتكركوكتطبيقيايمان حامد محمود يوسف82859201952401003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك612.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقيشهد فرات رستم امين82860201952135020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك586.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقياحمد مهدي خلف جاسم82861201951048010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك582.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيخنده عمر عثمان محمد82862201952333018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك581.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيفائز مهدي مصطاف بلو82863201951019064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك576.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد فائز جياد نجم82864171951143115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك548.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكتطبيقيأمجد ياسين حمد خلف82865201951029001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعبد الجليل محمود جليل سعدون82866201951312057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيتارا برهان فرج زينل82867201952334027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيسوزان عمر محمد عمر82868201952340047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكتطبيقياسماء صالح اذياب عبوش82869201952112001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيايمن نزهان نجم عبد هللا82870201951003017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيبالل محمد ابراهيم عطيه82871201951208001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيايه شاخوان كريم عبد  هللا82872201952349008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيولدان احمد كامل ضياء82873201852149026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيوجدان صالح سعيد رمضان82874201952282089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك502.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيئه وين عمر علي حمه صالح82875201952331002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك490.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقيصابر عطيه كركز عيسى82876181951103007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكتطبيقينور طالب علي طه82877201952112002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك487.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقينور مظلوم صادق عباس82878201952154025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك485.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياحمد هادي محمد عزيز82879201951309005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيالنه خليل حمه صالح حيدر82880201952345041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكتطبيقيرنين احمد كنعان شكر82881201952106010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمد سعد بهجت محمد82882201951048080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك478.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيمصطفى محمد مصطفى احمد82883201951030077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0ثانوية القصواء المختلطةكركوكتطبيقيمنار محمود خضر بكر82884201952226002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك475.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقينغم ماجد محمد علي82885201952177024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكتطبيقيانغام محجوب ياسين محيمد82886201952208001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك472.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيمحمد حسن علي النقي مصطفى82887201951390019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك470.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيافنان مهند محمود حميد82888201952117003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيشوخان شكر خضر محمد82889201952333032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك469.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيايه احمد وسام عثمان82890201952154003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقيزبيده مازن قاسم صالح82891201952117008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيألفت كمال مصطفى ابراهيم82892201952133001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك468.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيزينب صالح الدين محمد صالح82893201952139028

كلية اآلداب/جامعة كركوك462.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيزينة علي شهاب احمد82894201922121018

كلية اآلداب/جامعة كركوك462.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيساكار عز الدين نصر الدين محمد82895201922335032

كلية اآلداب/جامعة كركوك461.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيده رون جمعه كريم محمد82896201922364009

كلية اآلداب/جامعة كركوك459.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكادبيسوسن انور عيادة حمادي82897201922160018

كلية اآلداب/جامعة كركوك458.0ثانوية الملحة المختلطةكركوكادبيهاجر جمعة عزيز محمود82898201922202004

كلية اآلداب/جامعة كركوك457.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيوفاء عبد الواحد احمد محمود82899201922157043

كلية اآلداب/جامعة كركوك456.0ثانوية هاجر للبناتكركوكادبيوفاء عدنان نجم عبد هللا82900201922150022

كلية اآلداب/جامعة كركوك456.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشيالن اسماعيل محمد رشيد82901201922351009

كلية اآلداب/جامعة كركوك455.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيخنده عاصي عبد الكريم امين82902201922342014

كلية اآلداب/جامعة كركوك455.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفينك شيركو على ابراهيم82903201922346046

كلية اآلداب/جامعة كركوك454.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيقشنك حسن علي صالح82904201922348015

كلية اآلداب/جامعة كركوك454.0الدراسة الكردية- الخارجياتكركوكادبيجنار نصرالدين نجم الدين جبار82905201922403004

كلية اآلداب/جامعة كركوك453.0اعدادية السالمة للبناتكركوكادبيفاطمة فتح هللا عبد هللا محمد82906201922155013

كلية اآلداب/جامعة كركوك453.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشيني جمعه طاهر قادر82907201922352021

كلية اآلداب/جامعة كركوك452.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيبسمه كريم عيسى ياسين82908201922144013
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كلية اآلداب/جامعة كركوك451.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبياسامة سيامن طالب سعيد82909201921310007

كلية اآلداب/جامعة كركوك450.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيريبين رشيد احمد صابر82910201921311045

كلية اآلداب/جامعة كركوك450.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيامل ريبوار شفيق صديق82911201922354006

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشنيار طالب غالب حمه شين82912201922340038

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيمروه شوان طه محمد مصطفى82913201922362011

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيديمن بهجت صابر محمد82914201922354026

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيفاطمه سعيد نايف احمد82915201922106046

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةكركوكادبيداود ابراهيم علي فرياد82916201921316009

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيتبارك بهجت مجيد شهاب82917201922102013

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيمجاهد شاكر محمد شريف قادر82918211921076037

كلية اآلداب/جامعة كركوك449.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيمريم محمد علي مصطفى82919201922335059

كلية اآلداب/جامعة كركوك448.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيجرا اسماعيل حسن حيدر82920201922346014

كلية اآلداب/جامعة كركوك448.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيسجى جمعة ابراهيم عبد82921201922110034

كلية اآلداب/جامعة كركوك448.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيحسين مهدي سفيل جعفر82922201921081009

كلية اآلداب/جامعة كركوك448.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيزهراء مظاهر حبيب يادكار82923201922148021

كلية اآلداب/جامعة كركوك447.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد محمود ابراهيم احمد82924201921020071

كلية اآلداب/جامعة كركوك447.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيمحمد خليل محمد صالح82925201921085094

كلية اآلداب/جامعة كركوك447.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيدلنيا صالح الدين محمد غريب82926201922102017

كلية اآلداب/جامعة كركوك446.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيهدلة غسان محمد شنداخ82927201922207015

كلية اآلداب/جامعة كركوك446.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبياسراء صالح عبد حسن82928201922141003

كلية اآلداب/جامعة كركوك446.0ثانوية طوب زاوة المختلطةكركوكادبيسرحان عبيد خالد عثمان82929201921215003

كلية اآلداب/جامعة كركوك446.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيمحاسن احمد كطاع غدير82930201922108023

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبينور حسن محي الدين عبد القادر82931201922114040

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايالف عباس حاتم محمد82932201922347001

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيوسام طه شكور محمود82933201921081053

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيقاسم محمد حميد برغش82934201921079043

كلية اآلداب/جامعة كركوك444.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيرفل محمد مجيد حميد82935201922109011

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبينيان خالد احمد عمر82936201922362013

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيزينب ياسين حمد مولود82937201922331020

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبينيان نهرو فاتح حميد82938201922354040

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0ثانوية المعارف األهلية للبناتكركوكادبياسراء صباح عبد الرحمن ميخان82939201922123003

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعبدهللا رمضان احمد نوري82940201921313039

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات كركوكادبيسروشت معروف محمد حسن82941201822336004

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبينجاح شكر محمود طارش82942201921221013

كلية اآلداب/جامعة كركوك443.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيجيالن فتح هللا عبد هللا عزيز82943201822124010

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسارا شيرزاد صديق اسماعيل82944201922344023
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كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبيمحمد تحسين حويز حسن82945201921301016

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبينور محمد قادر غني82946201922114042

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيايه حسن شهاب احمد82947201922138008

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمصطفى غسان زياد احمد82948201921022093

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0ثانوية المؤمنات للبناتكركوكادبيسارة احمد محمد حمد82949201922185005

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيمنار ضياء محمد بدر82950201922106056

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيمالك نعمان عدنان كرهاوي82951201922149040

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكادبيمحمد ازاد اسعد امين82952201921315006

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايناس ديار قادر رشيد82953201922342006

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيحسن محمد غازي حسن82954201921022026

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبينوري صالح علي حسين82955201921085118

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدينا احمد عبد هللا كرم82956201922347003

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0ثانوية المؤمنات للبناتكركوكادبيرفل فاروق عيسى محمد82957201922185004

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكادبيعلي مريوان عبد الخالق محمد82958201921304009

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبينمر اسود عمر نايف82959201921259320

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيهبه جتين عبد هللا حقي82960201922110065

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيبه يمان كاظم محمد رؤوف محمد صالح82961201922138011

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبينجوى محمد سلطان صالح82962201922102048

كلية اآلداب/جامعة كركوك440.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيهاشم اسعد زيدان خلف82963201921007098

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهيفي فؤاد حسيب احمد82964201922355023

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبينيشتيمان نجم الدين عبد هللا سعيد82965201922333055

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيدالل حميد طه سليمان82966201922121015

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيدلير احمد محمد خورشيد82967201921311038

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد رشيد محمد احمد82968201921310028

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبياستبرق محمد فاضل حافظ82969201922113001

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيرويدا ابراهيم ناجي عزيز82970201922144024

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبياثير نواف ابراهيم عذاب82971201921055002

كلية اآلداب/جامعة كركوك439.0ثانوية هاجر للبناتكركوكادبيعذراء قاسم محمد حامض82972201922150013

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبينيرَكز ساالر شامار شاهوار82973201922332043

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبياحمد مؤيد كمال الدين نور الدين82974201921009014

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيقيس جبار نوري كريم82975201921011030

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيبنار خطاب عمر مولود82976201922137011

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيامجد سامي خلف حمد82977171821206028

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعلي ستار علي فارس82978201821310027

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسوزان دلشاد جالل عباس82979201822344022

كلية اآلداب/جامعة كركوك438.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكادبيعالء شالش خلف صالح82980201921029009
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كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتارا لقمان محمد حويز82981201922340024

كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيجبل غني عبد محمد82982191921019013

كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبيهاوكار محمود شكور عبدل82983201921301025

كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيفاطمه محمد سهيل حسين82984201922130038

كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيدنيا سامي حسين صالح82985201922108006

كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسالم مصطفى احمد نادر82986201921310013

كلية اآلداب/جامعة كركوك437.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيعصام نصير سعدون فاضل82987201921077059

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسارا جبار عبد هللا محمد فتاح82988201922342019

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبياحمد عبد الخالق عبد االله شوكت82989201921081002

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبياحمد جاسم محمد بدر82990201821016004

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيعدنان احمد جاسم محمد82991201921261076

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيأيه جمال عبد الرحمن رجب82992201922340002

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيكارزان كامران محمد عزيز82993201921011031

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيليث احمد صاحب محمد82994201921009077

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكادبيبابان صباح حمه سليم رمضان82995201821304008

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيسعد حسون علي هزام82996201921023019

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيسحر روكان خضير عبد هللا82997201922113028

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيزيد ياسين رشيد محميد82998201921030005

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيمنعم عباس صباح محمد82999201921079064

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيميران برهان سلمان احمد83000201921311123

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيايمان عبد الخالق عبد الكريم عزيز83001201922333009

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيارشد حميد شحاذه خلف83002201921259047

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبياقبال حجي سالم عبد83003201922110004

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيئه فين اسماعيل علي رحمان83004201922365003

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيسجى رائد سعدي كاظم83005201922141026

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمصطفى رمضان مجول حبيب83006201921007085

كلية اآلداب/جامعة كركوك434.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيناديه محمد محمود حسن83007201922110061

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيورده خطاب زوار احمد83008201922149049

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيكامران لقمان عبد القادر عباس83009201921300015

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيشيرين عبد الواحد حسين عبد83010201822206008

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيعمر فاضل محمود جواد83011201921055037

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكادبياالء عبد الجبار رمضان عبد هللا83012201822168004

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيسارة عماد اسماعيل مولود83013201922113023

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهوزان صدرالدين بهاءالدين مصطفى83014201921314026

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ثانوية كويه المختلطةاربيلادبيابراهيم محمد مطلك وادي83015311921007001

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيحسام احمد محمد عبد هللا83016201921207012
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كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيامنة محسن أحمد محمد83017201922137008

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيسعد احمد حسين عبوش83018201921007039

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيآمال نجيب محمود شبيب83019211922109001

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبياحمد محمد حسن تقي محمد83020201921081005

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيحيدر احمد محمد علي83021201921051006

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيأيمن سعد محمد سليم83022201921077014

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبياحمد شهاب أحمد علي83023191821019003

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهه لكه وت رفيق حسين حسن83024201921313077

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياسيا عبيد محمد احمد83025201922340009

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيحنان عادل شكور محمد83026201922335022

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيحنين خالد عليوي سليمان83027201922141016

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيسارة قحطان علي أسعد83028201922137017

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ثانوية الطيبات للبناتكركوكادبيضحى صالح محمد اسود83029201922159008

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد رشيد خورشيد رشيد83030201921310027

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيعمر مجيد عبد هللا نجم83031201921201025

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكادبيخالد ابراهيم محمد مرعي83032201921283014

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيرويدا دلير عبد الرحمن نجم83033201922346025

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبياسماعيل حسن احمد خلف83034201921228004

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيابتهال غازي عبدين علي83035201922140001

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيجمال محمد عبد حمود83036201921207010

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0كردية-ثانوية ريباز المختلطة كركوكادبيشاناز صباح محمد ظاهر83037201922366003

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد كامل حميد رشيد83038201921313065

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيدونيا صوران حميد عبد هللا83039201922333027

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ثانوية كويه المختلطةاربيلادبيعلي حسين علي مرود83040311921007002

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيساره عاشور غضب برغوث83041201922114023

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيمروه هارون رحيم نجم83042201922337016

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبياحمد علي كنيد محمد83043201921235002

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن عبد االله محمد امين علي83044191921029015

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعباس هوشيار رشيد محمد83045201921313037

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيعبد الرحمن جمعة بكر حمد83046201921253039

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيقيصر قيس ناجي خزعل83047201921081032

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيالفين دارا نجم الدين سعيد83048201922331038

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيشونم غيدان جوهر رحيم83049201922337012

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيشادي ادريس جمعه محمد83050201922335041

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيعذراء عيدان عبد شراد83051181922203021

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيحسين محسن حسين خورشيد83052201921203013
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كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيعلي ابراهيم محمد خلف83053201921033018

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبينبأ صالح عبد هللا أحمد83054201922117042

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيفاطمه عدنان موسى محمد83055201822149022

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ثانوية المؤمنات للبناتكركوكادبيايمان جاسم محمد كنيد83056201922185002

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئاره زوو فهمي ناصح علي83057201922346001

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبييوسف صالح شكور محمد83058201921011059

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيشيغاف خليل ابراهيم حمد83059201922137024

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياحمد هشام مصطفى احمد83060201921085013

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبينورا عبد القهار علي صالح83061201922102053

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبييوسف عبد االله يونس سلمان83062201921081055

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0ثانوية الصديقة للبناتديالىادبيآيه وسام سلمان داود83063211922181001

كلية اآلداب/جامعة كركوك427.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيآية صالح فتح هللا احمد83064201922335003

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية االنتصار المختلطةكركوكادبياحمد محمود ميدان محسن83065201921234004

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيرضاب عامر مصطفى صالح83066201922144021

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى طه علي حسين83067111921019027

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيهيرو به رزان محمد علي83068181922383065

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيعبد الجبار احمد عبد حسين83069201921261068

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيقيسيه ناجي عثمان محمد83070201922114032

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبيعبد الكريم شحاذة محي الدين حميد83071201921076022

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيمحمد حماد شهاب ابراهيم83072211921074080

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيعبد الرحيم حسين دخيل عبد هللا83073201921204016

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيمحمد مجيد حسن عينالي83074211921076044

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهيلين ستار حمد برايم83075201922348019

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهاوناز ارام عبد القادر احمد83076201922344037

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبيزينب محمد عبد هللا علي83077201922228010

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمحمد عباس عالو حسن83078201921009093

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيحسين سمير ناجي اسماعيل83079211921001018

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيمحمد محمود سلمان هي83080211921034049

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبياحمد حميد ياسين حبيب83081201921027003

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيناز فالح حسن احمد83082201922110012

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيريان كريم اسماعيل مجيد83083201922365020

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبياستبرق سلطان توفيق يعقوب83084201922114002

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيامنة خميس حسين عالوي83085201922121006

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةادبيسوزان موفق عبد القادر سلمان83086321922020020

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيسندس زين العابدين علي محمود83087201922395029

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدياري صباح فتاح محمود83088201922340030
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كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيفيدان فاضل كمال حسين83089201922117035

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيبسمان عداي فندي محمد صالح83090201921007025

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيمحمد احمد قاسم محمد سليمان83091201921201030

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيمريم محمد موسى صبر83092201922137032

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيري؟وان محمد بصري عبد الرحيم محمود83093181922181007

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيمحمد سالم خضر عباس83094201921016069

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيايه رياض ياس خضر83095201822137009

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية االسكندرونة المختلطةكركوكادبيقاسم كريم صيهود ظاهر83096201921200010

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسواره محمد عبد هللا مجيد83097201921311054

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد غازي عاصي عارف83098201921306065

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسالم ناوشيروان حسين علي83099201921311050

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيايالف محمد هجران هادي83100201922395008

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيسجى فالح حسن فرج83101201922108015

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد بكر صالح احمد83102201921311092

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىادبياسراء ابراهيم اسماعيل سعيد83103211922290002

كلية اآلداب/جامعة كركوك424.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيعبد هللا قاسم عبد هللا شريف83104201821203038

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات كركوكادبيساره عصام مجيد محمد83105201922336001

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىادبيمحمد ايوب سمين احمد83106211921243007

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبياميره هاشم احمد خورشيد83107201922125007

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيسامي سعد هللا غفور سليمان83108201921007038

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيانعام احمد ابراهيم حسين83109181922203004

كلية اآلداب/جامعة كركوك556.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيايشل يشار زين العابدين مصطفى83110201942398005

كلية اآلداب/جامعة كركوك518.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسماء ستار انور حويز83111201942348003

كلية اآلداب/جامعة كركوك500.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيجرو هيمن صباح محمد صالح83112201942349010

كلية اآلداب/جامعة كركوك500.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيساره برهان مردان رؤوف83113201942135014

كلية اآلداب/جامعة كركوك500.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكاحيائيأيالف نهاد عزت غني83114201942136005

كلية اآلداب/جامعة كركوك497.3ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد صالح الدين يحيى83115171941157041

كلية اآلداب/جامعة كركوك494.0ثانوية المعارف األهلية للبناتكركوكاحيائيمنار جليل اسماعيل خورشيد83116201942123009

كلية اآلداب/جامعة كركوك493.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشفاء شكر محمد امين حسن83117201942334173

كلية اآلداب/جامعة كركوك490.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيزهراء محمد ملك كل محمد83118211942135032

كلية اآلداب/جامعة كركوك487.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوما ياسين حسن فتاح83119201942346047

كلية اآلداب/جامعة كركوك487.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيفاطمه نور الدين محمد حسن83120181942181023

كلية اآلداب/جامعة كركوك485.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيحسين ادريس محمد احمد83121181941037013

كلية اآلداب/جامعة كركوك485.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيساره سعد عبد الواحد كدو83122201942135015

كلية اآلداب/جامعة كركوك484.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيايمان حسين مرعي محسن83123201942130017

كلية اآلداب/جامعة كركوك483.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيوسن ليث احمد حسن83124201942160125
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كلية اآلداب/جامعة كركوك482.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيرشا عبد الجبار عصمت شريف83125311942039015

كلية اآلداب/جامعة كركوك481.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائياحمد عبد هللا ابراهيم نعمو83126171941015023

كلية اآلداب/جامعة كركوك481.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيعبد هللا صالح رشيد علي83127201941002020

كلية اآلداب/جامعة كركوك480.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيشهد احمد عيسى عبدهللا83128171942051008

كلية اآلداب/جامعة كركوك479.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيمريم عالء الدين صالح الدين امين83129211942135064

كلية اآلداب/جامعة كركوك479.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكاحيائيغاده اسماعيل محمد صالح نجم الدين83130201942153010

كلية اآلداب/جامعة كركوك479.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيايوب محمد صالح محمد83131201941311006

كلية اآلداب/جامعة كركوك477.5اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيعائشه نشأت عزالدين علي مردان83132201942180077

كلية اآلداب/جامعة كركوك477.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدنيا احمد عمر رحيم83133201942346026

كلية اآلداب/جامعة كركوك476.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهامنو هيرش محمد وفيق سعيد83134201942331174

كلية اآلداب/جامعة كركوك475.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزهراء خليل ابراهيم عيسى83135201942134038

كلية اآلداب/جامعة كركوك475.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيشروق اركان عبد جلعوط83136201942141046

كلية اآلداب/جامعة كركوك467.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيايه عصام فاضل حسن83137201952154004

كلية اآلداب/جامعة كركوك464.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيالماس محمد عبد المجيد رضا83138201952345006

كلية اآلداب/جامعة كركوك462.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكتطبيقيزهراء عادل مجيد خليل83139201952175011

كلية اآلداب/جامعة كركوك458.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيايالف اسماعيل غفور حسن83140201952334015

كلية اآلداب/جامعة كركوك458.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقينور سامان مجيد محمد83141201852134043

كلية اآلداب/جامعة كركوك457.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيفيحاء جبار عبد ياسين83142201952138046

كلية اآلداب/جامعة كركوك456.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكتطبيقيمريم زياد جليل ابراهيم83143201952160012

كلية اآلداب/جامعة كركوك454.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقياحمد عباس علي طاهر83144201951051001

كلية اآلداب/جامعة كركوك453.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقينورهان جمال مظهر نجم83145201952330014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك619.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكادبيأسالم عبود شهاب حمد83146201922111001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك597.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزينه موفق عز الدين واحد83147201922352013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك588.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسنور عمر محمد عبد هللا83148201922352017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك583.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايه موفق رشيد ولي83149201922352005

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك574.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيدنيا ارشد جهاد محمد83150201922120008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك571.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئاالء أزاد مصطفى حسن83151201922349002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك570.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيصكر محمود محمد حسين83152171921079013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك570.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيوسن فالح حسن عنكود83153201922121035

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك562.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيشه مام نادر قادر احمد83154201922362007

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك562.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيسالم اركان حسيب ابراهيم83155201921023021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك558.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكادبيشيماء شفيق احمد صالح83156201922363009

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك553.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيناصر خماس بندر احمد83157201921023054

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك551.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيزينب حامد خضير عباس83158201922106027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك548.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيشهد ماجد احمد حسن83159201922127011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك537.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيحسين علي عبد هللا جرو83160171921079008
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك536.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيته نيا عبد الوهاب مصطفى جالل83161201922354020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك530.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبيهبه عبد هللا حسن حمودي83162201922282111

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك528.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشاجوان موفق علي سعيد83163201922340037

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك527.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيهند ستان عثمان كريم محمود83164201922364018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك527.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيأحمد جامل مجول فدعوس83165201921077002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك526.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيكوزين مروان طاهر غريب83166201921306046

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك526.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةادبيمحمد ياسين عباس حسن83167321921011023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك523.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدنيا شمال علي نوري83168201922344019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك521.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكادبيكه شبين توانا حمه رشيد عبدهللا83169201922363012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك520.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيميديا فاضل شوكت حسن83170201922339010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك520.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيخضير علي خضير حسين83171211921074027

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك519.0ثانوية االنصاري للبنينديالىادبينور الدين محمود علي حسين83172211921080018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك519.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيمريم كاظم عبد عبد هللا83173201922140039

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك511.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيسرى محمد خلف حمد83174201922137019

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك510.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتابان لقمان امين عباس83175201922340023

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك510.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبيان مجيد محمد نوري محمد امين83176201922332010

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك509.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبياحمد خليل نعيم مظلوم83177221921039001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك509.0ثانوية االمل للبنيناربيلادبيعثمان محمد صالح محمد امين حكيم83178311921004014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك508.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد احمد عبد حسين83179201921235032

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك506.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيبه سوز فرهاد خالد شريف83180201922333013

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك506.0ثانوية أبو صخرة المختلطةكركوكادبيمحمد نوري فراس عباس83181201921241011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك506.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبياسراء محي الدين عزيز محمد83182201922113004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك506.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيبراء سلطان علي احمد83183211922109004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك505.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعضيد نعمة جابر عبد هللا83184201921085068

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك505.0اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيعبد الملك وسام خلف احمد83185201921035017

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك504.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيحسين احمد حسين عبد83186211921216004

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك503.0ثانوية رنجي المختلطةكركوكادبيحمد محمد شالش حبيب83187201921237002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك503.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيموسى حسين بلبل صالح83188211921089066

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك619.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد محمد صالح83189201941001205

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك607.2اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمروه سفير انور عبدهللا83190201942180088

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك602.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيريم محمد منشد عاصي83191201942118087

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك593.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيالهام احمد عبد هللا صالح83192201942114008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك590.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزينب عثمان صابر حسن83193201942345047

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك585.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيحسن عز الدين عبد هللا حسن83194201941303060

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك582.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيسماح محمد حسين ابراهيم83195201942109058

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك571.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيبارق محمد ياسين جاسم83196201951017007
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك535.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسن نبيل عبد االمير عبد الحسين83197221951077019

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك463.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةكركوكادبيايمان ستار جبار توفيق83198201922370001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك462.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيعذراء حسين حسن عزو83199201922113038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك458.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيئاوات صادق شكر زينل83200201922337001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك457.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيزينب نجاة عثمان عمر83201201922114022

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك454.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيمروه جليل نجم الدين احمد83202201922124032

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك453.0الدراسة الكردية- ثانوية طوبزاوة المختلطة كركوكادبياينور عدنان عبد الرحمن خضر83203201922368003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك450.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيهيلين علي محمد احمد83204201922362017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك447.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيدنيا مريوان كريم يونس83205201922333026

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك447.0الخارجياتكركوكادبيمرال جسام ظاهر احمد83206201922401038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك446.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكادبياحمد حسن علي احمد83207201921027002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك445.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيشهالء عاصي حسن محمد83208201922333042

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك445.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره هزار حسين قادر83209201922348011

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك445.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره ستار قادر شريف83210201922342020

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك445.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسوران اسو محمد حميد83211201921311055

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك445.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيمروه عبد الستار حسين حسن83212201922395035

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك444.0دراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات كركوكادبيآواز احمد محي الدين امين83213201922380003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك444.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد فالح قادر حمه رش83214201921311108

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك441.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبينورة علي عبد الخالق حمدي83215201922148049

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك440.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيوسن اسماعيل مهدي صالح83216201922141037

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك440.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيكازيوه رضوان احمد محمد83217201922346047

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك440.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيزينب مشعان احمد عكلة83218201922177017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك439.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكادبياسماء نهاد جالل حسن83219201922111003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك437.0ثانوية هاجر للبناتكركوكادبيسوزان عدنان اسماعيل حسن83220201922150012

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك436.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيمنار محمد حسين جاسم83221321922030032

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك436.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكادبيسارا عثمان علي سعدون83222201922363006

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك435.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفانه عبد الرحمن علي عارف83223201922332036

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك435.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكادبيشهد عبد المنعم خلف محمود83224201922151005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيفدك عباس محمد نجف83225201922108021

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياسماء سيروان ناظم حمه رش83226201922340007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك433.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيهيفاء وصفي طالب حسين83227201922114043

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك432.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبينور زبن قادر جمعه83228201922124038

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك432.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيروبار جبار نجم حسن83229201922362004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيزهرة جهاد غيدان عبد هللا83230201922110027

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبياسيا كاوه خالند اسود83231201922365007

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدلسوز فاتح عباس سعيد83232201922340028
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قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيآيات جبار غريب احمد83233201922333002

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك430.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبه روين رشيد فتاح محمد83234201922354015

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك430.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيزينب حسن اكرم زين العابدين83235181922181008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيمريم يحيى اسماعيل جواد83236201922149039

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك429.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبياسماء عباس نامق محمد83237201922140004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك427.0كردية- ثانوية كلور المختلطة كركوكادبيأمينه سليمان محمد ابو بكر83238201922360001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك426.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيكه شبين سامان عبد الرزاق محمود83239201922337014

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك426.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيمنيجه محمد رسول سلمان83240201922340045

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك521.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيهاجر نبيل هاشم سعيد83241201942181035

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك508.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيجنان عبد الستار فاضل رحيم83242201942341032

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك502.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيفردوس سردار فقي امين83243201942331136

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك499.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيغفران سلمان داود عيسى83244201942109077

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك491.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمنار مسعود سليم كامل83245201942118171

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك477.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائياسراء حيدر ولي حسين83246201942121003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك471.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائيعمر عماد اكرم قادر83247201941016026

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك478.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقياسماء غسان مصطفى يعقوب83248201952177003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك453.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيداستان هوشيار بكر رسول83249201951304030

كلية الطب/جامعة واسط702.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائياالء رحيم سلطان شتين83250261942096007

كلية الطب/جامعة واسط701.8ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائينور الهدى محسن شدهان زاهي83251261942113016

كلية الطب/جامعة واسط701.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائينور الهدى حسين علي سعدون83252261942116059

كلية الطب/جامعة واسط700.7ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيدينه يحيى راشد زويد83253261942113007

كلية الطب/جامعة واسط700.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيضحى هادي مطر جدوع83254261942096107

كلية الطب/جامعة واسط700.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائييسر خالد حاتم غدير83255261942086168

كلية الطب/جامعة واسط699.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيتقى هاشم حمزه راسم83256261942088026

كلية الطب/جامعة واسط698.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء مهدي عباس راضي83257261942096067

كلية الطب/جامعة واسط698.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب هادي فرحان عبود83258261942096087

كلية الطب/جامعة واسط698.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب مازن عبد الجبار محمد83259261942096083

كلية الطب/جامعة واسط698.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيايثار علي مرهج عزيز83260261942132010

كلية الطب/جامعة واسط697.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيشهد احمد عبد هللا حسن83261261942103024

كلية الطب/جامعة واسط697.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيسحر حسن كاظم عبد83262261942088072

كلية الطب/جامعة واسط696.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين شاكر كاظم جبر83263261941001045

كلية الطب/جامعة واسط696.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيفاطمه قطن راضي سايب83264261942095036

كلية الطب/جامعة واسط696.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيحوراء محمد كامل فرحان83265261942119010

كلية الطب/جامعة واسط695.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيامواج مجيد جاسم حمد83266261942080023

كلية الطب/جامعة واسط695.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي اسامه علي ناموس83267261941001102

كلية الطب/جامعة واسط695.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيساره حكيم قطران عبد الحسين83268261942132099
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كلية الطب/جامعة واسط695.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد محسن محمد بلبوص83269261941001173

كلية الطب/جامعة واسط694.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيخديجه كركيز عوده جوالن83270261942080048

كلية الطب/جامعة واسط694.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائياشراق عامر عبد الواحد جواد83271261942109010

كلية الطب/جامعة واسط694.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد فراس فاضل خلف83272261941001171

كلية الطب/جامعة واسط693.8ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيطفوف غسان جميل حمود83273261942113013

كلية الطب/جامعة واسط693.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيفاطمه سلمان خليف موسى83274261942075069

كلية الطب/جامعة واسط693.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك حبيب علي غدير83275261942132025

كلية الطب/جامعة واسط693.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء مجبل كاظم كدر83276221942142018

كلية الطب/جامعة واسط693.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمصطفى كاظم عطيه عبد الساده83277261941202099

كلية الطب/جامعة واسط693.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياديان صاحب مهدي كاطع83278221942204001

كلية الطب/جامعة واسط693.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحسين جمعه علي محمد83279261941028025

كلية الطب/جامعة واسط693.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائييقين كامل ياسر حسين83280261942143129

كلية الطب/جامعة واسط693.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمحمد خلف رجا حمود83281261941011125

كلية الطب/جامعة واسط692.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيزين العابدين رحيم جليل سلمان83282261941001066

كلية الطب/جامعة واسط692.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائينور صباح كريم عليوي83283261942109110

كلية الطب/جامعة واسط692.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينهايه جواد عبد الكاظم شريف83284261942075086

كلية الطب/جامعة واسط692.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيمريم جبار عبد خالوي83285261942089106

كلية الطب/جامعة واسط691.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي سرحان عليوي عليب83286261941001116

كلية الطب/جامعة واسط691.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد رضا فاضل لطيف لفته83287261941001163

كلية الطب/جامعة واسط691.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيساره محمد طعيمه ثامر83288261942107068

كلية الطب/جامعة واسط691.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة عباس حميد جريمد83289261942088090

كلية الطب/جامعة واسط691.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيعلي حسين ناصر خليل83290261941005074

كلية الطب/جامعة واسط690.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيفاطمه بشير غازي كاطع83291261942087098

كلية الطب/جامعة واسط690.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيشعاع كريم حميد عون83292261942102079

كلية الطب/جامعة واسط690.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيوسام شمال المي جحيش83293261941048112

كلية الطب/جامعة واسط690.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمنتظر هادي عبيد بشر83294261941027145

كلية الطب/جامعة واسط690.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيمحمد عزيز صبر سفاح83295261941005112

كلية الطب/جامعة واسط690.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمصطفى يحيى جسام حمادي83296261941012140

كلية الطب/جامعة واسط689.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيأمير علي ثجيل عبد83297261941001002

كلية الطب/جامعة واسط689.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيزهراء عبد االمير كاظم عبيد83298261942087054

كلية الطب/جامعة واسط689.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء كاظم عطشان هالل83299261942250121

كلية الطب/جامعة واسط689.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيوليد سلمان خيرهللا مشاي83300261841001205

كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حسن جواد راضي83301261942132059

كلية الطب/جامعة واسط688.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحسين فضل كامل منكاش83302241941012030

كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزينب اسماعيل حسين حسن83303261942250128

كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيعلي حسين ضعيف عاصي83304261941205039
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كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيكوثر موفق صاحب داود83305261942120202

كلية الطب/جامعة واسط688.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيحنان كامل قاسم شناوه83306261942094015

كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء سالم حنش وساك83307261942132066

كلية الطب/جامعة واسط688.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائييمامه ماجد حامد حرجان83308261942108144

كلية الطب/جامعة واسط688.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسيف بدر عبد عون مويش83309261941001080

كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيجنات طالب عمران محسن83310231942158013

كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران ساجت جواد كاظم83311221942393109

كلية الطب/جامعة واسط688.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيفاطمه سهيم عبد جازع83312221942115062

كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينه عقيل جعفر خميس83313261942132098

كلية الطب/جامعة واسط688.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيمريم جبار مجبل صالح83314261942088104

كلية الطب/جامعة واسط688.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمصطفى محمد عجيل عبد هللا83315261941010225

كلية الطب/جامعة واسط688.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيعذراء عادل خليل جابر83316261942094039

كلية الطب/جامعة واسط687.6ثاتوية المتميزينواسطاحيائيمحمد قاسم مزبان صالح83317261941040015

كلية الطب/جامعة واسط687.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد علي مازن عبد الكاظم جالب83318231941047064

كلية الطب/جامعة واسط687.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيرسل ابراهيم حسين عليوي83319261942250087

كلية الطب/جامعة واسط687.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب مازن جاسم محمد83320261942132093

كلية الطب/جامعة واسط687.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي حسين يدام مريو83321261941001113

كلية الطب/جامعة واسط687.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعباس عامر حميد حافظ83322261941001089

كلية الطب/جامعة واسط687.0ثانوية زرباطيه المختلطةواسطاحيائيسيف ابراهيم دعدوش مالح83323261941172002

كلية الطب/جامعة واسط687.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائينوفل رائد حسن علي83324261941001205

كلية الطب/جامعة واسط687.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيرياض لطيف حالوب عبيد83325261941019014

كلية الطب/جامعة واسط687.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزينب عالء جبر شروم83326261942080108

كلية الطب/جامعة واسط687.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيمنار فواز عطا كاظم83327261942083094

كلية الطب/جامعة واسط687.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ علي مزهر خضير83328221942175222

كلية الطب/جامعة واسط687.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيشيرين بشير بالسم حسن83329221942274010

كلية الطب/جامعة واسط687.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه صادق مهدي جعفر83330141942125019

كلية الطب/جامعة واسط687.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيخوله ستار فيصل مهذول83331261942075030

كلية الطب/جامعة واسط686.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم قبس نايف جواد83332121941001002

كلية الطب/جامعة واسط686.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد علي عبد مهوس83333141941007004

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرفل عبد الرزاق صبار عليوي83334231942088131

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي عباس حميدي جاسم83335231941002178

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمحمد مسلم عبيد بليل83336271941009136

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسن مهدي صبر جوده83337261941001037

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيحيدر ثائر حسن حمادي83338261941054021

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيصالح حسن هويدي مطر83339261941010104

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيمريم صابر جماغ سلمان83340261942132136
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كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيفاطمه حامد كاظم عطار83341261942074064

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيحنين محمد جبير حناوي83342261942143023

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيفاطمه علي يوسف ساجت83343261942083077

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيانعام كامل حنون عبيد83344221942311009

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عبد االمير مطر فيلي83345121942098041

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيسالي جليل محمد عبد علي83346221942141152

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيكرار فاضل جبر واوي83347221941053113

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائياديان حسين علي مزعل83348221942141013

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيطيب اياد صالح عبد النبي83349231942119172

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيسماره باسم ابراهيم محمود83350231942094036

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمخلد رائد ماجد صالح83351251941031764

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء خالد حسين فياض83352231942087150

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد لفتة محمد ناصر83353221941098151

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية بازوايا للبنيننينوىاحيائيعلي عمران ايوب غائب83354171941065023

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيهبه محمد قاسم حسن83355261942102137

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيامير علي جميل مظلوم83356261941038019

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيرجاة محمد كنح سعيد83357261942109043

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمها عامر خشان فيوح83358231942271386

كلية الطب/جامعة واسط686.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيناهده سعد زرزور سلمان83359141942090086

كلية الطب/جامعة واسط686.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيدانية زيد عبد مناف عبد المطلب83360261942080049

كلية طب االسنان/جامعة واسط684.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى عويد كاظم نايف83361221942135187

كلية طب االسنان/جامعة واسط684.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيعذراء خضير كاظم حمزه83362261942132116

كلية طب االسنان/جامعة واسط684.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمصطفى فاضل جبر جالي83363261941028108

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيرحاب جوده عبد هللا طلب83364261942133005

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيرجاء جمعه كريم صبيح83365221942393046

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيتبارك كاظم الزم حسين83366261942107020

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيأديان حميد هليل جار هللا83367221942141002

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيايناس رياض عبد خنجر83368261942250039

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيحنين حسين قاسم حسن83369261942103008

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعلي عواد مريشد عاكول83370261941028073

كلية طب االسنان/جامعة واسط683.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيسارة وليد عويد صالح83371221942393095

كلية طب االسنان/جامعة واسط682.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائياسراء مرتضى نعيم كاظم83372261942086009

كلية طب االسنان/جامعة واسط682.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيايه ناظم انعيم خليف83373261942132014

كلية طب االسنان/جامعة واسط682.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمصطفى داود عبد النبي موسى83374261941001181

كلية طب االسنان/جامعة واسط682.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحيدر سلمان عباس عالمه83375261941038055

كلية طب االسنان/جامعة واسط682.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحسن زغير مري زايد83376261941005025
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كلية طب االسنان/جامعة واسط682.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزهراء عمار سابط جوده83377261942107049

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.5ثاتوية المتميزينواسطاحيائياحمد حسن سليم مصطاف83378261941040002

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيدنيا حميد حسن وتر83379131942086025

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول عيدان مطير حاجم83380141942069011

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمد جواد طالب عبد عون صويلح83381261941009119

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي مكطوف باجي83382221942141142

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيرسل جواد محباس عشعوش83383261942119013

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيمحسن محمد شنين ابو الهيل83384261941019034

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم محمد عبد االمير عبد الرضا83385101942115193

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيعال تحسين صعابة عكلة83386221942424125

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيأيات جاسم طاهر هاشم83387261942132002

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مؤيد عبد المنعم علي83388141941012046

كلية طب االسنان/جامعة واسط681.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيعلي رزاق حياة كريم83389261941048039

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيهيا محمود حميد فنجان83390261942120268

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيصفاء رشيد خضير حمود83391261942169012

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيصفا سرمد حامد راشد83392261942108091

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائياالء عامر داود سلومي83393261942250025

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره خليل ابراهيم عبيد83394141942067051

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائينبأ عبد الرضا سلمان منصور83395261942143112

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء بشير حسن عبد هللا83396261942104049

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيامير اسماعيل ميكائيل نجف83397171941228011

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيشهاب احمد طرخان جاسم83398231941217006

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم خير هللا هالل صكبان83399221942204125

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية الشمس األهلية للبناتذي قاراحيائيمروة حليم نعيم عبيد83400221942176019

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيبتول جبار عويد سفاح83401261942142006

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمجتهد صادق جعفر جناح83402261941001153

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحسين مهدي دشر صويلح83403261941028033

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي حسين خليف كاطع83404261941038100

كلية طب االسنان/جامعة واسط680.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن فارس غني حسين83405261941010036

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.7ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيليث حسين علي لطيف83406131941037081

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيطيبة عباس فاضل ياسر83407261942132113

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيحوراء رحيم حنظل حيال83408261942250073

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيرسل وسام عباس محسن83409251942070056

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيياسمين حيدر نعمه زياره83410271942056422

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى علي عباس حسين83411251941031610

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية المجد للبنينكربالءاحيائياثير هاشم عريبي فاضل83412271941012001
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كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائييسرى صادق داخل مهوس83413221942414190

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى مؤيد عبد هللا عبد الحسين83414221941053143

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائييقين حاتم كريم كاظم83415221942185132

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد علي خيون عبيد83416221941040010

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزينب محمد كريم حسين83417271942087090

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيزهراء خيري محمد حسين83418231942125044

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيأبابيل عبد الجليل حبيب عزر83419271942061001

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرغد الياس خضير عباس83420161942165137

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيفاطمه صادق كريم عبدمعين83421231942145097

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا طاهر مريون غانم83422161941038034

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيمحمد سليم كاظم محمد83423231941211031

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيعباس حمزة كاظم ردام83424231941188016

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيرحيق عامر عطا تركي83425271942065026

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور حيدر جاسم محمد83426251942096420

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيمحمد محمود عبد السيد هدهود83427231941011086

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيحسين عباس ابراهيم نائف83428231941067034

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيابو طالب محمد باقر محمد رضا حسن83429251941031009

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد صالح جبار ابراهيم83430131941003039

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب جواد كاظم عاشور83431151942044094

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي سالم عبد سدخان83432151941022010

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيحوراء حميد عكظ شداد83433261942093011

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيميديا معاذ غافل محمد83434131942075038

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنة محسن عباس حيال83435111942105012

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك عمر يونس لفته83436261942080037

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك فالح حميد داود83437141942099017

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزهراء علي ارفيدي حمزه83438261942108066

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء نعيم سلمان غالي83439261942132080

كلية طب االسنان/جامعة واسط679.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك باهل نايف عباس83440261942120043

كلية طب االسنان/جامعة واسط678.9ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيحسين مؤيد حسين جاسم83441151941012013

كلية طب االسنان/جامعة واسط678.9ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء وليد خالد محمد83442151942057020

كلية طب االسنان/جامعة واسط678.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد افضل وليد عبد هللا83443141941007062

كلية طب االسنان/جامعة واسط678.7ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرند عادل فرحان ابراهيم83444141942112017

كلية طب االسنان/جامعة واسط678.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحسن احمد حسن فنجان83445141941010022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط674.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيعلي عادل عبد الحسين جبار83446261951003035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط632.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمحمد كاظم فرج مجلي83447261951001052

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط628.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيهاجر حميد عبد السادة ثجيل83448281952075033
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط628.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيغسق صادق عبود ياسر83449221952167023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط628.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد الستار عبد الجبار عليوي83450281951006146

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط606.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا صفاء نجم عبود83451161951005025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط605.0اعدادية النعمانية للبناتواسطتطبيقينور الزهراء محمد مانع صبيح83452261952087011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط603.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعباس احمد كشيش موسى83453221951091039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط598.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيمخلد عزيز عبد الرضا ابوزوه83454221951040036

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط598.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطتطبيقيزهراء كريم اسماعيل نادر83455261952143013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط594.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيمنتظر حازم غالي كاطع83456261951048041

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط590.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب سهيل عبد مركب83457221952204013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط585.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقياحمد عبد هاشم حسن83458261951002002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط583.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيحسن علي بدر عبد الحسين83459161951031009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط583.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيتقي حقي اسماعيل محمد علي83460271951005007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط582.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيزهراء عباس جعفر عباس83461281952080007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط581.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقياسماعيل خليل ابراهيم صادق83462261951049007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط580.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيحمزه عبد الرحيم عوده فرج83463281951044043

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط579.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه محمد حسين عطيه83464251952108028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط579.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقينور الهدى مظلوم علي وريوص83465261952097055

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط577.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيعلي شنان علي غركان83466261951003034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط574.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيزينب نعيم جواد كاظم83467261952097031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط574.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيمنتظر ساجد مهدي جوده83468261951003051

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط574.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيزهراء فالح زمادي نعمه83469261952097025

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط573.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيطيبه علي مهاوش روضان83470261952086019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط572.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيحسن رزاق صاحب علي83471251951011004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط571.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى رياض عبد الرزاق مضحي83472221951021085

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط571.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيوائل بالسم هبان فرحان83473251951008194

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط635.0الخارجيونواسطتطبيقيعلي عادل خلف جعفر83474261951400010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط623.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمحمد حسين محمد صالح مهدي83475261951001048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط613.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيبنين عادل عيسى خليل83476261952097009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط598.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيعباس عادل حسن فريح83477261951003025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط598.0ثانوية الفتح المبين االهلية للبنينواسطتطبيقيمهدي صالح مويح هويدي83478261951057011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط590.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقيمصطفى حسين بريج ثجيل83479261951018024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط589.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيزهراء فاضل مهدي غافل83480261952102013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط580.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيحسن عبد هللا فاخر حنون83481281951012018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط579.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيعلي ظاهر جباري محمد83482261951010035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط578.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيرسول بشار ذهيب حسن83483261951008012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط574.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمصطفى محمد عبد الواحد لعيبي83484281951001157
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط573.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قارتطبيقيبنت الهدى رسول عاكول علي83485221952178001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط573.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيباقر علي جبر ياسر83486221951018006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط572.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيزين العابدين حسين عويد علي83487261951002020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط565.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيميامي محسن علي بدن83488261952250049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط564.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمؤمل عالوي معله مطشر83489281951001110

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط562.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيمريم توفيق عبد الهادي فياض83490261952080009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط559.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيعباس عبد خضير فرحان83491261951021012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط559.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد باسم قاسم خنجر83492281951001005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط558.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيسجى علي اسماعيل كطيف83493261952089016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط558.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقيمصطفى مقداد حسن جعيول83494261951018025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط558.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيابو الحسن باسل عزيز عبد الوهاب83495281951001003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط557.0ثانوية جصان للبناتواسطتطبيقيزهراء طالب جبير محمود83496261952071003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط557.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيحسن فالح هاني حمادي83497261951033008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط553.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمحمد جاسم نويع ثغاب83498261951001046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط550.0ثانوية الكندي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جاسم محمد عباس83499161951100013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط548.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عالء فاضل وادي83500161952455010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط543.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيكوثر علي عبد الحسين خضير83501261952107038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط543.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيظاهر عطيه هالل سلوم83502221951031020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط543.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمؤمل علي عبد الرحمان عنيد83503261951001043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط537.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس مطشر حميد طلب83504221951053027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط536.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيتبارك مالك عبد هللا عباس83505261952097012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط532.0اعدادية الحفرية للبناتواسطتطبيقينرجس علي محمد خلف83506261952091010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط532.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيسجى عباس خريبط عطيه83507281952190054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط530.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيزهراء حسنين محمد علي محمود83508261952097022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط526.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطتطبيقيصفا محمود شاكر راهي83509261952139007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط523.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيكرار رحمن كاظم مريو83510261951019035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط520.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيجاسم احمد عبد الحسين حاتم83511221951028016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط518.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جاسم محمد حسن83512161951063045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى داوود كلش شقي83513161951016113

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط513.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيطاهر اسماعيل سعد كاظم83514281951044068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيرسول سعد كاطع محيبس83515281851008047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيمسلم عمار هاشم نزال83516221951053047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط507.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قارتطبيقيياسر علي عبد سلطان83517221951065027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط507.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمسلم حسين مطر طاهر83518221951070082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط505.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقياسماعيل كريم خليل عوده83519221951028013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط505.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيامين احمد بالسم سيد83520261951019006
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط503.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيمصطفى جبار طعمه علي83521261951020031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط503.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيحسين عادل حمدان سلطان83522281951032011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط502.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء سامي سلمان عباس83523221952424009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط499.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيمصطفى عظيم محمد عبود83524231951017082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط497.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين ماجد حميد مزعل83525221951076015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط496.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيحسنين علي رجي فليح83526261951004014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط496.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيرياض ثجيل جواد كاظم83527261951004022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط493.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقيرفيده وضاح جابر حسن83528101952099006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط492.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسين كاظم رسن ابو دكه83529281951151200

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط625.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيحمزه علي حسين زغير83530261951048009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط606.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسين صلف كاظم ناهي83531261951001019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط600.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسن عويد كاطع بطي83532221951098012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط593.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد عبد الحسين كاظم كيهان83533281951151033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط580.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيأسراء رشيد عنبر فجر83534221952394002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط565.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيمصطفى سلمان محمد سلمان83535261951004055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط564.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيامجد عاصي نعيمه كناحي83536261951010008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط563.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيعباس محمد عباس كاطع83537281951013018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط561.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الكريم شاهباز عبد الكريم83538161951050065

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط559.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيحسن نعيم دويزي زبيدي83539281951104014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط558.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار جبار عطشان جبر83540221951098033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط552.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء صيهود جعوي فنجان83541281952050024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط551.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقينور الهدى عوده حسن جاسم83542281952062056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط549.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقياحمد حمزة صالح هاشم83543281951008003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط547.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيفاطمة عريبي دايم مسلم83544281952090041

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط546.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقييحيى كريم جتي بوحي83545281951018088

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط544.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيسجاد كاظم قاسم كويت83546281951104031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط540.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيمحمد علي عبد الحسن جبار نويبت83547281951104048

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط538.0ثانوية السراج للبنينميسانتطبيقيمحمد جمعه صدام عباس83548281951031016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط537.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيرباب عباس موسى كاظم83549261952107014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط534.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيحمزه جمعه محمد طارش83550281951104022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط533.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقييوسف أسماعيل واهب حميد83551281951006183

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط531.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيعلي احسان فرحان خضير83552261951001033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط528.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيسجاد ستار جبار ناصر83553281951104030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط526.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي يعكوب عيسى يعقوب83554161951364139

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط523.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقياحمد جبار نعمه صكب83555261951001003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط523.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسن فالح مهدي طعمه83556261951001015
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط520.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيميثم حسن حنتاو زامل83557281951018084

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط519.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيزهراء ستار كاطع محمد83558261952080004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط518.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعمر فاروق عزيز فارس83559161951300049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط516.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيأمير علي حسين لفته83560261951005005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط508.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي حيدر حسين عربيد83561261951209086

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط503.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد حسام حميد فاضل83562161951128051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط503.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيزين العابدين طه ياسين حمزه83563261951027036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط502.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيضياء محمد كاظم لطيف83564261951007039

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط502.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمجتبى رعد محمد جبر83565281951032036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط502.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيبهاء الدين نوري حاتم جبر83566281951104007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط500.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيعلي والء ابراهيم كاظم83567161951105027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط498.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيكاظم جبار كريم حمد83568261951007052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط498.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عباس نعيم حاجم83569161951140036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عاشور خليل فياض83570161851311061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط495.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيمريم حسن علي محمد83571261952086026

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط494.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيحسن سعد زوري رخيص83572261951017010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط492.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيمقتدى احمد حسين عبرة83573261951033057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط666.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيمنار رحيم عبيد شاطي83574261942096133

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط665.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك زيدان جبر يوسف83575261942132026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط655.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينبأ سالم ماجد رشيد83576261942132145

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط649.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب حيدر مالك فرج83577261942096074

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط644.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب خضير طعمه رضا83578261942132087

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط641.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيزهراء عالء عبد الكاظم جابر83579261942106046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط639.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائينور الهدى رحيم عبد دخيل83580261942086151

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط637.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب جبار نعيمه كرم83581261942132085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط636.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيقرة العين فراس مجيد عباس83582261942132131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط634.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيهدى عصام عبد االمير احمد83583261942102141

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط633.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيزينب احمد موسى احمد83584261942117022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط631.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائياسراء نوري صباح سلمان83585261942132008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط630.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس صباح كاظم صخي83586161941090027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط628.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائياحمد باسم هادي سلمان83587261941003002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط628.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيأنفال كريم فيصل دعدوش83588261942071002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط628.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائينور الهدى عادل لطيف غافل83589261942102130

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط627.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائينور الهدى محمد نعمه نبوت83590261942099044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط627.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائياية صبري بريسم زغير83591261942090006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط627.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينور صالح حسن بدير83592261942088120

3590 من 2322صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط626.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيهدى ياسين طه حواس83593261942132163

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط625.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب محمد صاحب داود83594261942120135

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط624.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيبنين جواد كاظم عطيه83595261942104023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط624.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه سليم جلوب بجاي83596261942080152

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط623.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيهديل صالح عبد الحسن مطر83597261942250254

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط623.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمنتظر حسن رشيد سلطان83598261941001190

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط622.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيزهراء ربيع عبد رحمن83599261942099019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط622.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عماد صالح فليح83600221942424146

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط622.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزهراء علي نعمه علي83601261942075049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط621.7اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمؤمل ناصر حسن محسن83602261941001149

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط621.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيايات رشيد سوزه عبد علي83603261942109016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط620.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحيدر يونس عبيد ساجت83604261941001059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط619.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائياوس رحمان محسن عالوي83605261941004007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط619.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء كاظم دهيم خضير83606261942088057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط618.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حسن خميس سمين83607261942080072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط617.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيجعفر رشيد عطشان كريم83608261941010024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط616.8اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي محمد حسين علي احمد83609281941006103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط616.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيتبارك شامل علي حمادي83610261942126013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط616.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيالحسين علي ساجت هادي83611221941072016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط616.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة الزهراء عدنان علي شمخي83612261942143093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط616.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيمريم عبد االمير نجم عبود83613261942096127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط615.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيأزهار محمد جواد كاظم83614261942109002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط615.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد شمخي جبير عطيه83615261941010186

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط615.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيفاطمه خليل حسن عبد علي83616261942086122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط614.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائياحمد عوده محمد مصيخ83617231941051009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط614.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر خزعل شالش خير هللا83618161941038025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط614.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة عباس محسن صخي83619261942080153

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط613.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيشفاء جبار نعيمة كرم83620261942132109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط612.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزينب ياسين خضير عباس83621261942080116

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط611.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحسين يحيى حميد غريب83622261941038048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط611.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعباس ثامر ليلو بداي83623261941003090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط611.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى صبر حمدان صكيل83624261942143117

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط610.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر فرحان منديل83625261942089045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط610.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيبراء محمد حسين جبر83626261942086029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط610.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر بشير راضي جعفر83627221941098142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط609.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيحوراء فاضل جبار عبد الحسين83628261942090020
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط609.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمحمد حاتم حميد جاسم83629271941009119

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط609.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائياحمد مؤيد عبد الجبار عبد83630281941009006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط609.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي محسن محباس عشعوش83631261941001127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط608.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيديار كاظم حسين عطية83632221942135053

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط608.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء سعد عبد الحسين سعد83633261942132068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط608.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيآيات كاظم جواد الزم83634261942096002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط608.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين بشار عبد العال شهيب83635261941001040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط608.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيديار عادل عبيد هنيدي83636261942089025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط606.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيمقتدى أحمد عبد الرضا جبر83637281941002039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط605.0ثانوية الكوت االهلية للبنينواسطاحيائيموسى خضير عباس خزعل83638261941042018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط605.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء سعد جبار خليف83639161942184206

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط605.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيحيدر عامر محمد حميد83640261941004018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط605.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيمحمد علي جباره صبيح83641261941163012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط605.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائياحمد ميثم موسى علي83642261941033011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط592.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي حسين علي83643161951083035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط589.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار فالح حنون وهب83644161951083096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط584.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيعباس فاضل محسن ياسين83645281951032023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط569.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيمصطفى كنعان فليح حسن83646261951033056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط568.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد المنتظر جعفر بردي شاوش83647161951089042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط567.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيسجاد منعم فيصل هاشم83648281951009042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط561.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين نصيف جاسم محمد83649161951371057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط554.0اعدادية الحسين للبنينواسطتطبيقيمحمد سامي عايد نعيثل83650261951028034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط551.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيرداد ماجد عواد سعيد83651261951033021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط549.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيمحمود شاكر قاطع بهيل83652221951254021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط526.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي صالح مهدي جبار83653161951053142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط514.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيمنتظر احسان غازي ورش83654261951002055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط514.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيحيدر كاظم جبار سكير83655161951015037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط506.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيزهراء كريم عودة حسين83656281952090021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط503.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيمحمد رعد نعيم سكر83657261951004045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط502.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيمحمد الزم رسن عبد83658281951016148

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط501.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جواد عدنان ياسين حسين83659161951053115

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط497.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيحسين جواد معاجب نصير83660161851053030

كلية العلوم/جامعة واسط673.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب ضيغم محمد تقي مهدي83661261942132089

كلية العلوم/جامعة واسط667.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر داخل سربوت83662261942080075

كلية العلوم/جامعة واسط654.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيزينب مكي عبد الرحمن عبد محمد83663281942065033

كلية العلوم/جامعة واسط651.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيهبه سالم عاصي جبار83664261942109115
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كلية العلوم/جامعة واسط644.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيرفل نعيم رهيف حسن83665261942089033

كلية العلوم/جامعة واسط643.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيزهراء اسماعيل محمد سحيب83666261942117016

كلية العلوم/جامعة واسط640.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائينبا حسون عبيد جبار83667261942102125

كلية العلوم/جامعة واسط634.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزهراء ماجد غالي عليوي83668221942172038

كلية العلوم/جامعة واسط632.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعباس فاضل محمد خليف83669261941209119

كلية العلوم/جامعة واسط632.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيساره محمد كاظم جبر83670261942117029

كلية العلوم/جامعة واسط631.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيمرام خضير عبد العباس محمود83671261942080160

كلية العلوم/جامعة واسط631.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيسجى احمد عبد المحسن ابراهيم83672261942109069

كلية العلوم/جامعة واسط629.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيشهد رياض حميد مصطفى83673261942109075

كلية العلوم/جامعة واسط627.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيسرى يونس هليل طرفه83674261942089079

كلية العلوم/جامعة واسط627.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيحسين ضياء مهدي طعمة83675261941020009

كلية العلوم/جامعة واسط626.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء عباس حسين جداح83676261942102057

كلية العلوم/جامعة واسط624.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائينور الهدى ازهر علكه حسين83677261942096144

كلية العلوم/جامعة واسط624.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيوثاق كريم حسن كناص83678261942112047

كلية العلوم/جامعة واسط624.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيابتهال سالم راضي ليلو83679141942073005

كلية العلوم/جامعة واسط622.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائياكرم شريف زويد غالي83680221941031011

كلية العلوم/جامعة واسط622.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينبا محمد علي جاسم83681261942120238

كلية العلوم/جامعة واسط622.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيسجاد فاضل كاظم عباس83682261941018033

كلية العلوم/جامعة واسط621.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيزينب علي شوندي دكسان83683261942117026

كلية العلوم/جامعة واسط620.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء راضي عبد علي حسين83684261942089047

كلية العلوم/جامعة واسط619.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي فاضل دلي سدخان83685261941038114

كلية العلوم/جامعة واسط619.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعلي عارف محمد فرحان83686261941017065

كلية العلوم/جامعة واسط618.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائياحمد غانم خضير نوري83687261941010015

كلية العلوم/جامعة واسط618.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزينب عباس داخل سلطان83688261942080104

كلية العلوم/جامعة واسط618.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيزهراء تغلب كمر سعدون83689261942094022

كلية العلوم/جامعة واسط618.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيفاطمة فارس وادي محيسن83690261942078041

كلية العلوم/جامعة واسط618.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيسارة عبد الرضا داود سليم83691261942143076

كلية العلوم/جامعة واسط617.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعباس نعيم خضير بشاره83692261941001095

كلية العلوم/جامعة واسط616.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمقتدى حازم عبود عبيد83693261941028109

كلية العلوم/جامعة واسط615.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء كمال قاسم حسن83694261942080089

كلية العلوم/جامعة واسط615.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيزهراء عبد الحسين رزيج ابو الهيل83695261942082017

كلية العلوم/جامعة واسط615.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيزينب عبد الزهره رحيمه نمر83696281942074031

كلية العلوم/جامعة واسط614.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيايات مهدي حسن حميد83697261942092012

كلية العلوم/جامعة واسط614.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن لطيف عكار لطيف83698261941010038

كلية العلوم/جامعة واسط614.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد عباس مرير وسيج83699261941001166

كلية العلوم/جامعة واسط613.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيمحمد كريم ناصر جواد83700261941160044
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كلية العلوم/جامعة واسط612.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيآيه كاظم رحيمه نمر83701281942055011

كلية العلوم/جامعة واسط612.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسين منذر عبد الحسن عبد83702261941010062

كلية العلوم/جامعة واسط611.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيعلي شمال خليف موسى83703261941019026

كلية العلوم/جامعة واسط610.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائياحمد طه احمد عبيد83704261941007004

كلية العلوم/جامعة واسط609.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائينبأ سالم عباس جبار83705261942082035

كلية العلوم/جامعة واسط609.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيرانيا باسم عبد الرزاق جابر83706261942143031

كلية العلوم/جامعة واسط609.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيعلياء هادي حمادي حياب83707261942078039

كلية العلوم/جامعة واسط607.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيطارق عزيز صبيح موازي83708261941055015

كلية العلوم/جامعة واسط607.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائينبأ جاسم محمد سعيد83709261942087125

كلية العلوم/جامعة واسط607.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيجاندال جبار دعيج صالح83710261942250064

كلية العلوم/جامعة واسط607.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحسين لفته عبيد مطير83711261941027043

كلية العلوم/جامعة واسط606.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزينب كاظم مهدي صالح83712261942080111

كلية العلوم/جامعة واسط606.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيفاطمة جياد نايف ذفال83713261942109079

كلية العلوم/جامعة واسط605.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيعبير عمار عباس عوده83714261942114012

كلية العلوم/جامعة واسط605.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيعذراء فاضل قاسم سلمان83715261942078038

كلية العلوم/جامعة واسط605.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيسعاد هاني زيدان وضح83716261942088075

كلية العلوم/جامعة واسط604.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيرحمه سالم عباس رحيمه83717261942102045

كلية العلوم/جامعة واسط604.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيكرار جواد عبد الكاظم سمير83718261941033088

كلية العلوم/جامعة واسط604.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائياسالم رسول لفته عبد الرضا83719261942086010

كلية العلوم/جامعة واسط604.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائينور الهدى كاظم رحيمه نمر83720281942074053

كلية العلوم/جامعة واسط604.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيفاطمه علي كريم زبار83721261942071028

كلية العلوم/جامعة واسط604.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيريسان ناظم فاضل كليفح83722221941031060

كلية العلوم/جامعة واسط603.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيفاطمه عماد خليل عباس83723261942090053

كلية العلوم/جامعة واسط602.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر جبر كاظم كدر83724221941065049

كلية العلوم/جامعة واسط602.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمنتظر علي حسن مزهر83725261941033130

كلية العلوم/جامعة واسط602.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيرهام حسين جاسم مطير83726261942103010

كلية العلوم/جامعة واسط602.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيحوراء بالل شعيل محمد83727261942099012

كلية العلوم/جامعة واسط601.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيتبارك مطر حافظ نشمي83728261942089018

كلية العلوم/جامعة واسط601.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائينبا صادق علوان عبود83729261942080175

كلية العلوم/جامعة واسط601.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيابراهيم محمد هرو عذاب83730261941007002

كلية العلوم/جامعة واسط600.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا داود83731261942071029

كلية العلوم/جامعة واسط600.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء ثابت عباس كاظم83732261942080044

كلية العلوم/جامعة واسط600.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزهراء ضياء عبد الجليل حوار83733261942097051

كلية العلوم/جامعة واسط600.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعالء محسن جهيد جويد83734261941017055

كلية العلوم/جامعة واسط599.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائيضياء مالك علي سلمان83735261941043011

كلية العلوم/جامعة واسط599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيبنين ناصر عبد الحسين بري83736261942132021
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كلية العلوم/جامعة واسط599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى احمد عبد الحسن قند83737261942132152

كلية العلوم/جامعة واسط598.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيحسن علي بهلول حمدان83738261941048007

كلية العلوم/جامعة واسط598.0ثانوية االقصى للبناتميساناحيائينور علي نعيمه شخيتر83739281942071018

كلية العلوم/جامعة واسط598.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيضحى خلف شعيوط بحيتي83740261942081023

كلية العلوم/جامعة واسط597.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيسجاد كريم عيدان فضيل83741261941018035

كلية العلوم/جامعة واسط597.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد عباس هربد حرج83742141941026036

كلية العلوم/جامعة واسط596.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيابرار موسى حسين رضا83743281942065008

كلية العلوم/جامعة واسط596.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيحوراء يوسف يعقوب يوسف83744261942109036

كلية العلوم/جامعة واسط596.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة علي سيد حميد83745261942143098

كلية العلوم/جامعة واسط596.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي مظفر سالم حسون83746261941001132

كلية العلوم/جامعة واسط596.0الخارجياتواسطاحيائيرفاه محمد رشيد فكع83747261942401017

كلية العلوم/جامعة واسط596.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائييوسف حنون فرج جبر83748281941013041

كلية العلوم/جامعة واسط596.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء عبد الكاظم غالم لطيف83749261942143026

كلية العلوم/جامعة واسط596.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيانفال كريم مشكور فارس83750261942107011

كلية العلوم/جامعة واسط596.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمحمد علي حسن علي83751261941022142

كلية العلوم/جامعة واسط595.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيمريم طالب عوده كاظم83752261942103039

كلية العلوم/جامعة واسط595.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحمزه باسم فزيع عريان83753221941307049

كلية العلوم/جامعة واسط595.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيساره رياض فالح مظلوم83754261942132100

كلية العلوم/جامعة واسط595.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحاب جعفر عالوي خضير83755141942225045

كلية العلوم/جامعة واسط595.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيملكه حمزة جار هللا صياح83756261942143109

كلية العلوم/جامعة واسط593.0اعدادية المناهل للبناتواسطاحيائيتبارك غازي حسون مظلوم83757261942115007

كلية العلوم/جامعة واسط593.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعلي كريم زمام كاظم83758261941027097

كلية العلوم/جامعة واسط592.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيحنين علي غضبان عباس83759261942169004

كلية العلوم/جامعة واسط592.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيزينب كريم هادي غافل83760261942090038

كلية العلوم/جامعة واسط592.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيجنات نصير رشيد حسان83761261942096028

كلية العلوم/جامعة واسط591.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيبيان كريم عبد هللا مسير83762261942087023

كلية العلوم/جامعة واسط591.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينور فايز طارش مرزوك83763221942178156

كلية العلوم/جامعة واسط591.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيعباس علي تقي جون علي83764261941005062

كلية العلوم/جامعة واسط591.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزينب كاظم عاكول عوفي83765261942107058

كلية العلوم/جامعة واسط591.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيعذراء كامل صبر حسون83766261942106062

كلية العلوم/جامعة واسط591.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائينوره حيدر بشار عبد83767261942094050

كلية العلوم/جامعة واسط591.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران سالم علي طرفه83768141942073095

كلية العلوم/جامعة واسط590.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزينب علي عزيز حسن83769261942097064

كلية العلوم/جامعة واسط590.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد اكرم عبد الجبار ناصر83770261941010176

كلية العلوم/جامعة واسط590.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيسجى جواد كاظم غافل83771261942075059

كلية العلوم/جامعة واسط589.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزينب حسين كاظم مسير83772261942089064
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كلية العلوم/جامعة واسط589.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيضحى منذر ابراهيم خلف83773261942104108

كلية العلوم/جامعة واسط589.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائينبأ محمد قاسم حميد83774261942116058

كلية العلوم/جامعة واسط588.3ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيزهراء عبد حبيب جاني83775261942113010

كلية العلوم/جامعة واسط588.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيمالك محسن فرحان انبيت83776261942109093

كلية العلوم/جامعة واسط588.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيزهراء ماجد موحان عبيد83777261942081017

كلية العلوم/جامعة واسط588.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيغسق مثنى ابراهيم ملك83778261942132119

كلية العلوم/جامعة واسط588.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحمزه مهدي محمد ناصر83779261941011049

كلية العلوم/جامعة واسط588.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء قاسم محمد صخي83780261942143056

كلية العلوم/جامعة واسط588.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيأطياف عبد فارس جوشي83781261942096001

كلية العلوم/جامعة واسط587.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيفاطمه علي لفته رباط83782261942102104

كلية العلوم/جامعة واسط587.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيهدى محمد خلف حمد83783261942117049

كلية العلوم/جامعة واسط587.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيامنه حيدر سعدون يونس83784261942132009

كلية العلوم/جامعة واسط587.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء ثامر سعدون يدام83785261942102052

كلية العلوم/جامعة واسط587.0اعدادية جصان للبنينواسطاحيائيجعفر صادق جبير محمود83786261941036003

كلية العلوم/جامعة واسط586.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيرقيه محمد رشيد حسين83787261942093015

كلية العلوم/جامعة واسط586.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيهديل جابر عبود وحيد83788261942093046

كلية العلوم/جامعة واسط586.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيسجاد رسن علي شعين83789281941151101

كلية العلوم/جامعة واسط586.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيسحر عباس غانم محمد83790281942190076

كلية العلوم/جامعة واسط586.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطاحيائياسراء حسين حاتم بالك83791261942137002

كلية العلوم/جامعة واسط586.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائياالء صبيح سيف عبد هللا83792261942169002

كلية العلوم/جامعة واسط586.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيتقوى نصير محسن راضي83793261942080041

كلية العلوم/جامعة واسط585.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء نعيم عبد كيطان83794261942143059

كلية العلوم/جامعة واسط585.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزهراء حسن علي عبد الرضا83795261942086060

كلية العلوم/جامعة واسط585.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيموج هادي كاظم محمد83796261942096134

كلية العلوم/جامعة واسط585.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عباس عبد الستار محمد83797261942132071

كلية العلوم/جامعة واسط585.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعبد العباس محمد زروك سلمان83798261941022086

كلية العلوم/جامعة واسط585.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيزينب سعد شدهان زاهي83799261942119024

كلية العلوم/جامعة واسط584.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيبتول باسم محمد سلمان83800261942088012

كلية العلوم/جامعة واسط584.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيرغد مجيد كاظم عبد83801261942088040

كلية العلوم/جامعة واسط584.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيصفاء علي حسين جخير83802261941033059

كلية العلوم/جامعة واسط584.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيهدى صادق كامل سعيد83803261942133022

كلية العلوم/جامعة واسط584.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيقصي مهدي حطيمان حنتوش83804261941001140

كلية العلوم/جامعة واسط584.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيمريم احمد عايد قاسم83805261942082032

كلية العلوم/جامعة واسط583.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيمريم فهد علي عبد الهادي83806261942103040

كلية العلوم/جامعة واسط583.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيبتول حسين عنيد حسن83807261942094009

كلية العلوم/جامعة واسط583.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيزهراء صبري جنديل محمد83808261942163012
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كلية العلوم/جامعة واسط583.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيزهراء فرزدق عطا حنش83809281942065025

كلية العلوم/جامعة واسط582.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيمريم سلمان دويج باخي83810261942104140

كلية العلوم/جامعة واسط582.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيمريم جمال اسماعيل كاظم83811261942104138

كلية العلوم/جامعة واسط582.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى نعمه كامل عبد هللا83812261941048096

كلية العلوم/جامعة واسط582.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيغسق خالد خريجه شريجي83813261942089088

كلية العلوم/جامعة واسط582.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرباب عماد محمد فياض83814261942120068

كلية العلوم/جامعة واسط582.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيبتول عويد عكاب ابو عوجه83815261942096011

كلية العلوم/جامعة واسط581.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرؤى موسى علوان عبود83816261942132042

كلية العلوم/جامعة واسط581.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيسجاد كريم رزاق عذيب83817261941019019

كلية العلوم/جامعة واسط581.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيموسى نعيم كاظم عباس83818261941003190

كلية العلوم/جامعة واسط581.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائييقين سالم شنين محمد83819261942088136

كلية العلوم/جامعة واسط580.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيمريم ناصر راهي فزاع83820261942099040

كلية العلوم/جامعة واسط579.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين مايع باتول83821221942399015

كلية العلوم/جامعة واسط579.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيمها رسن عوده بوري83822261942109095

كلية العلوم/جامعة واسط579.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمشتاق شاكر عجيل محيميد83823261941038165

كلية العلوم/جامعة واسط579.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينواسطاحيائيياس حيدر مالك عبد83824261941204020

كلية العلوم/جامعة واسط579.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائينبأ علي سركي عبود83825261942163024

كلية العلوم/جامعة واسط578.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيحوراء باسم محمد غشيم83826261942106032

كلية العلوم/جامعة واسط578.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيحسين هادي لفلوف سلمان83827261941159007

كلية العلوم/جامعة واسط578.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيحوراء حسن جاسم محمد83828261942107028

كلية العلوم/جامعة واسط578.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيايوب خضير درويش شيراو83829261941002010

كلية العلوم/جامعة واسط578.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيجنيد حسام عباس خليل83830211941030015

كلية العلوم/جامعة واسط577.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيختام هادي صكبان حسون83831221942141079

كلية العلوم/جامعة واسط577.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيرقيه عباس علي مهدي83832231942123039

كلية العلوم/جامعة واسط577.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيدعاء ياسر ناجي حمود83833261942080052

كلية العلوم/جامعة واسط577.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيمريم عبد الكريم رستم حسين83834261942096128

كلية العلوم/جامعة واسط577.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيطيبه شهاب عباس شهاب83835261942099032

كلية العلوم/جامعة واسط576.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيمآثر حيدر خماس محسن83836261942075073

كلية العلوم/جامعة واسط576.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائياحمد صالح عبد رشيد83837261941016005

كلية العلوم/جامعة واسط576.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائياستبرق فرحان جبار عجيل83838261942094002

كلية العلوم/جامعة واسط576.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيزينب عبد السالم حسن عبد83839261942109063

كلية العلوم/جامعة واسط575.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيبتول مزهر محسن جاسم83840281942190022

كلية العلوم/جامعة واسط575.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيسجاد علي عبد الحسين غالي83841231941013030

كلية العلوم/جامعة واسط575.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيهند حسن صيوان غياض83842261942095053

كلية العلوم/جامعة واسط575.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائياحمد عبد الجبار جحش مكسر83843261941005011

كلية العلوم/جامعة واسط575.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزينب جميل كرمش خضر83844261942086081
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كلية العلوم/جامعة واسط575.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيزهراء حسين علوان حمزة83845261942126029

كلية العلوم/جامعة واسط574.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسن فائق ياسر حسين83846261941003032

كلية العلوم/جامعة واسط574.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيآيه حسن علي شدهان83847261942089003

كلية العلوم/جامعة واسط574.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيمرتضى سعدون رسن سنيد83848281941012058

كلية العلوم/جامعة واسط574.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيسجاد عامر عباس حريب83849261941003071

كلية العلوم/جامعة واسط574.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبنينميساناحيائيمحمد فاضل كاظم ناصر83850281941047010

كلية العلوم/جامعة واسط574.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمصطفى فاضل عبيد موازي83851261941011147

كلية العلوم/جامعة واسط574.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حسين دلفي سالم83852261942132061

كلية العلوم/جامعة واسط573.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعلي حمدان جوده هذال83853221941051050

كلية العلوم/جامعة واسط573.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيحوراء نعيم سرحان حبيب83854261942086048

كلية العلوم/جامعة واسط573.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيمريم عالء محسن صكب83855261942111036

كلية العلوم/جامعة واسط573.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيامير احمد مظلوم جبر83856261941028012

كلية العلوم/جامعة واسط573.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيآيات اياد عبد المنعم عطية83857261942102001

كلية العلوم/جامعة واسط572.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء جعفر جناح حسن83858261942089039

كلية العلوم/جامعة واسط572.0اعدادية جصان للبنينواسطاحيائيمحسن مهدي كاظم حسوني83859261941036009

كلية العلوم/جامعة واسط572.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائياميمه سعد جبر عبد الحسن83860261942102012

كلية العلوم/جامعة واسط571.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيمريم طراد كاظم ولي83861261942102114

كلية العلوم/جامعة واسط571.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيعواد حسين نور حسن83862231941164039

كلية العلوم/جامعة واسط571.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيلينا فاروق فؤاد سليم83863261942102113

كلية العلوم/جامعة واسط571.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء غني جاسم محمد83864261942132074

كلية العلوم/جامعة واسط571.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيخديجة حميد عبد الخضر نعمه83865261942080047

كلية العلوم/جامعة واسط570.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء خيري حاجم فرز83866221942399007

كلية العلوم/جامعة واسط570.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيختام جبر كريدي عبد هللا83867261942099013

كلية العلوم/جامعة واسط570.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين كريم مال وسمي83868141941182022

كلية العلوم/جامعة واسط570.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيتبارك علي صبري عباس83869261942102030

كلية العلوم/جامعة واسط570.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيمنصور محمد عبد هللا منصور83870261941007099

كلية العلوم/جامعة واسط570.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيبتول كريم جميل ظاهر83871261942078009

كلية العلوم/جامعة واسط570.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسين طعمه ناصر تفاح83872261941010052

كلية العلوم/جامعة واسط570.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمهدي رعد غانم حسان83873261941001198

كلية العلوم/جامعة واسط570.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعبد هللا صادق عبد هللا خضير83874261941011080

كلية العلوم/جامعة واسط569.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزينه ستار جابر يوسف83875261942143071

كلية العلوم/جامعة واسط569.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيسيف علي محسن مصاول83876221941093051

كلية العلوم/جامعة واسط569.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطاحيائينغم عباس صباح محمد83877261942100026

كلية العلوم/جامعة واسط569.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزينب علي حميد ناصر83878261942089068

كلية العلوم/جامعة واسط569.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائياالء حسين غياض جبر83879261942097014

كلية العلوم/جامعة واسط569.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيعلي عصام حسين توفيق83880261941002053
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كلية العلوم/جامعة واسط569.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيحوراء خلف موحان كتاب83881261942087031

كلية العلوم/جامعة واسط568.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائينور سالم عويد حديد83882261942143120

كلية العلوم/جامعة واسط568.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمرتضى جاسم عبيد حمزه83883261941027128

كلية العلوم/جامعة واسط568.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعلي حسين نامق سمين83884201941030092

كلية العلوم/جامعة واسط568.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي حاكم كاظم عباس83885261941003112

كلية العلوم/جامعة واسط568.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينواسطاحيائيأمير عالوي مشاي زغير83886261941204001

كلية العلوم/جامعة واسط568.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيسعد متعب عليوي شمير83887261941010095

كلية العلوم/جامعة واسط568.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيفاطمه عواد فرج كرم83888261942109083

كلية العلوم/جامعة واسط567.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيبراء احمد جليل محمد83889261942097020

كلية العلوم/جامعة واسط567.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد هاشم حصيدة83890221942163033

كلية العلوم/جامعة واسط567.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيابراهيم مهدي ابراهيم جوي83891261941033002

كلية العلوم/جامعة واسط567.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزهراء عالء سعد جثير83892261942075046

كلية العلوم/جامعة واسط567.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيحنان فرحان خضير فضيل83893261942089019

كلية العلوم/جامعة واسط567.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةواسطاحيائيمهدي محمد حسين علي83894261941168007

كلية العلوم/جامعة واسط566.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيشهد جواد زاير محمد83895261942250158

كلية العلوم/جامعة واسط566.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جابر ناصر شبوط83896141942086095

كلية العلوم/جامعة واسط566.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيهيام شاكر حميد عبود83897261942089130

كلية العلوم/جامعة واسط566.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسين شاكر كاظم مطرود83898261941010051

كلية العلوم/جامعة واسط566.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيابتهال موسى كريم ابراهيم83899261942102004

كلية العلوم/جامعة واسط565.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيبنين عبد الحسن كريم جار هللا83900261942106020

كلية العلوم/جامعة واسط564.0اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائياحمد عناد كريم مكطوف83901261941008002

كلية العلوم/جامعة واسط564.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيفاطمه ناهي جار هللا حسن83902261942078046

كلية العلوم/جامعة واسط564.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيامل جبار محمد محي83903261942090003

كلية العلوم/جامعة واسط564.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيزهراء كريم هادي علي83904261942099023

كلية العلوم/جامعة واسط564.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء محمد حسون حسين83905261942104073

كلية العلوم/جامعة واسط564.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائياسيل عادل حمود فيصل83906261942103003

كلية العلوم/جامعة واسط564.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء غالب حميد جاسم83907221942143149

كلية العلوم/جامعة واسط564.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيماجد سعدون ثجيل حنون83908221941031148

كلية العلوم/جامعة واسط564.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيساره هادي جبر كطان83909261942116041

كلية العلوم/جامعة واسط563.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزهراء علي حامد جلوب83910261942108067

كلية العلوم/جامعة واسط563.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلاحيائيتبارك اركان عبدهللا نجم83911231942208001

كلية العلوم/جامعة واسط563.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن جمعه عصواد ناجي83912221941307026

كلية العلوم/جامعة واسط563.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائيسما حيدر علوان كاظم83913261942139014

كلية العلوم/جامعة واسط563.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيعزيز جبار جاسم محمد83914261941018045

كلية العلوم/جامعة واسط563.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيهدى عامر خالطي هفات83915221942170094

كلية العلوم/جامعة واسط562.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن غانم جاسم حرب83916261941010035
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كلية العلوم/جامعة واسط562.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيمريم عبد الحسن رزوقي سلطان83917261942110038

كلية العلوم/جامعة واسط562.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيفرح رزاق عبد الكاظم عبد الحسين83918261942104129

كلية العلوم/جامعة واسط562.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيرباب راضي جتان غازي83919261942119012

كلية العلوم/جامعة واسط562.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيحسين سالم حسين عاتي83920261941209051

كلية العلوم/جامعة واسط562.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمحمد المهدي حيدر صبري عبد الخالق83921261941044040

كلية العلوم/جامعة واسط562.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائينور عبد كاظم محمد83922261942106083

كلية العلوم/جامعة واسط562.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزينب فاضل كمر كاظم83923261942250139

كلية العلوم/جامعة واسط562.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىاحيائيواثق رمضان خضر صالح83924171941106026

كلية العلوم/جامعة واسط561.2ثاتوية المتميزينواسطاحيائيابو الحسن خميس رباط عبد علي83925261941040001

كلية العلوم/جامعة واسط561.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائياسراء مهدي المي بساط83926261942173001

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسارة أنمار سعدي جسام83927211942098075

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائييوسف قاسم عبد ربيح83928261941001212

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعبد هللا مكي مهدي شكير83929261941009083

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيمهج كريم فاضل كاظم83930261942110041

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيمروان علي حامد جلوب83931261941203059

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيعباس نجاح محل بطي83932261941002042

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائييوسف بريسم خيري كاظم83933261941005136

كلية العلوم/جامعة واسط561.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد لطيف مجيد83934221941003224

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيخزنه مزعل سلطان مزعل83935261942109039

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزهراء علي كاظم داود83936231942078048

كلية العلوم/جامعة واسط561.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيسمات حسام فرحان يوسف83937261942076011

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيقيصر داود سلمان عليوي83938261941048052

كلية العلوم/جامعة واسط560.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رشيد راضي محمد83939221942422015

كلية العلوم/جامعة واسط560.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء يوسف حاجم صحين83940221942141129

كلية العلوم/جامعة واسط560.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامين احمد عبادي حسين83941141941029011

كلية العلوم/جامعة واسط560.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائينذير صالح يونس صالح83942131941242040

كلية العلوم/جامعة واسط560.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيوليد عادل عبد محمد83943211941030096

كلية العلوم/جامعة واسط560.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمؤمل ياسين حسن جليل83944221941003159

كلية العلوم/جامعة واسط560.0ثانوية الهناء المختلطةذي قاراحيائيمحمد خالد عجاج كريم83945221941276006

كلية العلوم/جامعة واسط559.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين حيدر فاضل محسن83946261941003037

كلية العلوم/جامعة واسط559.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمحمد حاتم عبد هللا جوده83947261941011121

كلية العلوم/جامعة واسط559.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائينورا ستار حسن صالح83948261942078055

كلية العلوم/جامعة واسط559.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفاطمه الزم هاشم حمد83949261942250187

كلية العلوم/جامعة واسط559.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىاحيائيحسين ساجد عبدهللا فاضل83950211941028011

كلية العلوم/جامعة واسط558.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيمنار الزهراء قاسم عيدان داود83951261942097094

كلية العلوم/جامعة واسط558.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائياحمد رحمان عبد الكاظم نعاس83952261941003007
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كلية العلوم/جامعة واسط558.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيمريم فالح كناد جبر83953261942089107

كلية العلوم/جامعة واسط558.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيسجاد جاسم محمد علي83954221941021039

كلية العلوم/جامعة واسط558.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيياسمين رحيم حاوي نعيس83955261942075100

كلية العلوم/جامعة واسط558.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيعطاهللا ملهود منشد خسران83956291941005076

كلية العلوم/جامعة واسط558.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيفاطمه كريم جبر محمد83957261942117038

كلية العلوم/جامعة واسط557.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينور عالء عزيز محمد83958261942132160

كلية العلوم/جامعة واسط557.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسين كامل خضير نوري83959261941010059

كلية العلوم/جامعة واسط557.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى ستار جبار زغير83960261942088115

كلية العلوم/جامعة واسط557.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيحوراء نجم عبد الساده عبد الحسين83961261942089022

كلية العلوم/جامعة واسط557.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حسين جبر حرجان83962131942077025

كلية العلوم/جامعة واسط557.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قاراحيائيسوزان حيدر عطوان حاجم83963221942171010

كلية العلوم/جامعة واسط557.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيقبس كريم مشهدي شاغي83964261942102108

كلية العلوم/جامعة واسط556.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيمريم احمد حسين عفات83965261942080162

كلية العلوم/جامعة واسط556.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيتبارك جاسم صخي شنايه83966261942106021

كلية العلوم/جامعة واسط556.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيحيدر تركي كريم زغير83967261941020010

كلية العلوم/جامعة واسط556.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائينرجس طارق جبر راضي83968261942119045

كلية العلوم/جامعة واسط556.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزينب فاضل عبد الساده سلمان83969261942089072

كلية العلوم/جامعة واسط556.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي معز حسين83970291942079023

كلية العلوم/جامعة واسط556.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيعبد هللا حامد علي حسين83971261941155025

كلية العلوم/جامعة واسط556.0ثانوية السيدة تكتم للبناتواسطاحيائيساره كاظم كريم داير83972261942124014

كلية العلوم/جامعة واسط556.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمرتضى كريم كاظم عبيد83973281941151229

كلية العلوم/جامعة واسط555.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةواسطاحيائيبنين فالح حسن دويج83974261942168002

كلية العلوم/جامعة واسط555.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيساره صالح حسن مزيود83975221942422023

كلية العلوم/جامعة واسط555.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائياشتياق ارحيم حسن محمد83976261942089009

كلية العلوم/جامعة واسط555.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيرقيه ناصر لفته كزار83977261942086055

كلية العلوم/جامعة واسط554.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمنتظر مالك منصور عاجل83978221941033138

كلية العلوم/جامعة واسط554.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيهديل علي حسن جار هللا83979261942086166

كلية العلوم/جامعة واسط554.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميساناحيائيمحمد جاسم محمد محيسن83980281941039013

كلية العلوم/جامعة واسط554.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيعلي حاتم حنين خريبط83981281941009030

كلية العلوم/جامعة واسط554.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيسجاد علي جبر جاسم83982261941003074

كلية العلوم/جامعة واسط554.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائينور وصفي نجم يوسف83983261942096151

كلية العلوم/جامعة واسط554.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيتمام حبيب عمير منشد83984221941058008

كلية العلوم/جامعة واسط553.2ثاتوية المتميزينواسطاحيائيالرضا عبد الباسط رجب علي83985261941040003

كلية العلوم/جامعة واسط553.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيغفران جبار ضاحي برغوث83986261942097082

كلية العلوم/جامعة واسط553.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي احمد علي عباس83987141941048053

كلية العلوم/جامعة واسط553.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء سليم شدهان محسن83988261942080080
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كلية العلوم/جامعة واسط553.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيوجدان كاظم سعدون ثامر83989261942081035

كلية العلوم/جامعة واسط552.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيعمار ياسر عواد كروت83990191941341104

كلية العلوم/جامعة واسط552.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيفاطمه كريم هاشم علي بك83991261942096116

كلية العلوم/جامعة واسط552.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائينهى عبود لفته عبود83992221942190214

كلية العلوم/جامعة واسط608.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيزهراء بهاء طالب رزوقي83993261952080003

كلية العلوم/جامعة واسط572.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيحسين حسن راضي عبد الشاه83994261951017016

كلية العلوم/جامعة واسط568.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيأسيا رياض علي شميم83995281952065001

كلية العلوم/جامعة واسط563.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيايات عيدان حميد نشمي83996261952089006

كلية العلوم/جامعة واسط559.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفتطبيقيحيدر احمد عبد هادي83997251951049008

كلية العلوم/جامعة واسط557.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيمروه قاسم ميد صحن83998261952086025

كلية العلوم/جامعة واسط556.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيهدى عبد ناصر ضاحي83999221952204030

كلية العلوم/جامعة واسط550.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقييوسف فرج كريم عسل84000281951013044

كلية العلوم/جامعة واسط540.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيعلي حسن راضي عبد الشاه84001261951017039

كلية العلوم/جامعة واسط538.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقينور الهدى علي كاظم علوان84002261952086032

كلية العلوم/جامعة واسط535.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيزينب ناهض نزار احمد84003261952107026

كلية العلوم/جامعة واسط531.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيضحى عباس فيصل عبود84004261952097042

كلية العلوم/جامعة واسط530.0اعدادية المناهل للبناتواسطتطبيقيحوراء جمعه بني تويه84005261952115005

كلية العلوم/جامعة واسط530.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي ماجد محمد عبد الرضا84006261951209097

كلية العلوم/جامعة واسط529.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمصطفى كريم صادق كريم84007261951005059

كلية العلوم/جامعة واسط523.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيفاضل حسين خلف جثير84008261951007051

كلية العلوم/جامعة واسط520.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطتطبيقيزهراء صالح حربي متاني84009261952117009

كلية العلوم/جامعة واسط519.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطتطبيقيزينب فاضل طه شيحان84010261952079005

كلية العلوم/جامعة واسط515.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيزهراء نوري علي جساس84011261952086016

كلية العلوم/جامعة واسط514.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيمرتضى عباس خير هللا حسين84012261951001054

كلية العلوم/جامعة واسط507.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيزهراء عبد الرحمن شاكر حاوي84013261952089011

كلية العلوم/جامعة واسط504.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيحيدر ضياء عباس كنيهر84014281951020017

كلية العلوم/جامعة واسط502.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيهادي راهي سلطان مطر84015281951013043

كلية العلوم/جامعة واسط501.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيعباس هاني غازي ناصر84016281851008069

كلية العلوم/جامعة واسط501.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقياسراء حسين جبار كاظم84017261952107003

كلية العلوم/جامعة واسط501.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيمروه علي غافل محيبس84018221952162015

كلية العلوم/جامعة واسط499.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيرنا رحيم سلطان علي84019281952065011

كلية العلوم/جامعة واسط498.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد فليح حميدي مري84020221951099003

كلية العلوم/جامعة واسط497.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيحر علي مظهر توفيق84021261951027015

كلية العلوم/جامعة واسط495.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقيحسين عبد هللا محمد عبد هللا84022261951202035

كلية العلوم/جامعة واسط494.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيصدام حسين دعيم حمود84023281951013015

كلية العلوم/جامعة واسط493.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيزينب سلمان رغيل جبر84024221952311016
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كلية العلوم/جامعة واسط492.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي شعيع ثجيل عيسى84025281951009066

كلية العلوم/جامعة واسط491.0ثانوية السراج للبنينميسانتطبيقيمسلم حطاب علي شميم84026281951031019

كلية العلوم/جامعة واسط491.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقياالء كريم كاظم خليف84027261952089005

كلية العلوم/جامعة واسط489.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيزهراء فائز مجيد كاظم84028261952086014

كلية العلوم/جامعة واسط489.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيمحسن رحيم عبد الوفاء صبيح84029261951007057

كلية العلوم/جامعة واسط486.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيحسن فاضل حسين فيصل84030261951007020

كلية العلوم/جامعة واسط486.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيعلي حسين منصور حسين84031261951014032

كلية العلوم/جامعة واسط486.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيميس هادي صعصع وارد84032281952080019

كلية العلوم/جامعة واسط485.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمسلم سمير مجيد سلمان84033221951373090

كلية العلوم/جامعة واسط485.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيشبر حيدر جواد جاسم84034261951001029

كلية العلوم/جامعة واسط484.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيحسن علي داهي صغير84035261951003011

كلية العلوم/جامعة واسط483.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقياالء حيدر فاضل داود84036261952097005

كلية العلوم/جامعة واسط483.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيسجاد علي عبد الرضا قاسم84037281951017039

كلية العلوم/جامعة واسط483.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيحسنين كامل جمعة كاطع84038261951004015

كلية العلوم/جامعة واسط482.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقياحمد ناظم عبد الرضا عبد الحسين84039161951026008

كلية العلوم/جامعة واسط482.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس شوقي كامل محمد84040161951134021

كلية العلوم/جامعة واسط482.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيحسين فؤاد سالم عليوي84041281951008022

كلية العلوم/جامعة واسط481.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيزيد سعدون خميس علي84042261951017029

كلية العلوم/جامعة واسط481.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقييحيى جميل جمعه حمادي84043261951018028

كلية العلوم/جامعة واسط480.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيآيه عبد  محمد حسين طاهر محسن84044281952065002

كلية العلوم/جامعة واسط480.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطتطبيقيعلي مظفر حسين راضي84045261951043032

كلية العلوم/جامعة واسط480.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيخالد جمال هشام علي84046261951038009

كلية العلوم/جامعة واسط479.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيخلف جبار علي كاظم84047281951021027

كلية العلوم/جامعة واسط479.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقيحسين جاسم غفله عزيز84048261851018007

كلية العلوم/جامعة واسط479.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقياديان رائد جلوب محمد84049281952055004

كلية العلوم/جامعة واسط479.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيمصطفى يسر دفتر نعمة84050281951101039

كلية العلوم/جامعة واسط479.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيعباس علي محمود حمد84051261951019022

كلية العلوم/جامعة واسط478.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطتطبيقيمريم علي كريم عباس84052261952120018

كلية العلوم/جامعة واسط478.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطتطبيقيعالء مالح ياسر علي84053261951043026

كلية العلوم/جامعة واسط478.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيعلي قاسم محمد مفتن84054261951002038

كلية العلوم/جامعة واسط477.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيمحمد ماهر كامل عبد الحسين84055261951033049

كلية العلوم/جامعة واسط477.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى سالم عبد موحان84056161951010089

كلية العلوم/جامعة واسط476.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطتطبيقيزهراء صالح علي هادي84057261952117010

كلية العلوم/جامعة واسط475.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيمهدي صالح عبدالحسن عوده84058261851019055

كلية العلوم/جامعة واسط475.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقياكرم فرحان عبد حبيب84059261951001009

كلية العلوم/جامعة واسط475.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيمصطفى حسين فيصل مهذول84060261951019042
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كلية العلوم/جامعة واسط475.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي رحم محمد كسار84061261951202063

كلية العلوم/جامعة واسط475.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد صدام قاسم عطية84062281951151611

كلية العلوم/جامعة واسط474.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد راضي عبود بدن84063281951006132

كلية العلوم/جامعة واسط472.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيسجى سعيد حميد راضي84064281952060048

كلية العلوم/جامعة واسط472.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيزهراء كريم كاظم بشيت84065261952086015

كلية العلوم/جامعة واسط471.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيامجد مهدي علي حاشوش84066261951027007

كلية العلوم/جامعة واسط471.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيحسين ياسر حيدر شاوي84067281951044042

كلية العلوم/جامعة واسط470.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيعلي فالح رشيد معله84068251851116070

كلية العلوم/جامعة واسط470.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقيايه جمعه رشيد حاجم84069261952090003

كلية العلوم/جامعة واسط469.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيشعيب جواد عطوان محمد84070281951151334

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط621.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمصطفى كريم فهد حسين84071261941001185

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط593.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي احمد جواد حسن84072271941002103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط571.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمد سامي صاحب حسين84073261941009128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط566.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيهبه حسين فليح برغش84074261942097108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط561.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيجعفر بكر منشد جبر84075261941003023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط553.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيحسين علي حميد عبد علي84076261941209056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط551.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطاحيائيأسيل علي حسين حمود84077261942100003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط551.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيسرور ماجد عبد الهادي فياض84078261942080124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط551.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء محمد عبد الستار رسول84079261942132076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط550.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيرند حسن هادي كاظم84080261942080063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط550.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيرسل علي جاسم حديد84081261942096040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط550.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيرقيه كريم جميل ظاهر84082261942078019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط548.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة حسين جابر ذهب84083261942080148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط547.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب عبد الكريم باقر محمد84084261942096079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط547.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالحسين سليم كاظم عيسى84085111941182001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط546.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيبنين اياد خلف حسين84086261942109021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط544.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيزهراء هاشم محمد بجاي84087261942099024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط544.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيسجى خالد جابر لعيبي84088261942102074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط544.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزينب زهير عبد الحسن سادر84089261942075054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط544.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيباقر تحسين عبد علي حسين84090261941209028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط543.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيرندا رافد عبد عيدان84091261942090026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط543.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائياميره رهيف نويع ثقاب84092261942143008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين علي هاشم سهر84093261941001049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط542.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيدالل عيدان لهمود هجرس84094261942109041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط541.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيسلسبيل ستار رحيم زيدان84095261942087075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط540.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيجنات فارس حسون علي84096281942065011
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط539.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيمريم كريم يوسف موسى84097261942097093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط539.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيحسين مراد حسن عبود84098261941018022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط539.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى حسين جفات حيذور84099261941038166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك محمد حسن قاسم علي84100261942132027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيحسين نجم عبد هللا عثمان84101261941002035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائينورهان سامي عبد امين84102261942080186

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزهراء لطيف حسان فزع84103261942086073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط537.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيعباس علي جبار جياد84104261941033062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط536.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعامر سمير سليم عساف84105261941038079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط536.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء نبيل يحيى ابراهيم84106261942096069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط535.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيزينب رزاق حميد ناشور84107261942090037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط534.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيايه سعد كاظم حميد84108261942095005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط534.0ثانوية السيدة تكتم للبناتواسطاحيائيايناس منتصر فرحان جعاز84109261942124003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائينور احمد مكي محسن84110261942119047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيبراء سالم عوده خلف84111261942086028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيعذراء صاحب صكب لطيف84112261942119032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي كريم رسن علوان84113261941209156

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط532.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحسن محمد ظاهر محسن84114251941150088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط532.0اعدادية الهبة للبناتذي قاراحيائيزهراء محسن معيجل فياض84115221942120030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط531.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيزينب قاسم عبد ردن84116261942109064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط531.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيمريم سليم جليب بشر84117261942087116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط530.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائيرسول ستار لجيم رسن84118261941043008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط530.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائياحمد جاسب جابر حمود84119261941209004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط529.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين علي حميد علوش84120261941001048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعباس باسم هالل جاسم84121261941001085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0ثانوية ام البنين االهلية للبناتواسطاحيائيقمر زهير صادق عبد84122261942121012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيوفاء قاسم عباس شبيب84123261942099048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعباس فاضل عبد الكاظم طاهر84124261941001092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيتبارك عباس محمد رضا محمود84125261942082008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمنتظر راضي فليح عبيد84126261941003185

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيعذراء عالء مجيد علي84127261942143090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط527.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمنعم صالح حسن صالح84128231941012185

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيهديل حافظ درباش حيدر84129231942080137

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيفاطمه عالوي شمران مجباس84130261942082029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمصطفى نعيم بلجي كرمد84131261941001186

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط524.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيإيثار كريم سمرمد طعيمه84132261942096003
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيشاهين ايسر عباس ياس84133111941049060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيتبارك رحمن محسن هليان84134261942097026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائييقين ماهر منعم عبد الرضا84135261942104165

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط521.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيوجدان ناصر ياسر فضاله84136261942107117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط521.0اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائيمحمد عجيل نشعان كمر84137261941008023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط521.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيزهراء كريم مبارك مطلك84138261942109056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط520.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب ضياء مهدي طعمة84139261942096078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط520.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر عبد الجبار عبد النبي شمخي84140221941372043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط519.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيبتول موسى شراد مجلي84141261942117007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط519.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد حيدر حميد علي84142261941048072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط519.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرباب باسم محمود تيته84143261942132043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط519.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعثمان ثامر خضير عناد84144261941003107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط518.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيساره علي رغيف عداي84145261942097072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط518.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيرقيه جعفر عبد الجليل عباس84146261942104044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط517.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا صباح رزيج ضاحي84147101941019082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط517.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيعبيد حسين عبيد كاظم84148231941038041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط516.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزهراء حسين خلف سلمان84149261942075042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط516.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيعباس صالح داخل محمد84150261941019021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط516.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائياستبرق عواد خلف متاني84151261942095001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط516.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء خالد جمعه لفته84152261942089046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط516.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيايمان عبد االله جميل جاسم84153261942250038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط515.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيإيان حيدر محمد عواش84154261942104002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط515.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء صبحي صادق عبد84155261942104063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط515.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيخنساء هادي لفته ديكان84156261942087032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط515.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيزينب جاسم عيدان فليح84157261942103018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط515.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محسن حسن عويد84158141941012057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط514.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائياحمد ناصر فريح مفتن84159261941160002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط514.0ثانوية المدائن االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد المهيمن مبدر حميد جواد84160141941186003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط514.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيزهراء محسن كامل شمخي84161261942081018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط514.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيمريم عماد هادي حمزه84162261942102115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيهدى سعد عمران علي84163261942075096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيجعفر جبار دعيج صالح84164261941002016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيهديل مجبل خلف نغيمش84165261942109119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين عقيل عويد عناد84166231941017036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد فاخر حسين84167261942075070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيشكر محمود حضيري عبد هللا84168261941160025
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيمها محمد زياد عبيد84169261942103042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط513.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيتبارك ظافر اسعيد ياسر84170261942086039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط512.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيأسماء عويز عيه عبل84171261942116001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط512.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيزهراء مهدي فرهود بشيت84172261942109058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط512.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيطالل عامر حسين خميس84173261941005059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط512.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحيدر محمد نصيف جاسم84174261941005047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط511.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيرنين سعدي كاظم راضي84175221942170033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط511.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيالحسين محمد حيدر عبد84176231941044006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط511.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيهبة هللا جعفر غزال راضي84177261942095051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط511.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيحمزه سعد حمزه عبد هللا84178261941054019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط511.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينبأ صارم جميل خضير84179261942132146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط511.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائينبأ جاسم مسعود ماشي84180261942089110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط511.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حامد فاضل عبد84181261942143045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط532.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيناديه حيدر عبود كاظم84182261952250050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط526.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيمصعب عمر حسن حمدي84183261951019045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط508.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحسن كاظم حسين عبد84184261951001016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط507.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيعبد هللا معد محمد حسن ناجي84185261951020013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط498.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيمحمد عادل عبيد خليف84186261951011052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط498.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيرسول غني عصواد كاظم84187261951007033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط495.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيبهاء الدين احمد عبيد شاطي84188261951007018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط493.0الخارجيونميسانتطبيقياحمد كريم حميد عبدل84189281951400002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط486.0ثانوية القسام االهلية للبنينواسطتطبيقيمؤمل رحمن عزيز احمد84190261951039003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط484.0اعدادية المودة للبناتواسطتطبيقيزينب سلمان نعيم جابر84191261852078014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط482.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيرامي مصعب خليل خلف84192161951061036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط479.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيمؤمل كريم يعقوب شراد84193261951003043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط477.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيهدى قاسم عزيز هاشم84194261952107043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط472.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيسجاد عامر عليوي حنين84195261951010027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط471.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيعقيل عماد فاضل لطيف84196261951019027

كلية القانون/جامعة واسط663.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي حازم محمد كاظم84197261921006050

كلية القانون/جامعة واسط628.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبياشرقت عالء عبد الحسين مجيد84198261922102002

كلية القانون/جامعة واسط617.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيسكنه صبيح غتر جباره84199261922163008

كلية القانون/جامعة واسط602.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيأسيل رعد احمد رسن84200261922109001

كلية القانون/جامعة واسط601.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيبراء جبار جميل ذياب84201261922128007

كلية القانون/جامعة واسط598.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيرسل محمود مظهر فليح84202261922095009

كلية القانون/جامعة واسط592.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيالنا صباح كريم عليوي84203261922109030

كلية القانون/جامعة واسط591.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيصادق حسين علوان حسن84204261921045027
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كلية القانون/جامعة واسط589.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيعباس عبادي عاشور مراد84205261921033030

كلية القانون/جامعة واسط589.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيحيدر حامد مهدي صالح84206261921006024

كلية القانون/جامعة واسط588.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيزينب هادي راشد هادي84207261922129023

كلية القانون/جامعة واسط583.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيايه موحان رفاك حسين84208261922101004

كلية القانون/جامعة واسط581.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمحمد كريم بريسم كيطان84209261921035081

كلية القانون/جامعة واسط580.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمصطفى محمد علي حسن محمد علي84210261921006096

كلية القانون/جامعة واسط577.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيمحمد علي رائد محمد رشيد حميد84211261921021032

كلية القانون/جامعة واسط576.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيايات يعقوب يوسف عطيه84212261922136005

كلية القانون/جامعة واسط573.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيحسين رعد عكال مطر84213261921154006

كلية القانون/جامعة واسط572.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيزهراء ياسر حسين عصمان84214261922109015

كلية القانون/جامعة واسط570.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبيعلي عاشور عيدان عبد84215261921159016

كلية القانون/جامعة واسط566.0اعدادية النور للبناتواسطادبينور الهدى محمد عبد الكاظم زيدان84216261922119042

كلية القانون/جامعة واسط563.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحبيب رحيم كاظم منفي84217261921047031

كلية القانون/جامعة واسط559.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيآيات صفاء جبار عطيه84218261922103001

كلية القانون/جامعة واسط558.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيساره محمد زغير فاضل84219261922102016

كلية القانون/جامعة واسط558.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيحسين عدنان جاسم ارويض84220261921035022

كلية القانون/جامعة واسط556.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيمحمد راضي عبيد سليم84221261921005076

كلية القانون/جامعة واسط556.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيزينب جليل نجم حميد84222261922129020

كلية القانون/جامعة واسط555.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبيكرار مكي صالح مهدي84223261921020027

كلية القانون/جامعة واسط554.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيغفران هالل نهير وسار84224261922109025

كلية القانون/جامعة واسط554.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبياستبرق عبد الرضا لفته رشك84225261922163001

كلية القانون/جامعة واسط549.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيزهراء حامد نعيم حذيه84226261922103016

كلية القانون/جامعة واسط548.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيهبه عباس عبد عبد هللا84227261922076026

كلية القانون/جامعة واسط547.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبييوسف فارس غني عزيز84228261921006106

كلية القانون/جامعة واسط544.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيمهند سليم ثويني عذير84229261921163014

كلية القانون/جامعة واسط542.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيتهاني احسان هادي عيدان84230261922136011

كلية القانون/جامعة واسط540.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيبنين سعد محسن حسين84231261922129006

كلية القانون/جامعة واسط540.0ثانوية ابن سينا المختلطةواسطادبيمصطفى هالل حمود هويجل84232261921166012

كلية القانون/جامعة واسط539.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيفاطمه الزهراء صباح عمران جواد84233261922127045

كلية القانون/جامعة واسط539.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيرقيه حسن محمد يوسف84234261922127022

كلية القانون/جامعة واسط538.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبيعمار مجيد صداح زعال84235261921167006

كلية القانون/جامعة واسط537.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيرقيه خالد هادي جبر84236261922087023

كلية القانون/جامعة واسط536.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيمحمد باسم عبود زبيدي84237261921016031

كلية القانون/جامعة واسط535.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيزينب كامل يوسف محي84238261922129022

كلية القانون/جامعة واسط535.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمحمد عبد الرضا صالل شليبه84239261921006079

كلية القانون/جامعة واسط534.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيمريم نصير سريح حسين84240261922095024
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كلية القانون/جامعة واسط534.0ثانوية بلقيس للبناتواسطادبيزهراء بشار عبد المهدي كمر84241261922116005

كلية القانون/جامعة واسط533.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيمحمد صبيح شيحان حسن84242261921033053

كلية القانون/جامعة واسط533.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيحيدر عبد الحسين شطب محسن84243261921045017

كلية القانون/جامعة واسط532.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيزهراء كاظم هويدي ردن84244261922102012

كلية القانون/جامعة واسط532.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبينرجس ستار جبار سلمان84245261922103028

كلية القانون/جامعة واسط531.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيأبرار سعد هاشم جابر84246261922103002

كلية القانون/جامعة واسط531.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي ابراهيم عطشان سايب84247261921035049

كلية القانون/جامعة واسط530.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيمرتضى شاكر حميد حسين84248261921157037

كلية القانون/جامعة واسط530.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيتبارك حيدر علوان حسن84249261922078002

كلية القانون/جامعة واسط530.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيام البنين مفيد عبد ابراهيم84250261922091011

كلية القانون/جامعة واسط530.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبينوره احسان عاشور رمح84251261922084035

كلية القانون/جامعة واسط529.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيعلي سليم عبد مظلوم84252261921151011

كلية القانون/جامعة واسط529.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيزهراء كريم ضميد طاهر84253261922136016

كلية القانون/جامعة واسط529.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيحسين جبر وني داود84254261921017020

كلية القانون/جامعة واسط528.0ثانوية الفرسان المختلطةواسطادبياحمد جواد عبيد عنود84255261921158001

كلية القانون/جامعة واسط527.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيمحمد غني طاهر محيميد84256261921161017

كلية القانون/جامعة واسط527.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيامير صباح سعيد خضير84257261921035011

كلية القانون/جامعة واسط525.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيزينب شالل بادي فنخور84258261922101021

كلية القانون/جامعة واسط524.0اعدادية النور للبناتواسطادبيايمان محمد عيدان مطر84259261922119005

كلية القانون/جامعة واسط523.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيطيبه حاتم شنيت شالل84260261922100011

كلية القانون/جامعة واسط523.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيزهراء عباس محسن عباس84261261922127025

كلية القانون/جامعة واسط523.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيحيدر حسين دوشي سلطان84262261921044023

كلية القانون/جامعة واسط523.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيثناء شاكر حسون ضفير84263261922091018

كلية القانون/جامعة واسط522.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيسجى زاهر داود سلومي84264261922087037

كلية القانون/جامعة واسط521.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيفاطمه حسن حسين علي84265261922103026

كلية القانون/جامعة واسط521.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيزينب جالل كاظم صالح84266261922129019

كلية القانون/جامعة واسط521.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبياحمد عباس عبد محمد84267261921005007

كلية القانون/جامعة واسط520.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعبد هللا عزيز مبدر دواح84268261921025042

كلية القانون/جامعة واسط520.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيياسر رياض عبد الرحيم بهار84269261921006104

كلية القانون/جامعة واسط520.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيحوراء حسين عبد هللا ناهي84270261922095005

كلية القانون/جامعة واسط520.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيحوراء عبد الزهره نصرهللا صبيح84271261922095007

كلية القانون/جامعة واسط519.0اعدادية النور للبناتواسطادبيدعاء شالل بادي فنخور84272261922119016

كلية القانون/جامعة واسط519.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيسحر فليح عبد الواحد بربوت84273261922095018

كلية القانون/جامعة واسط518.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيزهير ماجد حمزه ناصر84274261921013056

كلية القانون/جامعة واسط518.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعباس خليل ابراهيم عبد الخالق84275261921013083

كلية القانون/جامعة واسط600.0ثانوية ام البنين االهلية للبناتواسطاحيائيجنه مازن كاظم غالب84276261942121005
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كلية القانون/جامعة واسط584.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء غسان يوسف محمد علي84277261942080087

كلية القانون/جامعة واسط564.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب عادل باقر محمود84278261942104088

كلية القانون/جامعة واسط561.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزمن محمد راضي ناصر84279261942086057

كلية القانون/جامعة واسط553.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمرتضى عمران علوان خضير84280261941022147

كلية القانون/جامعة واسط548.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائينور علي عبد الستار كاظم84281261941001204

كلية القانون/جامعة واسط548.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمرتضى ناظم كريم مطشر84282261941028101

كلية القانون/جامعة واسط544.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيلؤيا رشاد كاظم صخي84283261942080159

كلية القانون/جامعة واسط539.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيحنين مفيد مجيد دريب84284261942109029

كلية القانون/جامعة واسط535.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيبنين عالوي حميد محمد84285261942099009

كلية القانون/جامعة واسط529.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيزهراء حافظ هادي عجيل84286261942081014

كلية القانون/جامعة واسط526.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيزهراء عبد المحسن بريسم ياسين84287261942076005

كلية القانون/جامعة واسط525.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائييحيى حسين قمندار معاني84288261941022178

كلية القانون/جامعة واسط524.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعمار ياسر حسين صالح84289261941001136

كلية القانون/جامعة واسط523.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيزهراء علي مضخور علي84290261942090033

كلية القانون/جامعة واسط522.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيجيهان رويش احمد عبيد84291261942109028

كلية القانون/جامعة واسط540.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطتطبيقيشعاع هيكل تايه خليف84292261952120015

كلية القانون/جامعة واسط523.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيمصطفى رعد جغيدة كعيد84293261951007064

كلية القانون/جامعة واسط516.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيمحمد ماجد عبد الساده فرج84294261951019040

كلية القانون/جامعة واسط510.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيتمارا كاظم محمد دامج84295261952102006

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط646.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيفرقان راضي عبد فليح84296281942055094

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط581.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيساره نصير محمود علي84297261942132102

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط580.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبود مجهول حسين84298251942059492

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط558.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمصطفى قاسم حمادي داود84299261941001184

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط551.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيعلي احمد عبد الحسن نعاس84300261941044027

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط550.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء قاسم مطشر ساجت84301261942250120

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط548.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيسيد رحيم لفته كاظم84302281941016014

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط547.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب قاسم كزار عناد84303261942096081

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط533.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيبراء علي حسين عايد84304261942120033

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط532.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عزيز عليوي عكله84305131942107058

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط530.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيمحمد ضياء هشام امجيبل ارحيم84306261941004067

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط530.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائينبا جوهر عبد كاظم84307261942102124

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط527.0ثانوية الشجعان للبنينواسطاحيائيخليفه حميد خليفه حمزه84308261941176003

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط522.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيعلي رعد غريب حميدي84309261941005077

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط519.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه رسول ثجيل عواد84310221942141187

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط519.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيزينب جواد كاظم شمخي84311281942065028

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط513.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيسجى كاظم عليوي ناصر84312281942069036
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط512.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزهراء علي عبد الكاظم مصحب84313261942083041

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط512.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيجعفر هادي محسن فرج84314221941051008

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط512.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيرفل حبيب علي مجيد84315261942090024

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط511.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيانفال كامل زبون عصفور84316261942097017

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط511.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مازن عبد االله غفوري84317111941010052

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط510.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمصطفى حمد رجب خميس84318261941209233

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط509.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيحنين خليل مامه ولي بوري84319261942117011

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط509.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزينب صفاء صالح هادي84320261942075055

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط508.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيايات حسين شاكر نجم84321261942094006

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط507.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيغيث محمد جابر علي84322261941001139

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط507.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرتاج محسن مطلق عليوي84323261942132046

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط505.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيبنين جاسم محمد جهيد84324261942109022

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط505.0اعدادية المناهل للبناتواسطاحيائيأيه عادل خليل عطيه84325261942115003

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط504.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل قاسم محمد جبار84326221942141090

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط503.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيمرتضى محمد رضا جميل صانع84327261941002074

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيعذراء احمد جاسم سلطان84328261942110030

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيصالح عويد مسلم عرار84329261941009063

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى كريم كاظم صياد84330261942142040

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط499.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة رزاق هادي عبود84331261942080150

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط499.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد جبير داخل84332131941010179

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيمالك ماجد كاظم حسين84333261942107099

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمصطفى عاد ياسر جويعد84334261941209235

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط494.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائياطياف عطا عبد صالح84335261942080014

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط494.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيحسين علي فضيلة خضير84336261941002030

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط493.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر علوان عبد هللا شنافي84337251941001108

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط492.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيكرار نائل منعم عبد علي84338261941001145

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط491.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيمريم حسين كريم زمان84339261942091025

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط491.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمصطفى نوري عبد الحسن امير84340221941311078

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط490.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمرتضى حميد عوده زغير84341261941202084

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط490.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيضياء حسين علي لفته84342261941010107

كلية الزراعة/جامعة واسط508.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيتبارك رحمن بندر هارف84343261942094011

كلية الزراعة/جامعة واسط485.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيذو الفقار رزاق اغثيث محمد84344261941020012

كلية الزراعة/جامعة واسط480.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيرواء جبر جلوب فري84345261942117015

كلية الزراعة/جامعة واسط479.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيعلياء حامد عبيد حمزه84346261942104117

كلية الزراعة/جامعة واسط477.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيشهد رافد كريم زامل84347261942119028

كلية الزراعة/جامعة واسط476.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيمريم احسان محمد صالح84348261942117042
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كلية الزراعة/جامعة واسط475.0ثانوية ام البنين االهلية للبناتواسطاحيائيغاده مظفر سبتي جمعه84349261942121011

كلية الزراعة/جامعة واسط467.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء محسن عكيب الحاجم84350261942114007

كلية الزراعة/جامعة واسط467.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيدعاء صبحي طعين صالح84351261942117013

كلية الزراعة/جامعة واسط466.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد سامي ياره84352261942096117

كلية الزراعة/جامعة واسط466.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيرونق عباس فرحان خليف84353261942089035

كلية الزراعة/جامعة واسط462.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيمالذ ناصر علي زبين84354261941002081

كلية الزراعة/جامعة واسط461.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائينبأ علي حسين عيسى84355261942114015

كلية الزراعة/جامعة واسط461.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمنتظر اثير قاسم محمد علي84356261941048104

كلية الزراعة/جامعة واسط457.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيقدوس عماد خلف حسين84357261941007065

كلية الزراعة/جامعة واسط457.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيمريم حسين علي حسين84358261942082033

كلية الزراعة/جامعة واسط455.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيزهراء علي مظلوم كطامي84359261942081016

كلية الزراعة/جامعة واسط454.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد باسم محمد سلمان84360261941202071

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0اعدادية جصان للبنينواسطاحيائيباقر سالم راضي نوفان84361261941036001

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعمار عبد هللا صبار عبد هللا84362191941019067

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائينسرين سمير ساجت عبود84363261942102128

كلية الزراعة/جامعة واسط453.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيضحى رعد صاحب مهدي84364261942103028

كلية الزراعة/جامعة واسط452.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيسرى حسين فرحان محل84365261942109072

كلية الزراعة/جامعة واسط450.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيسرى سلمان حسن داخل84366261942171002

كلية الزراعة/جامعة واسط450.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيهدى عدنان عودة خلف84367261942090066

كلية الزراعة/جامعة واسط450.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزينب علي مفتن عبد84368261942075056

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيزهراء محمد مجيد جابر84369261942078026

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد حسين كريم عيدي84370261942104126

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائينور حسن كطيف بكال84371261942109108

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيغدير جالل عبد الحسن نزال84372261942082026

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيكرار علي خلف بنور84373261941028085

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيامير حبيب باقر فزاع84374261941002008

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيأية حسين سلمان حسين84375261942075005

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيصفا عالوي شرهان سلمان84376261942080132

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيبنين محمد طعمه مطيلب84377261942086032

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيبنين علي عباس داود84378261942102024

كلية الزراعة/جامعة واسط445.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيباقر علي اعذيب جاسم84379261941009014

كلية الزراعة/جامعة واسط445.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيايمان احمد مكي نصيف84380261942104020

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيمروه صادق حديد محمد84381261842096122

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيدعاء علي سعدون عزيبي84382261942075033

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيكرار شهاب حامد كيطان84383261941202063

كلية الزراعة/جامعة واسط443.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيحال ناظم راهي محمد84384261942086043
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كلية الزراعة/جامعة واسط443.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيعقيل حسين جبر عجيل84385261941033068

كلية الزراعة/جامعة واسط443.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيسجاد خالد راشد ثويني84386261941171006

كلية الزراعة/جامعة واسط443.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيريتاج فاضل مهدي شناوة84387261942082015

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسام رحم ظاهر عباس84388261941003026

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيمنتظر شاكر اسحاق دهش84389261941004079

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيايه نعيم جبر ماهود84390261942078005

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيكرار شويطي كيطان عيسى84391261941033090

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيدموع حسين موات خليفه84392261942096036

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمسلم حسن بشير جبير84393291941007333

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيتقى علي عبد الحسين جابر84394261942096026

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمحمد الباقر فالح حسن منصور84395261941027118

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمصطفى عوده ديوان باجي84396261941011146

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيمريم عباس خير هللا حسين84397261942250206

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيسجاد عبد الرضا عبود برهان84398261941033052

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيهناء حران جفجير حسن84399261942107115

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمنتظر ابراهيم صبر حمد84400261941209237

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيحوراء حسين هالل صالح84401261942106033

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد حامد حسين عباس84402151841004021

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيميعاد جعفر ربيع شولي84403281942190113

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس عويد لفته عليوي84404241941003134

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيحسين عبد فهد حسين84405261941004014

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيمريم عماد جاسم جبير84406261942076020

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين نجم عبد هللا جبر84407141942100155

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيآيات محمد نصيف جاسم84408261842099003

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى بهاء الدين فاضل سليم84409101941004016

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيمحمد سالم عبد الحسن السني84410261941018070

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيابرار رشيد مطر خباط84411261942086004

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيحوراء عالء عبد فرحان84412261942097036

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمسلم كريم حسن حميدي84413261941009147

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيياسر عمار جاسم محسن84414261941001210

كلية الزراعة/جامعة واسط435.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيحوراء جبار ناصر حسين84415261942118004

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمنتظر سالم بيدر بدر84416261941028113

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيريام كريم محمد لطيف84417261942091007

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيتبارك علي عبد الغني عبد الكريم84418261942102031

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائياحمد حبس محسن حميدي84419261941003005

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0الخارجياتواسطاحيائيرسل رياض علي درويش84420261942401016
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كلية الزراعة/جامعة واسط432.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفضل هللا سالم طارش ساجت84421141941182060

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيبراء بجاي محمد جابر84422261842080005

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسين جليل خليبص رومي84423231941042035

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء محمد حسن عبد الهادي84424261942250123

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينور الهدى حازم سواري علي84425261942250232

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيذو الفقار عبد الهادي عبد االمير حسن84426111941006027

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيكرار حسن غالي كاظم84427261941011108

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيباقر ياسر رحيمه طليع84428261941171002

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحيدر حميد حسين راشد84429261941022052

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائياسراء خالد عبد لفته84430221942321007

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيصادق كاظم حمزه كاظم84431261941041021

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيحوراء احمد لفتة عاتي84432281942054011

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيغفران جميل ناصر حنين84433261942250176

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه سليم عبد الحسن غزيوي84434261942120187

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيحسين قيس هادي جبار84435261941002032

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيخوله رحم دحام مطر84436261942102039

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حامد محمد فرحان84437111841151035

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمكي عبد اللطيف سلمان حسن84438261941001188

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيمرتضى طالب حسين شرف84439261941041051

كلية الزراعة/جامعة واسط505.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيعبد هللا حازم عبد هللا عباس84440261951048022

كلية الزراعة/جامعة واسط471.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيحيدر قاسم حسن مراد84441261951033018

كلية الزراعة/جامعة واسط466.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيميثاق طالب ردام زغير84442261951205075

كلية الزراعة/جامعة واسط455.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيجعفر عطيه ذياب طعمه84443261951209026

كلية الزراعة/جامعة واسط455.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمصطفى رزاق كاظم خزعل84444261951005057

كلية الزراعة/جامعة واسط451.0اعدادية الحسين للبنينواسطتطبيقيفاضل كريم عليوي صياح84445261951028026

كلية الزراعة/جامعة واسط451.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيمرتضى صالل جبر باني84446261951020030

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيعلي حسين خضير محمد84447261951005028

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقيمالك مشتاق حاتم علي84448261952090016

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطتطبيقيشروق جندي علوان هاوي84449261952079006

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0اعدادية جصان للبنينواسطتطبيقيمحمد عباس فيصل شوندي84450261951036010

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيسجاد رعد جغيدة كعيد84451261951007035

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيبهجت عزت غانم محمد84452261951005007

كلية الزراعة/جامعة واسط440.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيمريم ازاد عزيز اغا84453261952097050

كلية الزراعة/جامعة واسط439.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيفاطمه نعيم كريم يزون84454261952086024

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيعباس فرزدق عباس شمران84455261951048019

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0اعدادية اليسر للبناتواسطتطبيقيزينب حيدر اسماعيل ابراهيم84456261952109006
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كلية الزراعة/جامعة واسط436.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقيزهراء سعد كمال رزوقي84457261952080005

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيفاطمة رعد عزيز فرج84458261952097045

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيسجاد وسام كاظم عيسى84459261951048017

كلية الزراعة/جامعة واسط432.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيعلي عبد الحسين عبيد حسن84460261951001037

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيدعاء حسين علي جلوان84461261852089015

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيمصطفى علي عبد علي كريم84462261951020033

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقينبأ ريسان لفته رويح84463261952250051

كلية الزراعة/جامعة واسط431.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيزينب علي حسين جاسم84464261952089014

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيسيف علي ماضي خلف84465221951314039

كلية الزراعة/جامعة واسط429.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيمريم جبار حسين بدر84466261852097044

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيحسنين رياض عبد الهادي فضل84467261951048005

كلية الزراعة/جامعة واسط428.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيحسين امجد حامد عبد السادة84468261951002012

كلية الزراعة/جامعة واسط427.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهمام ايهاب عبد ذنون84469111951004120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط615.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيحسن علي غماس نخش84470281921013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط577.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيحوراء مسلم مهدي حسين84471261922076006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط569.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيايات عبد هللا حسين شيال84472261922097004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط552.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيضحى جبار هليل شعيبت84473261922089027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط550.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيبتول كامل ماجد حسن84474261922136007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط549.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيمصطفى محمد سيد صبري يوسف84475261921169021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط541.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمسلم عقيل عبيد بندر84476261921045058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط536.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيزينب ستار جبار خنجر84477261922136019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط535.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيزهراء ناصر عبد الزهرة محيسن84478261922095014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيطيبه ستار جبار خنجر84479261922136020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط533.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيسجى سالم علوان نافل84480261922128019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط532.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيحمزه عباس فخري سعيد84481261921013043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط530.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيبنين هادي عزت كطفان84482261922106005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط526.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيزهراء محمد شهيد جاسم84483261922086023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط526.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيهاله عايد عبد علي جبر84484261922083062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط525.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيزهراء بالسم عليل علي84485261922089012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط522.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيجواد كاظم خضير حسن84486281921010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط521.0اعدادية النور للبناتواسطادبيوفاء عادل كامل حسين84487261922119048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيسجاد احمد محمد عبد الحسين84488261921021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط520.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبينور فالح حسن علي84489281922093073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيحسين شعواط جالب خسباك84490121921170014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط518.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمحمد عبد محيسن علي84491281921010075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيهاله فالح مهدي عبد84492261922106032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0اعدادية المودة للبناتواسطادبياسيل كاظم نعيم ذرب84493261922078001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيزهراء كريم جبر حبتر84494261922078006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيفاطمه ضرغام طالب عبد84495261922103027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيكرار حسين كاطع جيجان84496261921008035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيكرار ياسر الوي محمد84497261921008037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط515.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيزهراء عبد الرضا ايدام عبد هللا84498261922079022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبياحمد علوان والي عويز84499261921159002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيمريم جواد كاظم عطوف84500261922082018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي قيس لفته حسن84501261921013118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيبتول عباس حسين جداح84502261922101005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيسماء نجم عبيد وردي84503261922074029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبينهاية جالل حميد نعمه84504261922101033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتواسطادبيفاطمة باسم نهير عطشان84505261922130011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط511.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي عالء تركي عطية84506261921006059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0اعدادية النور للبناتواسطادبيزهراء عبد هللا زيدان حاوي84507261922119025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيأحمد راشد فرج منصور84508261921008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيحمزة فاضل محمد زايد84509261921018019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيمنار حازم صافي مطير84510261922128031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيحوراء كاكارين عبد الكاظم دريغ84511261922135010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبينبأ تحسين علي اسحيب84512261922117022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيرسول عزيز حبيب مطر84513261921018024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيجنان نعيم حرش حمد84514261922136013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبياحمد ياس خضير سعيد84515261921004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيجمانه محمد حمزة حبيشي84516261922127013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط506.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي حيدر محمد كاظم84517261921006051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0اعدادية النور للبناتواسطادبيمريم حسن سدخان حسن84518261922119039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيعبد المحسن جبر والي درواخ84519261921163005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيايات رضا شغاتي مهاوش84520261922163002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0اعدادية الحي للبناتواسطادبياميره عبد هللا شمران عبد هللا84521261922107001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعقيل عامر كامل عبيد84522261921035046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبييقين عبد حسن درويش84523261922111052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط504.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيمريم محمد رشيد مهدي84524261922086040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيحسين خضير عباس كاظم84525261921021011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيزهراء هشام عبد المنعم تقي84526261922102014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبيسجاد قاسم علي عبد84527261921159014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيعباس فالح كامل سلمان84528261921043015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبيمصطفى عزيز مهدي جابر84529261921159027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيعلي االكبر عباس ناهي كعيد84530261921201113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيعبد الكاظم كريم هادي موسى84531261921043017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيمنار حازم رشيد عاشور84532261922076018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0اعدادية النور للبناتواسطادبياسيا حطاب جباره عبد هللا84533261922119002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيعلي كرم شالل ملوح84534261921046037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيسيف علي عبد الحسين جابر84535261921006034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0اعدادية النور للبناتواسطادبيفاطمه اياد كاظم خلف84536261922119036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبيمرتضى صالح عيدان عبد84537261921159026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبينور الهدى صباح حسن عباس84538261922101035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيابتهال ابراهيم عبد هللا سلمان84539261922128001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيسجاد محمد حسوني صالح84540221921039029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيحسن نصير حسين علي84541261921046007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيزهراء جاسم هاشم جاسم84542261922097018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيذياب مرزه ذياب عبد هللا84543261921173021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيايات علي حسن مجيد84544261922123004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمحمد عطا كاظم درنوح84545261921035079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمنتظر حيدر كيوف حاتم84546261921045066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيتبارك خالد خشان ناصر84547261922136008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيغفران شاكر راضي حسين84548261922089028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيبنين عمار سلمان غانم84549261922127011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيموسى سعد رحيم بسمار84550261921026069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيامجد رحيم حنون عليوي84551261921035009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيتهاني شاكر لطيف خضير84552261922136012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيهبه مجيد فليح حسن84553261922111049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبياسراء جميل سلمان حسين84554261922109003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيمريم محمد ثامر حمدان84555261922111039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيسجى كريم لطيف غركان84556261922117014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيزهراء جواد كاظم محمود84557261922086020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0ثانوية الغدير المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جاسم محمد جبر84558141921207025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيمهند حميد علوي كوج84559211921031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيعماد سرحان فاخر صبر84560261921154021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعباس شعالن غنام عفلوك84561261921006038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمحمد سليم هبيب سويلم84562261921025071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيزهراء حسن رشيد جاري84563281922093027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيفاطمة احمد هدام طرهيل84564221922172026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيحوراء باسم اسود محمد84565261922076005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيسماح علي كريم حسن84566261922085020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيحوراء فليح جاسم مطير84567261922103010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيفوز عباس محمد حسين سلمان84568261922102027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيداود سلمان عياي صيوان84569261921004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيرحيم محسن حطاب عليوي84570261921043007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحمزه عبد الرضا حمزه معارج84571261921047064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعلي كامل عيسى عبد84572211921038085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيسجى سمير غشيم عطيه84573261922129025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيسرى عبد الحسين كاظم صكر84574261922075018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيعلي عبد صابط علي84575281921013040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيطيبه صالح موسى احمد84576261922117015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعباس رحيم عباس صياح84577261921026029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيحسين علي طاهر مهدي84578261921021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبياحالم وليد وهيب سليم84579261922085004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيعلي طاهر طعمه عذاب84580261921005053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيمنتظر حسين كنش حنون84581261921018053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيزهراء فاضل كاطع حسين84582261922129016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمجتبى مصطفى علوان عبد الرضا84583261921006075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي بشير عبد هللا جلوب84584261921013102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبينبأ عالوي حسين شنان84585261922081040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيعلي حميد وذاح ازغير84586261921045039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيحسين عناد كاظم حران84587261921045014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيهدى عبد الكريم حسين خضير84588261922103031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطادبياحمد علي قاسم جاسم84589261921202002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيمسلم صادق رضا صالح84590261921018052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0اعدادية النور للبناتواسطادبيسجى عدنان خلف كريم84591261922119033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيسازان سميع عبد الكريم محمد84592261922103021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبياكرم نعيم مجيد دايخ84593261921016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيعمار ستار كحار سلمان84594261921018041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيعلي رشيد علي فركان84595261921157022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيمهدي راهي كامل جباره84596261921004069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيامنه خالد هادي جبر84597261922087009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبياثير محمد حميد صخي84598261921037001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0اعدادية المودة للبناتواسطادبينبأ صادق هاشم حسن84599261922078019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيحمزه حسن عطوان كوكز84600281921031009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيفاطمة ابراهيم خليل معارج84601221922171020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيزهراء عبد هللا نايف حسين84602261922081019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيمالك علي محمد لفته84603261922097031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبيتاج الدين صادق عبد علي برهان84604261921020005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيعلي صالح علوان حسن84605261921045043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيحسن احمد عبد الصاحب مناحي84606261921200010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيعباس عقيل علي علوان84607261921176032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبيعباس ناصر سهم رسن84608261921020018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيمحمد حمزه حسن شيبراو84609261921021029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيبنين عمار جليل سلمان84610261922097008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيزينب رعد علي عبد هللا84611261922109017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيسجى حيدر جابر كمر84612261922101024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيكاظم خليل علي شهاب84613211921031021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيمروه محمد محمود رشيد84614261922102028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيجاسم محمد عطية شبوط84615261921008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيكرار عبد هللا حريج لطيف84616261921004047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيسلسبيل عبد الحسين محمد علي84617261922110025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارادبياحمد علوان ريسان خضير84618221921054003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيرفعت حسين رهو دويحي84619261921004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيسجاد حسين ضايع سلمان84620261921015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيعلي بشار زرار مطر84621261921154016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيمرتضى محسن عناد علي84622261921157040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيعباس زيدان حسن داخل84623261921005037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيحسين علي محمد عزيز84624261921157010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيحوراء وهب شهاب حمد84625261922084010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيغدير مجيد سرحان سالم84626261922102024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيمحمد كاظم جودة سلمان84627261921004060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيمحمد علي شارع نذير84628261921176056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0اعدادية المصطفى للبنينواسطادبيذوالفقار كريم عويد حسن84629261921019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي شاكر علي راهي84630261921047128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيزينب محسن علي شمخي84631261922075013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيحنين حسام شنين جليل84632261922094005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي هادي مطشر ماضي84633261921006065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبياحمد رسول يوده جادر84634261921154002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر ساهر كريم محمد84635141921061117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيايمان حسن كاظم منسي84636261922129004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيعباس سعد جالل علي84637261921045030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيعمار حامد عوده محمد84638261921176046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبياسالم نجاح عبد الحسن حياوي84639261922128003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيضحى علي بدر حضيري84640261922109024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبياحمد مثنى حسن علي84641261921035005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمهيمن سالم عبد العباس عيدان84642261921006101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيمروه راضي عناد دحام84643261922101032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيآيات ياس خضير ورد84644261922089003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي حسين جبار فرحان84645261921047119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيباسم عيسى محسن علي84646261921155001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبياحمد فليح حسن غافل84647261921035004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمصطفى حازم عبد الرزاق شاتي84648261921035088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمرتضى ستار عباس ثبيت84649281921002060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبياماني كمال هويدي عبد هللا84650281922093006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيمرتضى رؤوف حرجان سعد84651261921154028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيفالح حسن جابر منصور84652261921018042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيزهراء محمد سكر ناصر84653261922087032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيمحمد حسن عباس غويلي84654281921013053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيقبس سالم كاظم ضيدان84655261922086038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبياحمد جاسم دحام شالل84656261921047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيحسين عباس كحيوش تومان84657261921024008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبياحمد علي شارع نذير84658261921176003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيسمر جاسب صكر بنيه84659261922085021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0اعدادية المصطفى للبنينواسطادبيحيدر محمد عزيز جبر84660261921019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيزينب طالب عبد شاطي سعدون84661261922101022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطادبياحمد حسن سلمان راهي84662261921054001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبيحيدر علي غموس كاظم84663261921159010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبياديان حميد حيران ياسر84664261922102001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيسعد طالب فليح حسن84665261921015040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمؤمل قصي فيصل عبد الواحد84666261921006074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد فالح هندي84667141921048119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيفاطمة الزهراء محمد حسين سفاح84668261922101027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبيعلي صباح حسن عليوي84669261921020023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبياالء خالد عبد الكاظم ناصر84670261922086005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطادبيانفال اسعد حسن حسين84671261922137002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيبنين مهدي غركان شياع84672261922101006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيزهراء رياض محيسن جبر84673261922071010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيعلي محمد جمعه كاظم84674261921024024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيزينب حمزه طاهر هاشم84675261922109016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيحسنين هادي مهدي عباس84676211921254004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيزهراء مصطفى فالح عبد الحسن84677261922082009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيأحمد خلف عباس خليوي84678261921200002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيعذراء عمران عباس عمران84679261922102022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيعلي عبد المحسن سوير فرج84680261921157026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيسجاد علي حسين علي84681261921176024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيايالف محمد جدوع سلمان84682141922075016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيعبير مجيد وادي حمود84683261922136021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيحسين لفته هويش موسى84684261921161006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعباس ناصر حسين شبيلي84685261921035043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارادبيازهار مشط شاهر لفته84686221922204002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيعلي عطيه فرج مرهج84687261921033043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيذوالفقار احمد حسين عبرة84688261821033022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيسجاد غالب حمزه مرعي84689261921047088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيطه عبد االمير محمد عباس84690261921033027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيكرار حسين علي كريم84691261921176050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيعفاف سالم حسن طروشي84692261922095019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمحمد قاسم محي سندال84693261921006085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيمحمد جوده عجيل عفاة84694261921154025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبياساور بشير عودة قريش84695261922097002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيمؤمل محمد عبد الجبار محمد84696261921021027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمحمد كريم عسكر كشتل84697261921044050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيمحمد علي خزام مزعل84698261921157036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيرسول علي مولى رويضي84699261921163003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمصطفى عباس حسين عبود84700261921013186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبياسراء رعد نعمه ثجيل84701261922081004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيسارة علي مهنة فرحان84702261922129024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيتبارك صباح مهدي حريز84703261922136009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيعلي بشير جبر كاظم84704261921169012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبياحمد حافظ مهير راضي84705261921020002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبينور رشيد مجيد غالم علي84706261922117023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيحسين سعيد شعيب عبيد84707261921025021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطادبيرسول ثامر صابون علي84708261921160002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعبد هللا محمد شياع دعدوش84709261921006047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيحسين جبار علي كنيهر84710261921006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيموده عالء فندي علي84711261922093074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيرونق حسن حسين جلوب84712261922081015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية النور للبناتواسطادبيزهراء عليوي جاسم شناوه84713261922119028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيحسن هادي تفاح كاصد84714261921201045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيماجد رحيم عبد باني84715261921201138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيكرار هاشم جباره رويني84716261921154024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيعلي جبر رحيمه لفته84717261921201117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيزهراء ضالل محيسن منيشد84718261922082005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0ثانوية ابن سينا المختلطةواسطادبيزين العابدين حسين جعفر سميج84719261921166006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيحسن فاضل حسن راشد84720261921154005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيحسن علي عبادي محمد84721261921157009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيسميه حسين عبد اسماعيل84722261922111029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيهند لطيف تركي موسى84723261922095028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبياحمد كريم حمود مفتن84724281921013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيجعفر كاظم نوام سوادي84725261921043003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0اعدادية النور للبناتواسطادبيزهراء علي عيسى خلف84726261922119027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيحسين فليح حسن مطر84727221921376026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيرسول غانم فرحان عيسى84728261921033021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيدعاء تموز ناصر حبوب84729261922085008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيعمار عبد الرسول شالكه عيدان84730261921021026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0ثانوية عشتار المختلطةواسطادبيسالم قاسم محمد ونان84731261921170006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي حيدر كريم سلمان84732261921035057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي عائد كاظم سلمان84733261921006058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبياحمد فليح حسوني فرج84734261921021003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيزهراء زهير روضان علي84735261922128015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيمؤمل خضير عباس حسون84736261921161013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيساره عادل كاظم كعيد84737261922075015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيسيف عويد عبد عايد84738261921056043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيزينه احمد عبد الحسن سلمان84739261922092015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمصطفى رافد ماجد عجوب84740261921013181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيحسين غدير كاظم جبر84741261921004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0اعدادية النور للبناتواسطادبيهدى حامد محمود جاسم84742261922119045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيرسل مطشر غالي زاير84743261922090004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيامير رياض عباس ثجيل84744261921006010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيذوالفقار اكرم علي حسين84745261821033023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيمرتضى مقدام تحسين علوان84746261921033060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيكاظم مهدي حيال تالي84747261921043020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط527.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم احمد عبد اللطيف عنود84748221942142042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط517.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي محمد خشان شخير84749261941003132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط516.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيسجا جمعه عذاب لعيبي84750261942250146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط514.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيشاه زنان محمد عبيد كشاش84751261942080127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط513.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيغصون جميل فرحان ربيع84752261942117034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيرقيه صالح مهدي حميدي84753261942097046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيشهد حيدر كاظم خليف84754261942133012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمؤيد بارز عبد المؤيد عبد هللا84755261941001150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيفرح حاكم جبر محمد84756261942102107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط509.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيايات مجيد علي جبور84757261942088008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزينب علي سدخان علي خان84758261942250136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0ثانوية الياقوت للبناتواسطاحيائيغصون قيس حمود فيصل84759261942131012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيعذراء كامل معيجل سعيد84760261942086113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيرباب صالح رمضان حسن84761251942070050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيزينه دريد عباس فاضل84762261942081022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيميس محمد حسين محسن محمود84763261942109097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزهراء مهند عبد الحسن مكي84764261942107052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيفاطمه امجد عبد المجيد حسين84765261942090049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفاطمه عبد الكريم حسن جابر84766261942250183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيحسين صبيح حسن عكله84767261941033037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزينب هادي جبار حسين84768261942107063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط499.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائينور علي كالن خلف84769261942106085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائياحمد جبار جياد غانم84770261941003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحسين حمودي كالن خلف84771261941027033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى سعد كاظم عطار84772261942143116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيفاطمه حسوني جويد سمير84773261942082028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط496.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيهدى تحسين جبار سلمان84774261942102138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيوفاء فاضل نعيمه عليوي84775261942081036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيفاطمه عايد محمد ازعيل84776261942106068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيزهراء غانم عبد هللا مرشد84777261942106047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء لفته شايع خليل84778141942145098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينه زاهد موسى حمزه84779261942104093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيزهراء علوان عباس هبابه84780261942103015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيأسيل محسن صلف كشيش84781261942080002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيسالي جمال صيهود جلوب84782261942098024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيزهراء مراد عبد الساده جاسم84783261942076006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط491.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيحسين شاكر بدر بدن84784261941209052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيزينب عدنان عبيد شاطي84785261942103021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيرقية ماجد كاظم سمين84786261942090025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعادل عزيز حاجي خضير84787261941007043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيضحى ليث عبد هللا خضر84788261942119030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيسجى عبد االمير زامل جوده84789261942094033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمؤمل كاظم كريم عليوي84790261941202065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيايات قيس عبد الصاحب شهاب84791261942119004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيشهد حسين عباس سويل84792261942075061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعباس قاسم نواص جعفر84793261941027074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد قيس حسين رجا84794261941208048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيساره فؤاد كريم حسون84795261942080122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائينور الهدى امين عطا حسن84796261942102129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينور الهدى بنوان ناصح شغيدل84797261942250229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيهبه حميد بنيه العاطي84798261942250246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيبتول علي جلوب ناصر84799261942250042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيعبد هللا عبد الكريم حسين الدر84800261941005067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيآمال خلف زيدان بجاي84801261942075003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيمصطفى محمد جاسم محمد84802261941002080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيساهر سالم جبر ناصر84803261941209084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء رائد عبد الرضا جاسم84804261942080076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيمينا مازن فريد راضي84805261942102121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيرسول عداي مذبوب جوده84806261941038064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيمهند قاسم حسن كريم84807261941160049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيوجدان عيدان عبد جعيب84808261942117050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب رضا مهدي حسن84809261942096076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيزمن قاسم حسين يليف84810261942085026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيحسين مؤيد عاصي حمود84811261941017032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيزينه حسن جاسم والي84812261942163016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن يعقوب يوسف ابراهيم84813261941010042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيطيبه عقيل غثيث حسوب84814261942094038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيمريم اسعد جميل عيسى84815261942088101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطاحيائيغدير قاسم تاني منصور84816261942100020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعلي عزيز كريم عوده84817261941028072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء حبيب عبد الحسين ناهي84818261942250102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيحوراء عزيز يوار عطيه84819261942152008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعلي مهدي حسين حنون84820261941009099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيحيدر علي شنان جويد84821261941007030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيعلي حبيب متاني كرم84822261941023041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيوالء صبري عبود برهان84823261942119057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيحوراء مضر حسن عباس84824261942086046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيمسلم عقيل رحم حسون84825261941007088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزينب صادق عبد عباس84826261942096077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيبنين عبيد عيدان ساجت84827261942152003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيمنتظر هاشم هندي عذاب84828261941018084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيباقر رحيم حنظل حيال84829261941020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0ثانوية الياقوت للبناتواسطاحيائيزينب رحيم عريمش حميد84830261942131006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائياحمد حسين عبيد خليف84831281941013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيمآثر حسين محمد زغير84832261942118017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمحمد خضير عباس حيال84833261941022134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيعبير محمد اسماعيل بكيش84834261942086111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حمزه علي خلف84835141941008075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيسجاد سعد عبد الرضا عكار84836261941019018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيرقيه حسين صبري عبود84837261942099016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيبنين عماد غني ابراهيم84838261942082005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيرسل حسين عبد موسى84839261942116019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائياحمد جاسم عوان حنتوش84840261941022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزينب هادي جبار مجيبل84841261942107064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيمحمد منشد منادي عبود84842261941007084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيايات عادل بليص عبد84843261942116008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيعلي ناصر حسين محان84844261941004052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائينبا حسن سلمان فجر84845261942119043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائياسماء مراد يوسف عبطان84846261942142002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينور باسم طالب جبار84847261942132155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيصبا سعيد هدمول حمودي84848261942152012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط475.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيفاطمه وائل باقر محمود84849261942087106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعباس حميد حسين عبد علي84850261941009068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيبالل شاكر كامل عبود84851261941027017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائينبأ احمد مايع عبد هللا84852261942090061
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائياديان جبار جثير ثاني84853261942106003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0اعدادية جصان للبنينواسطاحيائيعلي مطلب ماجود سلمان84854261941036008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيطيبه عريبي رحيمه محمد84855261942102088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينور حسين خلف سلمان84856261942075088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء فاضل جواد محيسن84857261942104069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيايه نصيف جاسم حسن84858261942102018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيصالح مهدي خليف عبد االمير84859261941003085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائينمارق عباس علي تمن84860261942090063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيفاطمه ناصر شالكه وادي84861261842075052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيبيداء كريم طويهر علوان84862261942086033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء محسن خلف سعدون84863261942102060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائينديمه جبار محمد محي84864261942089113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة فرحان عبد هللا جودة84865261942143100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0ثانوية السيدة تكتم للبناتواسطاحيائيساره حسوني عبادي جعاز84866261942124013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيهاني عقيل حسين علوان84867261941001206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمهدي حسن حميد راعي84868261941028117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيحسين جاسم مظلوم عكار84869261941033033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيرانية سعد خضر رضا84870261942143032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيحنين خالد زاير عذيب84871261942085013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزهراء جواد فلفل عبيد84872261942086059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي عطيه حسن مرشد84873261941209151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حسين مخلف مهدي84874141942086205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء محمد جاسم عبد84875261942089059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيزينب ناصر شمخي عذاب84876261942085039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائينبا قاسم حسن علي84877261942106078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك عدنان محسن قاسم84878261942143018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمنتظر حسن ثجيل عجاج84879261941003183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء مازن عبد المنعم جمعه84880101942104010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحسين علي عزيز حسين84881261941028029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعلي جليل جباري مجبل84882261841007064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيامنه خالد دشر غباش84883261942086017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيمالك خليف جبار المي84884261942075079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عالء جبار غزاي84885141942077053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء سالم نعمه عبود84886261942102056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطاحيائيمريم ثامر عبد الصاحب عباس84887261942122018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينور الهدى نوري سلمان عودة84888261942250235
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين ناصر فالح مهدي84889141941012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائياوراد سالم صايل يوسف84890141942066015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيشيماء عادل حارث لفته84891261942096105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعباس حسوني عواد محيسن84892261941007045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيعلي عباس خضر محسن84893261941018055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء ناظم خضير عباس84894261942250127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيحسين خليل سوادي خشان84895261941023013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيدعاء عزيز حرب جبر84896261942090022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيفاطمه جمعه عبد دخيل84897261942086120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيفالح عبد الحسن محسن عليوي84898261941028082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة مظفر حسين راضي84899261942080155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيهبه منصور حسين شلكام84900261942104157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيوديان مجيد عويد زغير84901261942119055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائينعيم عطيوي فرحان عناد84902261941209252

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحسام الدين كريم سنته محمد84903261941005023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيدعاء كاطع كريم كاظم84904261942250082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيايات علي خضر كريم84905261942250034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيعلي جسام حرز سبع84906261941016051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيشهاب كاظم كريم مطشر84907261941022076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيمريم ستار جبار شحاذه84908261942074070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيرسل عزيز براك جوده84909261942087036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسجاد حسين ناصر شاكر84910261941001071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد اسماعيل بكيش84911261942086126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيمنار بهاء جبار امين84912261942102119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيحسين صباح صبري فرهود84913231941016017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيحسين محمد تفاح عطيه84914261941048013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعلي هيثم يونس عباس84915261941009103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيمريم اسعد شاطي بدن84916261942099037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيفدك عبد الرضا امين علي84917261942143103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيمريم بشار ناجي عليوي84918261942088102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيجعفر ضياء كاظم عبد الحسين84919261941009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيمحمد حسن سلمان كاظم84920261941007078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيآيات عبد الحسين بنوان مذبوب84921261942133001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء جاسم هاشم حسن84922261942104050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينور ياسر هاشم حثاله84923261942075093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائياسماء كريم عفدول حميدي84924261942099005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيايه محمد جاسم نور84925261942250041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن قاسم مهبش دانه84926141941016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائياحمد ضاوي فانوس شبيب84927261841022009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيتبارك عبد العال لهمود حريز84928261942089016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمنتظر حسن كامل مسعد84929261941028112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيسامر يوسف سعدون محمد84930261941205024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحسين حسن موسى عكار84931261941028027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيالياس صبيح مهدي عباس84932231941251041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي الهادي فائز عبد كاظم84933261941001104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيوجدان غالب محمد جبر84934221942172109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيغسق مكي حسن رحيم84935261942086115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء كريم خضير شنون84936261942089058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيتبارك جميل عبد الكاظم كزار84937261942086034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيهاله هادي سعيد حسن84938261942109114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيحنين طالب كاظم زاير84939261942096029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائينرجس جمعة شريف جبار84940261942085055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط494.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيحيدر عالء حسين عبد هللا84941261951001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيمحمد خالد خميس لطوف84942261951021023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطتطبيقيمرتضى محمد حاجم راشد84943261951043045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط472.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيفاطمه علي صدام عباس84944281952065027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيطيبه احمد عبد الحسن عبد علي84945261952107031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقياديان علي مهاوش روضان84946261952086001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيزهراء صبري شاكر جعفر84947281952065015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيبنين ثائر عبد عبد الرزاق84948261952097008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيمرتضى صباح محمد جساس84949261951004051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0اعدادية الكوت للبنينواسطتطبيقيعلي ساجد حنون شرهان84950261951001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيسجاد بادي فرحان مزبان84951261951209058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقياحمد صالح عكوب ذويته84952261951018002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيامير علي عجيرش عباس84953261951048003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقينوره سامي ارحيم عيسى84954211952099014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0الخارجيونواسطتطبيقيحسين نديم عبد هللا رحيل84955261951400004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيباقر علي خلف عوفي84956281951151088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيمحمد شاكر علوان محمد84957261951037017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيعلي الزم فرحان جالب84958281951032029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيكاظم ناصر عبد سدخان84959261951033044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيمريم احمد محسن خلف84960261952102018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقيزينب حسين سلطان عبود84961261952090009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيعيسى عذاب شالل كواد84962261951022025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيمؤمل رعد دهله سوادي84963261951038017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيبنين خليل ابراهيم عبد الزهره84964261952089008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيحبيب محمد محسن تنبل84965221951314017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ثانوية ال الرسول االهلية للبنينميسانتطبيقيعلي حسين كريم حسين84966281951034008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيمنار جمال خيري كاظم84967261952089019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيمسلم احمد شاكر حسين84968261951007062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيعال صباح حسين عبد84969261952102014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيمحمد ضياء درويش صكب84970261951004047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيعلي حاتم طاهر نفس84971221951068027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0اعدادية النعمانية للبناتواسطتطبيقيضي عبد الستار محمد علي مهدي84972261952087005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط455.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيوضاح عمر جاسم محمد84973221951356053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيكرار كاظم كاطع جراد84974261951007055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيحيدر باسم سعيد عبود84975261951209047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية المناهل للبناتواسطتطبيقيهبه رحمن عبد عوده84976261952115023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيعباس ابراهيم هليل جبر84977261951019021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيجاسم حسن خلف بنور84978261951010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن مهند عبد الجبار خلف84979161951061050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيايات ستار بلعوط بدع84980161952208009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيسماح ابراهيم طبش ساجت84981221952204016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقياحمد تركي صيال ضاحي84982261951018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيزينب رشيد شمخي لفته84983261852097023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيتبارك ماجد سعيد اسماعيل84984281952060012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيعلي جمعه شرهان محمد84985281951016097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيسجاد خليل خوير معيش84986221851033037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط451.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيطه باسم فاضل شمران84987261951037010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيتبارك محمد طارق علوان84988261952097013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا فارس محسن بندر84989161951355131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط450.0اعدادية جصان للبنينواسطتطبيقيمحمد فالح فرحان عليوي84990261951036011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطتطبيقيعلي المرتضى سامي عواد مطشر84991261951043027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيايات هاشم قاسم محمد84992281952060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط449.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقيحسن مراد حسن عبود84993261951018007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيحسن يوسف جبير جحيل84994291951151036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقيوجدان معتز كاظم جاسم84995261952090018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيمصطفى حكيم ياسين يوسف84996261951022031
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمحمد داود سلمان بالل84997261951005047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيمحمد عدنان خليف محمد84998261951209127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيستار جابر بجاي صلهود84999241951027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيوسن صبار علي عبدالحسن85000281952060070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيالزهراء حسام سعدي شاكر85001231952271011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس احمد عالوي جعفر85002161951364101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيالحسين سامي هاشم عبود85003271951015008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيزهراء موسى بدري احمد85004271952063045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقياحمد كاظم ناصر عيسى85005281851002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيمحمد محسن ثجيل مسعد85006221951037047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيهدى علي شمران فارس85007261952089025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقياحمد عدنان جبار سالم85008261951007007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيكرار حميد نعمه جبار85009271951152053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحمزه علي مهدي حمزه85010141951026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد ظاهر وذيح85011161951394028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيخالد داخل زغير رهيف85012261951209053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيجاسم كاظم نعمة رسن85013261951017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيسجاد هاني عبد الرضا عبد النبي85014161951049071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط446.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد اياد فاضل حسين85015141951016046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيمؤمل محمد سلمان نجم85016261951022026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقيحنان يوسف مالح تومان85017241952165003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمرتضى علي عاصي حسين85018271951001139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغفران عبد الحسين مهدي حتيب85019141952145033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقياسراء محمد حسن والي85020281952078007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارتطبيقيأحمد صالح عوده مهذول85021221851056001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد عدنان قاسم حمادي85022281951151298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين فاضل شنان عريبي85023221951076014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيحسين زهير كامل جودة85024161951011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيكرار حيدر امين سعيد85025251951044104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيمصطفى جبار ناهي علوان85026251951013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط445.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيمحسن عبد هللا جاسم هبت85027261951209115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيعمار خالد شعيوط محمد85028261951038015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيضحى جبار عاجل مراد85029281952068046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيكرار عدنان هادي عباس85030261951020019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطتطبيقيعوده جوده حمد مطير85031261951010039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيرقيه حيدر علوان بازل85032261952102009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيمهتدى علي حسين صالح85033251951209034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيعالء حسين طكان فزع85034221951022058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيعباس عبد النبي محمد عبود85035221951039031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيزيد عباس جابر محمد85036271951153051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيزين العابدين هاتف عبد السادة عبد هللا85037291951153142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط444.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمؤمل زيد سبتي عجيل85038281951151564

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيحسين سعدون هاشم عباس85039281951104017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0ثانوية السراج للبنينميسانتطبيقيحسين اياد صبري حسين85040281951031003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيايمن فيصل نعيم هاوي85041261951007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيذوالفقار حيدر شدهان وداح85042241951036034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةتطبيقيمؤمل صباح جريود محمد85043241951157018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيزينب عطيه موسى محمد85044281952077044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةتطبيقيسجى انور صبحي عبد الستار85045241852103024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد انور عبد الكاظم سعد85046241951015002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارتطبيقيمنة هللا حمود سواري نعمان85047221952424014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسن وليد شاكر كاطع85048221951358004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسين شاطي شراد85049161952259017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد مجتبى نعمة محمود عطية85050291951003157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقياحمد ناظم ناصر مطير85051261951202012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيمحمد جواد عبد الكاظم حميد85052231951009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيفاطمه حسين علي حاجم85053261952107035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيسجاد حيدر صالح شبيلي85054271951002069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0ثانوية االبداع االهلية للبناتالديوانيةتطبيقينبأ علي خلف مطر85055241952147005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيعباس ناصر طخيم حسن85056221951028041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيابراهيم نوماس نور نعمه85057291951002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعلي فائز جبار حمادي85058161951340031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد معتمد عزيز موسى85059221951077071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد واثق عبد الستار سلمان85060161951001076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0ثانوية الكفاح للبناتبابلتطبيقينداء عبد الزهره جياد كريمد85061231952113040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيعلي السجاد رسول منصور محيسن85062231951067036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيعدنان عذيب هاشم خضير85063221951016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيعبد الرحيم علي حسن فلحي85064281951002037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقياحمد عزيز رحيم هادي85065261951202008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميسانتطبيقيعلي عبد الكريم جبرة هللا حسين85066281951150007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيباقر حافظ محمد عبد هللا85067251951205016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيخالد وليد عبد علي عبد هللا85068161951355069
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيعماد جابر حسين عبيس85069271951151083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيمصطفى طارق حميد منسي85070261851012034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيهجران صالح ماضي مونس85071221952172047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط631.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد اكرم نعيس ظاهر85072261941003151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط628.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيحنان لطيف طاهر جاسم85073261942075029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط627.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيزهراء مهدي عجاج زغير85074261942098019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط618.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائياحمد حسين حمد حليحل85075261941010005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط613.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعالء عدنان عاصي سلمان85076261941038091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط609.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيزهراء جبر حبش مكطوف85077261942163011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط608.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيرقية علي عبد الرزاق خلف85078261942107039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط606.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيمصطفى كطوف هتر رشيد85079261941004078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط606.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسن كامل غازي زامل85080221941031026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط605.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيحسين سعدون حسين خثي85081261941049012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط604.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيهبه فاخر خلف لفته85082261942107112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط603.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيحوراء عزيز محل مبيريج85083261942093012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط603.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيفاطمه حامد حسن داخل85084261942095033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط602.0اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائيرسول كريم جبر صريم85085261941008009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط602.0اعدادية الغراف للبنينذي قاراحيائيسجاد شهيد حميد ثامر85086221941022033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط601.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسين علي كريم محسن85087221941031036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط598.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيزينب سالم راشد معارج85088261942094027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط598.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيحسين جبار ناهي كريم85089261941202017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط597.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائياركان زامل غازي زامل85090221941031009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط596.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيتماره جليل عباس تعبان85091261942081009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط596.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك كاظم جبار عجيل85092261942088023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط595.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيحسين ناصر جاسم لفتة85093261941007026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط595.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيسعاد حميد سالم علي85094261942091016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط595.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى محمد عباس مهدي85095241941074030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط594.0اعدادية المناهل للبناتواسطاحيائيزينب فاضل عبد جبر85096261942115017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط593.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيسيف الدين علي غركان سعيد85097261941023030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط593.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيضحى علي ديان شدود85098261942075063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط592.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائياحمد راهي عزيز سعيد85099261941163001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط592.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحسن خالد محمد جادر85100261941027025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط591.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيساره فاضل تركي راضي85101261942093028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط591.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيحسين علي محسن زايد85102221941225010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط591.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيشهيد خالد هتر رشيد85103261941004028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط590.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي حيدر شعير وطين85104261941010137
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط588.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيشكريه حبيب علي حمزه85105261942074056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط586.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيرسل لطيف سمير سرهيد85106221942172028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط585.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه ناصر هديهد مرزوك85107261942132130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط584.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيبشرى قاسم كاظم هبل85108261942117008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط583.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي حبيب كاظم عليوي85109261941038099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط582.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعمار بشار عطية حمد85110261941017072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط581.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب صالح هادي مذخور85111261942104087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط581.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيسجى ياسر جوده جابر85112261942085042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط579.0اعدادية المناهل للبناتواسطاحيائيأمينه خضير هاشم مري85113261942115002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط578.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحسين بشار هالل شيوب85114261941022035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط578.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزهراء محيسن بعيالن دفار85115261942086076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب فاضل عبيد خالد85116221942393087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيمصطفى محمد سلمان جبيل85117261941019041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط577.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيطارق خضير بشير ثامر85118241941012053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط576.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائييوسف ناصر حسين لطيف85119221941031201

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمؤمل غني عبيد اسريح85120261941209186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيمروه جاسم سلمان حنين85121261942118018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط575.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيمريم بحر حسن مبارك85122261942098029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط574.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيمعتمد كاظم حامد عبيد85123261941005127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط574.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيصادق حمود مشكور حنتوش85124261941007041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيرواء جميل فرحان عبود85125221942301005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط572.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد رحيم حبيب عوفي85126261941010182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط571.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيمقتدى جبار حنش مكطوف85127261941019042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط570.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيياسمين دايم سمير حامي85128261942088134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط570.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيكاظم عدنان رضيو كشاش85129261941022115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط570.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيدعاء حسين خضير عبيس85130261942155006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط570.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء صالح مهدي جبر85131261942088051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط570.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيمحمد رزاق كريم عبد الرضا85132261941018069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط570.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيسكينه خلف منشد طلب85133261942104103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط567.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعامر ذياب مطشر مغير85134261941209112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط566.0ثانوية الصباح للبنينواسطاحيائيمصطفى مالك محسن ناطور85135261941162025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائيمصطفى عماد فرحان حبيب85136261941043029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعلي رحيم كريم كاطع85137261941027086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيأيات عباس بدر فرحان85138261942093002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفرح رعد جاسم حسين85139221942393124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط565.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيهاجر حميد سالم علي85140261942091029

3590 من 2365صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط564.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائياسالم حبيب عبيد كريم85141221942424011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط563.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيصالح حسن عبد السادة جبير85142221941309019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائياسراء علي خيري غالي85143261942116005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيغفران عاصي نعيمه كناحي85144261942118013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط561.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيآيات ثامر ابراهيم عيالن85145261942087003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط561.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيعلي حسين خواف جوده85146261941152021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط561.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائينرجس كاظم رشيد علواش85147261942095045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط561.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيبتول جاسم محمد علي85148261942094008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط560.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطاحيائينعمت سالم زامل فرحان85149261942122022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط559.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيرقية قاسم فالح حسن85150261942119014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحسين عداي موحان خماط85151261941005032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الخالق عبد الواحد ابراهيم85152221941307121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزينب علي محسن عالوي85153221942172045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيحيدر جابر خنجر عبيد85154261941007027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط555.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس عمار ياسر طعيمة85155221941098083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيانسام رحيم عبد القاسم سلطان85156261942118002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيعبد هللا حسين خليل بردي85157261941019022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيحيدر سالم شاكر شبل85158261941048019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط552.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزينب عبد الحسين جدح غياض85159261942080105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيسجى حاتم كريم فرحان85160221942424101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمصطفى رحم جبر فرج85161221941031182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحيدر كامل جار هللا خليف85162261941010076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط549.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيسعدون محمد كامل شيوب85163261941022070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيمحمد رحيم جوالن جبر85164261941004064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعباس ناصر جاسم لفتة85165261941007048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيوسام خليف حمزة ثجيل85166221941051088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيتبارك جبار محمد مطر85167261942250052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط548.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء رياض حسين جواد85168261942096058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيضحى فاضل قاسم سلمان85169261942078036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائينيران احمد علي حسين85170261942109112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيهدى نجم مزيعل مديخل85171261942085062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيمريم اركان عبود حمودي85172261942119040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط547.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمالك حاجم نعيمه منصور85173261941022130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائياسراء سلمان دواح مريهج85174261942102009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيميس علي محسن ناصر85175261942163023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيوداد عبود طوكان جوده85176261942116063
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعادل جميل قند ذرنوح85177261841022065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيشهد محمد هادي عبد هللا85178261942117031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيغدير علي مهدي احمد85179261942086114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط546.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائياكتفاء صالح حداد ضمد85180261942139002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيزهراء فرحان بدر سعدون85181261942094025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيفاطمه جاسم لفته نوفي85182261942086119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائينسرين كاظم صيوان صابط85183281942065062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيعائشه جمال هشام علي85184261942088082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيمحمد نجم عبد هللا زهير85185261941163013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائينوال موسى ثجيل عويز85186221942229009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيمروة محمد عبد سيد85187261942096121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيتبارك اياد كاظم فالح85188261942085008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط544.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيانسام فالح حمزه شنان85189261942098006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه رافد حسون جابر85190261942088088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيكرار مجيد هنيدس لفته85191261941001144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيشمس عدنان علي عوض85192261942089081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيمحمد شوندي الحيج جبر85193261941159020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائياسماء علي حسين صبر85194261942117003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيحوراء محمد ناجي جاسم85195261942094017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيأكرم اطعيمه صحين صياح85196261941010003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيفاطمه قيس علوان كاظم85197261942111033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائيعلي كامل عليوي خماط85198261941008015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمؤمل ناصر حسين عكاب85199261941022128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيهاشم محمد مطير محمد85200261941017105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيحسين كاظم مطر علي85201261941017029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيايات عادل زبون الزم85202261942075013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي خشان علي85203221942393085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط542.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حافظ عبد الحسين عامر85204261942088044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0ثانوية الكوثر للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين عبيد شناوه85205221942123006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط541.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيمصطفى حسين فاطس جبر85206261941159024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط540.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيعذراء حميد جبر عجيل85207261942078037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيحيدر حميد علوان حسن85208261941007029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيبتول رحمن عبد الحسين هولي85209261942078008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيعلي حميد كعود جياد85210221941028052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيهاجر محمد سلطان فرحان85211221942204160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيقمر زين العابدين محمد علي عبد الحسن85212261942104131
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحسن بشار رحيم كاظم85213261941028019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيصدى زيدان حسن داخل85214261942103027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيوسن فرحان مرزوك جوده85215261942116064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائينور الهدى باسم ناجي داخل85216261942095047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائييقين مهدي مرغيل صالح85217261942090068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيدينا جابر ايوب صالح85218261942075035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينواسطاحيائيعبد الرحمن ضعيف محمد بشاره85219261941204012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيكوثر جاسم دواح مريهج85220261942080156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيبنين علي حمزه محمد85221261942108027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيميسم حامد عيدان حسين85222261942087123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيايه منذر جابر كريم85223261942074017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطاحيائيشروق حيدر حاتم بالك85224261942137010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمؤمل قيس حسين حمزه85225231941009098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيجنات محمد عبد حسن85226261942132034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسين علي حسين داود85227261941010055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيحوراء سهيل جمر كاظم85228261942092029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائينبأ بدر صفوك جبار85229261942093039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيابتهال محمد فيصل ذياب85230221942393001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائيقدس انور هجول حيدر85231261942139020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيجواد راضي سلمان ضاحي85232261941010025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيام البنين سلمان عبد الحسن عبد علي85233261942074013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيسرى عباس محمد مهدي85234221942204093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيمحمد جواد كاظم شبيب85235261941019036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيمريم عادل حسين عبد85236261942132137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطاحيائيسلوى كريم جبل عودة85237261942079010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيفاطمه عباس جعفر نظر85238261942117037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائينغم جوده جبر خلخال85239261942074081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيفاطمه هدام حلو ثامر85240261942086128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيعباس خالد عبدالزهره ظاهر85241231941172018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة محمد صكبان حمود85242261942144044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء ساجت كامل سعيد85243261942088029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيافنان لطيف انعيم روضان85244261942104010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيساره كامل دابس عاجل85245261942093029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائيمحمد سعدون هاتف تمر85246231941050039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيهشام فرحان جبر محمد85247261941019044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين سعد ساجت سفيح85248261941001044
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائينوره كريم محيميد راشد85249221942393141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيحسين مارد محمد فزع85250221941051020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعباس محمد خلف عكله85251221941067063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس كاظم علي سلمان85252221941313027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيحسين غانم حسن عبد العال85253261941004015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي جعفر جمعه علي85254261941038097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيشيماء علي عبد االمير عبد الحسين85255261942104104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيضياء كريم جواد طوفان85256231941059039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد االمير عباس حجيل85257251941207076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعباس كريم لطيف كريم85258261941028056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيفرح خضر محمد خلف85259261942091024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيرسل حاتم عمران محمد85260261942126022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيسكينه حاكم جميل سوادي85261221942172059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد خليل ابراهيم عبد85262231941257066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء رشيد جودة صخي85263221942424045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين رحيم لفته عودة85264221941381004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيفاطمة محيبس حسن شبوط85265221942229007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط526.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائينوره ماجد علوان فرحان85266261942087137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط526.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيمصطفى جليل حسين كاظم85267261941171011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط526.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائياالء هادي عزت كطفان85268261942106009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط526.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحسين علي حسين راضي85269261941027039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط526.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيضحى اياد محمد ناجي85270231942117107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط526.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيرانيه ناصر ياسر حبل85271221942135056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط525.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيحوراء حاتم كريم رحم85272261942078016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط525.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل محمد عبد علي جريد85273221941099048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط525.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد ابو حنه عباس85274241942107072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط524.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزينب عباس كاظم عباس85275241942130060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط524.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيتبارك حسن محسن حوتي85276261942103005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط524.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيرضوان عباس كاظم خشان85277231941251136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط524.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحيدر عدنان كريم دويج85278261941022053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط523.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمحمد حاكم محمد شري85279261941038135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط523.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيمنتظر عقيل رباط كاظم85280231941211034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط523.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى سامي عزيز كاظم85281251941022044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط523.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيناديه شعالن حنون راضي85282261942078051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيعلي زمان داخل نعمة85283261941020023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائيمحمد حسين مطرود كاظم85284261941043025
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيغدير عباس فضل حمادي85285261942118012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيمحمد علي جابر حمد85286261941173023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيسيف عبد علي جلوب زغير85287221941099030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ يوسف علوان معيدي85288221942141236

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء شهيد حلوص راضي85289251942084399

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمقتدى ردام كامل بجاي85290251941044389

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيقاسم محمد محسن عليوي85291111941151044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعباس كريم عبد عويد85292261941003097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعلي مجيد غضبان مطير85293261941028079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزينب احمد مهدي مطلك85294261942102063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمجتبى جبار حسين غويلي85295281941013030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيساره شريف شنين هاشم85296261942080121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائياسراء مجيد عامر محسن85297261942075008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيرشا رامز عيدان نوفي85298261942094021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينيان جمال ابراهيم عبد85299261942088126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائياحمد ابراهيم عبد الرضا مناحي85300261941005003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي رزاق محسن فهد85301221941033072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائياحمد مهند تركي خليف85302231941008019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيعبد هللا حسين علي موسى85303231941032047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف احمد جاسم فجر85304161941074048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحسنين حيدر خضير عبد هللا85305231941012038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيحوراء جواد بريسم حسن85306261942093010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيندى كريم رميض ناصر85307261942071034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيبيان خالد كاظم عكلة85308221942424030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس رعد ابيد خريخت85309221941358024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيعلي حسين علي موسى85310231941032050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيحسن ثائر راسم ياسر85311231941059005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيحسين جاسم محمد محيسن85312231941059015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائياستبرق شاكر مريع علوان85313261942074003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحسن فالح عباس دلي85314261941038029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائينبأ عقيل عبيس عبيد85315231942082057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيغصون خالد حذراوي جبر85316241942220384

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء صالح حسن جبر85317261942132069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيامجد باهل ريح مطرود85318241941151005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيايناس علي عبد الحسين كاظم85319261942109018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيشهد ابو ذر عبد اللطيف عبد الحسن85320261942090044
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيجعفر حسين محمد سعيد85321261941022020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيحمزه عدنان عبد الرزاق دعدوش85322261941016026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيحوراء جابر مجيد سلمان85323261942096032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيضحى عبد العال حسين معيوف85324261942087084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيزين العابدين حيدر ياسين علي85325261941010085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيسجاد رحيم حسين علي85326261941010089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط519.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيمنتظر حسين معجال مهدي85327231941185035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط519.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مؤيد هادي عطيه85328141941012047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط519.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيحاتم كريم صالل سعيد85329261941155007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط519.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيسيف يعرب محسن محمد85330241941076029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط518.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيايات عباس فاضل علي85331261942084005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط518.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيصادق مؤيد جاسم محمد علي85332241941016053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط518.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمصطفى داود سلمان زاير85333261941209234

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط518.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد محمد حسن مرهج85334221941319002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط517.0اعدادية بدرة للبنينواسطاحيائيعلي السجاد حسين حميد خلف85335261941021012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط610.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيزهراء خضير عبد العباس كحيش85336261952097023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط601.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيسارة فرهود عويز عكله85337261952097032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط588.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيرباب شهيد كريم بجاي85338221952394010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط587.0ثانوية جصان للبناتواسطتطبيقيمنار طه هادي ناصر85339261952071006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط581.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيزهراء جاسب مناحي فضل85340261952089010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط564.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيحسن علي حسين فراي85341261951019010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط562.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيعلي عبد رزوقي عكلة85342261951007048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط558.0اعدادية المناهل للبناتواسطتطبيقيرحاب خضير مجيد حميد85343261952115007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط556.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيزينب احمد مهاوش بشير85344221952169012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط554.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيأحمد علي فارس الصخي85345261951008002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط551.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيرئام سعد عبود سمار85346261952097018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط539.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلتطبيقيمصطفى عيسى راضي جاسم85347231951185009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط538.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيعقيل كامل مرشد محمد85348221951016022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيبنين سليم تركي خليف85349261952107006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيمنتظر محمد كاظم بطوش85350261951209150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0اعدادية المناهل للبناتواسطتطبيقيوالء هذال جراد علي85351261952115024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيكرار علي ناهي نوري85352261951038016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط524.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيابرار سجاد محسن حوتي85353261952097003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط523.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعادل علوان نايف جخيم85354221951363027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيحسين عبد الحسن دحام حجيل85355261951027027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي احمد شراد لفته85356221951301037
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيحسن عذاب عيسى عليوي85357261951011009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط517.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةتطبيقيامير رعد رحمان محمد85358241951051002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط516.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيهبة عماد عبد كاظم85359221952204029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط514.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قارتطبيقيانتظار نهير جاسم طاهر85360221952428002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط514.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقيزينب عزيز كريم فرحان85361261952090011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط514.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيصادق حسين عويد يتيم85362261951008018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط509.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيحسين علي كامل عبد الحسين85363261951022009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط508.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةتطبيقيحسن عباس طعيمه ناهي85364241951051004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط508.0ثانوية شيخ سعد للبناتواسطتطبيقيدعاء محمد غازي ايديم85365261952145005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط507.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيعباس جمال محمد كاظم85366261951014025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط506.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمؤمل حسين نعيمه سعيد85367261851005058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط505.0ثانوية تبارك للبناتواسطتطبيقيحوراء صالح كاظم حميدي85368261952077006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط504.0ثانوية جصان للبناتواسطتطبيقيأسيل هادي طاهر دبسه85369261952071001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط503.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيمريم راسم ياسر حسين85370221952172043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط503.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيبتول جبر عداي ثجيل85371221952172013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط503.0اعدادية المناهل للبناتواسطتطبيقيزينب حميد صحن حمود85372261952115014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط498.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارتطبيقيكرار ضياء حنين ثامر85373221951230006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط498.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد حيدر حميد عبد هللا85374251951049004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط498.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيحيدر فرحان كاظم جبر85375261951021007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط496.0اعدادية االحرار للبناتواسطتطبيقيايات صالح سلمان سلطان85376261952106001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط495.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارتطبيقيمهدي حسن مطشر عكيلي85377221951020045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط495.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيصادق مسلم حسن كمون85378241951013033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط494.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيامنه احمد كاظم جلد85379231952109001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط493.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقياالء عباس جواد يونس85380231952109004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط491.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيرشا قاسم عبد علي كريم85381221952102021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط490.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيخزعل زغير هزاع غازي85382261951017027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط489.0ثانوية الوعي المختلطةذي قارتطبيقيزويد جابي معن عويد85383221951341006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيابتهال صالح غميس ناهي85384221952204001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط487.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلتطبيقيزيد فريق رمح كاظم85385231951162003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيانور هاني حسين حسن85386221951363004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيجعفر غانم يوسف موات85387221951098009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيعلي نافع عريبي دراج85388221951374060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيحمزه سليم جواد كاظم85389221951363017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةتطبيقيبراء حسين كتاب كاظم85390241951020004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيبنين علي حسين علي85391261952089009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارتطبيقيزهراء ضياء عودة محمد85392221952309006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط485.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيباقر قاسم صالح عبد85393251951211005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط484.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي احمد عطيه عباس85394271951154113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط483.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقياساور مازن كامل خلف85395221952311003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط483.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد قاسم حسين حمزه85396241951001047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط483.0اعدادية الحسين للبنينواسطتطبيقيسجاد جكجوك علوان رسن85397261951028018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط483.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيسكينه ناجي محسن نايف85398221952141013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيدعاء حمزه جهلول جياد85399241952115010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيعلي حميد فليح راضي85400221951233012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقينواف صبيح صالح علي85401261951209157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقيصفا ثامر علي سلمان85402261952090014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيزينب اسماعيل كاظم حسين85403261952250025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيفاطمه كاظم عسكر حسن85404231952109028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيهديل موسى أعبيد جبر85405221952172048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيغسق حميد كامل مايح85406241952130029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيأحمد محمد دهيم جاسم85407221951016002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيحسن راجي حسن محمد85408241951010010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط481.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيعلي قاسم عطيه دايس85409221951029032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد كاظم نعمة ابو اللوخ85410241951013028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط480.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيحبيب ميثم صكبان بدر85411221951058004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط479.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيمروه كريم بدر راهي85412241952080025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط479.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقيحسون محمد خضير حسون85413221951067021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط479.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيعلياء صبار عويد جبير85414221952163045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيمسلم ياس خضير محسن85415221951374082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيقحطان فاضل زغير علي85416241951074018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارتطبيقيزهراء فاضل جثير زغير85417221952157016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط477.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيعلي اسماعيل هادي حسين85418231951224022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط477.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيعالء سمير كاظم ظليم85419231851019045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط477.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيازهر جبار كاطع روضان85420221951091008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط476.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين جاسم محمد جوده85421241951208019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط476.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمخلد عبد الرزاق عايد درعان85422221951091069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط476.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيحسن فراس اشريف عبد هللا85423221951036020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط640.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيعلي يوسف عيسى عويد85424261921033045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط636.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيحنان سالم صديم بدن85425281922056015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط625.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيآيات فاضل راشد حميد85426261922109002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط624.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبينور الهدى علي ابراهيم عبد الكريم85427261922097034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط619.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيبنين عدنان حمدان هيالن85428261922086008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط614.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيرؤى عبد السالم اسماعيل حنتوش85429261922087022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط610.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيفاطمه عيدان خلف هادي85430261922081035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط608.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعلي اكبر كامل حافظ شنان85431261921006048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط607.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيميامين ثائر مجيد حنون85432261922094019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط605.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيزهراء شمران عبيد كتات85433261922087030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط603.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيرقيه حسين داخل ناهي85434261922095010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط602.0ثانوية الفرسان المختلطةواسطادبياحمد فاضل تركي جبار85435261921158002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط600.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعلي غالي رحيم عنبر85436261921025055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط598.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيفاطمه علي سيالن حمدان85437261922086036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط596.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيندى سعد حسن جبر85438261922109037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط595.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيحسن علوان حسين ثامر85439261921017017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط594.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيفاطمه حسين علوان جناح85440261922250030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط592.0اعدادية النور للبناتواسطادبيزينب مجيد سرحان كوين85441261922119029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط586.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيجنات اسعد راضي عبد الحسين85442261922075006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط586.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيحاتم عماد مرزوك راشد85443261921156008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط586.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيحنين جبر صابر حسن85444261922129007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط585.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيختام نعيمه دليل علي85445261922129008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط584.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيدعاء محمد ايدام عبد هللا85446261922169001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط584.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيرحمه زكريا يحيى علي85447261922093022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط583.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيشهد فاضل محمد ساجت85448261922169006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط582.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيتبارك فالح حسن وحيد85449261922087013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط580.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيبتول حسوني كياشي فضيل85450261922089004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط580.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيعبد هللا رحيم عبد حسين85451261921016020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط578.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيمهيمن سلوان حسين رباش85452261921156044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط575.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيعبد هللا ياسين خضير فهد85453231921190018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط574.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيزينب فاضل شنشل ياسين85454261922100008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط573.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيحسين علي طه عبود85455261921156010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط569.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيسجاد جاسم دويج عطيه85456241921161005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط567.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمحمد موسى موازي جواد85457261921025075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط567.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيوداد طامي عسكر تكتوك85458261922126100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعلي سعد عبد الحمزه عبود85459261921156028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط565.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيتبارك امجد مهدي عطا هللا85460261922074010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط564.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيفاطمه جمال صالح حسن85461261922078014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط564.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيحسين سلمان حنون راضي85462261921045009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط564.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيزهراء علي صغير محمد85463261922089016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط562.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبياالء فالح مطر عويد85464261922135002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط561.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبياالء عليوي عويد عذيفة85465261922161001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط561.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيرتاج راضي موسى هاشم85466261922163006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيبراء وهب فتحي جبر85467261922163003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط559.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبينور حمزه محمد عايد85468251922094046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط558.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيزينب عادل عبد هللا كريم85469261922087034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبياسراء حميد جبر يوسف85470261922086001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط556.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيآية ستار عبد الحسن خلف85471261922097001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيأسراء حسن جواد ثامر85472261922129001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيمنتظر باسم عذاب كزار85473221921028050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيحسن نور حسن جمعه85474231921044011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط553.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيسجى عبادي عاشور مراد85475261922103022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط552.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيصفا عماد صاحب عبد الكاظم85476261922071017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط552.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيحسن محمد سلمان لفته85477261921173011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران عواد سلمان ثجيل85478141922083019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيصبا عراك حسين جاسم85479261922074032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط550.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي محمد عبد الرزاق جواد85480261921047140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط550.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيشهد هاتف علي صالح85481261922102020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط549.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيزهراء رائد خليل كريم85482261922129014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط549.0اعدادية الحي للبناتواسطادبيزينب حيدر عوده ابراهيم85483261922107012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط549.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيباقر قحطان كريم عليوي85484261921025011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط548.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبينور الهدى عبد الزهرة موسى كرم85485281922093071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط547.0الخارجياتالرصافة االولىادبيهاجر عالوي زامل محسن85486131922401074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط546.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيمحمد ضياء علي حسين85487261921021031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط545.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيزهراء معن فرمان حبيب85488261922078007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمصطفى عبد قاسم عبيد85489261921013187

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيحنين حسين جابر علي85490261922078003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيزهراء كاظم عليوي جاسم85491261922106010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيقتيبه حاتم كاظم مشاري85492261921044042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيمنتظر محمد جاسم نعمه85493261921046045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيرانيا جابر فهيد مريوش85494261922071004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيليث عادل عبد قصاب85495261921006072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيزينب درع شهاب حمد85496261922076011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط540.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبياروى امجد حمزة محمد85497261922127002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط538.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبياحمد داود سلمان حسين85498261921016001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط537.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة محمد عبد الرضا ياسين85499281922093059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيزهراء مختار ناجي حبيب85500261922095013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيزينب عباس محيل شمخي85501261922127032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيوالء عالوي حنتوش رملي85502281922093076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط534.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيتقى احمد اكشيش هلوس85503261922109008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط533.0اعدادية الحي للبناتواسطادبيايات مزهر عبد صحيوا85504261922107002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزينب عالوي محمد مظلوم85505261922083025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0ثانوية عشتار المختلطةواسطادبيزينب قاسم محمد عبد عون85506261922170005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط531.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتواسطادبيخديجة حسن كاطع فالح85507261922130005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط531.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيحبيب ايوب يونس ناجي85508261921044011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيايه احمد عيدان فليح85509261922102005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيجنه جفات منشد حطاب85510261922085006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيفرح صبيح جويد فضيح85511261922082017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيروان مكي حبيب عبد هللا85512261922086016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيفاطمه لهمود عناد ذياب85513261922128026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيافراح ناصر اسعيد ياسر85514261922081005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيرقيه عسر هويدي محمد85515261922078004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيسما حسن كاظم موسى85516221922194026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0اعدادية المصطفى للبنينواسطادبياحمد محمد رحيم عزيز85517261921019002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط524.0اعدادية النور للبناتواسطادبيدعاء حبيب كاظم جالب85518261922119014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط524.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيسناء سعيد كزار جويذب85519261922100010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحمد نوري حمود زبيل85520221921376106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي احمد حسن شهاب85521121921003051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط520.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبينبأ محمود حسين عويد85522261922089034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيزينب سليم علوان رحم85523261922123018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيروى ابراهيم خليل عزيز85524261922097016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيزهراء جاسم كاظم حسين85525261922090005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيكرار صادق حاكم اسماعيل85526261921018043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيابتهال عزيز طعمه علي85527261922085003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0اعدادية النور للبناتواسطادبيفاطمه عبد القادر كامل حافظ85528261922119037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبينبأ مالك حسوني علي85529261922074045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيبشار جميل لفته فضاله85530261921035013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيمهند جندي كحار سلمان85531261921018056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيمحمد الباقر مشتاق كريم عبد85532261921004049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيرسل حميد فالح محمد85533261922101013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيرسل جبار عبد الصاحب صالح85534261922161009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط513.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعباس سعد جميل راشد85535261921026030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيفاطمه سليم محسن محمد85536221922169023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيامجد ابراهيم عطوان حاجم85537221921034008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيمصطفى حسين علي فرج85538261921008046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيرفد نجم عبود مكطوف85539261922103014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيغزالن مطشر خشين لبيد85540221922171019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيهدى غني جمعه جويعد85541261922123034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيامل كاطع جيجان عاتي85542261922123003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطادبيبنين ابراهيم عالوي جراد85543261922137005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيزينب جابر كاظم سرحان85544261922136018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبييحيى راهي خنجر حمد85545261921035100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيتبارك فرحان خلف عبد هللا85546261922094003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0اعدادية الحي للبناتواسطادبينور الهدى عبد االمير زامل فرحان85547261922107023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيزهراء حيدر علي فليح85548261922087029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيزهراء بشار جبر صابط85549261922136015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0اعدادية النور للبناتواسطادبيهدى عيسى عبيد ساجت85550261922119046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيمروه مطر جبار نايف85551221922389014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيآمنه صالح حسن خصاف85552261922089002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيزين العابدين جبر زاير لباس85553261921035028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيفاطمه هاشم محمد عبد عون85554261922129033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزينه احمد راتب ثجيل85555261922126055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيسجاد يوسف نعمه فجر85556221921082009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارادبيهدى علي عزيز علي85557221922424021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيميس ضياء بدر خضير85558261922075026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيعباس صالح مزهر عنيد85559261921157016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0ثانوية الرحمانية المختلطةواسطادبيعلي جبر عباس عبيد85560261921153007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيمروه صالح عبد الحسن شاطي85561261922086039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيكرار حاتم جبار خلف85562261921176049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيهديل خالد شاكر علوان85563261922084037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0اعدادية الحي للبناتواسطادبيديار حسين كوزه مزعل85564261922107008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيعال علي هبيل مجلي85565261922082015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيزينب خضير عباس صبيح85566261922106011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط501.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيانفال عباس فاضل خلف85567261922109006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط500.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيمنار باسم سماري فالح85568261922086043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيثريا علي حسين ضويحي85569141922073020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبياسراء رحيم طويهر علوان85570261922086002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط499.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيحسين حميد جبر شاهر85571261921056018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيمالك مانع صياح مظلوم85572261921056071
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيفاطمه محمد علي حسن محمد علي85573261922102026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0ثانوية عشتار المختلطةواسطادبيبلقيس مهدي مجيد كزار85574261922170001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمرتضى هادي جبار شعبان85575261921013179

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيسرى ضياء بدر خضير85576261922075017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيحوراء عالوي عبد الحسن خلف85577261922097012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط497.0اعدادية جصان للبنينواسطادبيمسلم محمد عبد هللا دحام85578261921036013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط497.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيحوراء حيدر وحيد ضاحي85579261922101009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيزينب جاسم بدر حياوي85580261922085016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيأيهم جواد كاظم حسن85581261921044001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيزينب سعد عطيه مشني85582261922095016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيبتول عزيز عباس حسون85583261922161002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيرفل تركي عطيه شظيف85584261922110011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط496.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيعلي سعد صيوان جحيل85585261921017061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيوشق هالل عبد الرزاق شلوش85586261922109044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيليالي غريب صياح جبور85587261922128028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيحوراء سعد عبد عبدي85588261922095006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيتبارك محمد عبد مجلي85589261922087014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيزينب سليم عبادي عليوي85590261922074027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيزهراء محمد تركي مجول85591261922089017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيتبارك عادل فرحان عبد الرضا85592261922161004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبينهله نعيم عزيز غزاي85593261922106028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيدعاء حامد محمد عالوي85594261922101011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط493.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيغدير ساجد خزعل فهد85595221922172024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط493.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيزينب حياوي رسن خالوي85596261922100006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط493.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبياسراء سالم رحم رستم85597261922129002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيهبه كريم ياسر بنيان85598261922103029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبياحسان فالح حسن عطيه85599261921173001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمؤمل احمد حريز رسن85600281921010071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيايات اسعد عيدان عبد الحسين85601261922127007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط492.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيسعد حمزة جابر حالوب85602261921047092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيعلي حسن حافظ عباس85603261921044037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيفاطمه نبيل مهدي حميدي85604261922094017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيزهراء جبر ثويني مهدي85605261922093031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيحيدر ياسر الوي محمد85606261921008018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيحوراء محسن حربي عطب85607221922172009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمنتظر زعيم لهمود شمخي85608261921035093
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيزينب علي رعيف جداح85609261922100007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيزينب مزاحم علي يسر85610261922071012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط489.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيمريم هاشم غالي سعد85611261922106024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيأسراء حسين لفته عباس85612261922089001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيزهراء جميل ابراهيم مسلم85613261922071007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيعباس علي ناصر أزغير85614261921005039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمحمد حمزه كريم محمد85615261921041048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0اعدادية النور للبناتواسطادبيزهراء طارق فيصل غباش85616261922119024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيانتظار عبد االمير بدر فرهود85617261922081006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتواسطادبيزينب كاظم حوشان محمد85618261922130007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيموده قيس معارج نصار85619261922093075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيمنار جليل عبادي محمد85620261922129036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيزهراء جاسم حمزة عليوي85621221922169015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبينبا حبيب حليو عطيه85622261922100014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيجعفر عباس حسن حسين85623261921005013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيمريم محمد عايش غافل85624261922129035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيزينب حسين نعيم جابر85625261922128017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيكرار جاسم عبيد اليج85626261921173038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيسبأ سالم نصير حرز85627261922123022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيمحمد عبد االمير صاحب عليوي85628261921161016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيرفل حسن محمد شعيل85629261922127021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيعباس ترف هادي فرحان85630241921051029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0اعدادية الفجر للبناتذي قارادبيدعاء محمد ناصر حسين85631221922132007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيمريم صباح عبد نور جاسم85632261922094018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيسحر عيسى عطية حسن85633281922093045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيعبد هللا غريب صياح جبور85634261921045037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمحمد عبد الحمزة عبد الصاحب هتيمي85635261921044046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيزهراء عبد سعيد مسلم85636261922129015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيهند كصاد شايع عكش85637261922135034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0ثانوية عشتار المختلطةواسطادبيهبه لفته فاضل حمود85638261922170007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيزهراء علي حسين وثيج85639261922123017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيكرار حسين علي عباس85640261921025062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيسعد عبد علي كريم عليوي85641261921161008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمنتظر كريم عطا زاعل85642261921006099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيساره رحيم هاشم مسلم85643261922103019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيزهراء حسين مجيد محمد85644221922171011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبينورا قاسم محمد غشيم85645261922106031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطادبيسجاد زاهر عبيد عمران85646261921054010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيتيجان سلمان عبد منصور85647261922087017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيرسل صالح مهدي جاسم85648261922151004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيطيبه محمد مهدي عكال85649261922111033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيأحمد موجد كامل فضل85650241921203007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيرقيه ناصر عبد الرحيم علي85651261922093027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيمصطفى مهدي علي غدير85652261921021036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيداليا حسن شكير محمود85653261922071003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0الخارجياتواسطادبيزهراء صبر عبد الحسين بدن85654261922401010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيهيثم يوسف فاضل ذياب85655261921173056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيفاطمه عبد الحسين صياح بريش85656261922128025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبينور الهدى اسماعيل نجم فرهود85657221922171031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيهناء مهدي جاسم نجم85658261922151016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيغدير فالح محمد عيدان85659261922087043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيزينب عبد الحسين عبعوب بصروكي85660261922071011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيمحمد غني شكيل مبارك85661221921042035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط471.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيفاطمه همدان ياسين موسى85662261922250033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0اعدادية النور للبناتواسطادبيرقيه جواد مسعود ثجيل85663261922119021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطادبيمالك عوده حميد حسين85664261922137011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارادبيمنتظر علي زبون عباس85665221921302029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيهاله مالك خزعل هامل85666261922139018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيمصطفى مجيد عليوي مرزه85667261921151020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيمنار اكرم شاكر عبد هللا85668161922209069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط469.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتواسطادبيتبارك حسين كاطع فالح85669261922130001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيحسين عماد هارون عبيس85670231921033017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيايناس فارس ميلح عبود85671261922071001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيمحمد كاطع ناصر حسن85672281921013058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيحاكم عنيد كوين فهد85673261921008008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبينور الهدى معد خضير عباس85674261922089037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيمحمد خضير عبيس علوان85675271921021070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيدنيا ماجد مرزه حمزه85676261922151003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيزهراء هاشم دويج حمزه85677261922135014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيسجاد عبد غليم زميم85678261921017043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0ثانوية المركزية للبناتواسطادبينوران صادق عزيز حسين85679261922105018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيجعفر كريم منير بدر85680261921176008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيبتول علي عبد الحسن حسين85681261922076002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيساره محمد عرار محمد85682261922089021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتواسطادبيغفران رحمن نجم عبد هللا85683261922130010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيحاتم كريم احيمد عبد عون85684261921162003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيايمان كاظم برص لفته85685261922079008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبيحسين محمد حسين كاظم85686241921021008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط466.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيهديه ترف بدوي سلطان85687261922089040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيصالح مهدي سلمان حبيب85688251921123011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانادبياكرم فالح كريم رضيو85689281921043004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيتبارك هاشم كاظم حسن85690241922124011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0ثانوية بلقيس للبناتواسطادبينهى ثامر هادي يعكوب85691261922116012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطادبيايات يوسف عكاب فزع85692261922152003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيزينب علي كاظم كطوش85693261922127033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيهجران عقيل غثيث حسوب85694261922094023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيأمجد فائز عباس قدوري85695271921030002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيعباس فاهم حسين راضي85696231921033048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبياستبرق شاكر مجيد عبيد85697261922126002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيسجاد غني موحان عناد85698261921015037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيفاطمه حامد عبد الصاحب علي85699261922102025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبياحمد كريم راهي موسى85700241921009005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيامير عبد الكريم العيبي هاشم85701241921018008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيرواسي حسن كاظم جوده85702241922107013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيفاضل هذال عليوي عكله85703261921006068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيازهار سلمان عبد الرزاق زكاح85704261922075003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيهبه حميد راضي حمود85705261922129039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيليث علي حسين نويصر85706281921013048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيعبد الزهره شاكر عبد الزهره جهادي85707271921021048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيحنين ميثم شريف طريف85708261922123009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيرسل نزار راهي خصاف85709261922100004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0ثانوية فضة للبناتواسطادبينور الهدى حكمت غني شنين85710261922095026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيسهى عدنان رحم رستم85711261922129027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيعلي حسين سالم سويف85712281921151176

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0ثانوية عشتار المختلطةواسطادبيشهد جبر فاضل حمود85713261922170006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبياحمد حسين ثجيل شنجار85714221821376003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيهبة هللا مهدي صاحب اسماعيل85715261922117025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0ثانوية الجواهري المسائية للبنينواسطادبيسجاد جاسم جبر راضي85716261921207002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اعدادية النور للبناتواسطادبيحوراء هادي صالح جاسم85717261922119012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0ثانوية الدبوني للبناتواسطادبينرجس ميكائيل ابراهيم قمير85718261922098007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيفاطمه علي عبد الحسين برهان85719261922075023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اعدادية الحي للبناتواسطادبيتبارك حميد فزع عباس85720261922107004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيحيدر محمود شاكر علي85721251921207007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0ثانوية نابلس المختلطةبابلادبيعلي حسن لزام عطية85722231921194012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيبراء قاسم دويج حمزه85723261922135006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيمحمد عويد حسون لواك85724261921046041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبينوره عماد سطامي صكر85725261922093082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيسجود خالد سوادي خشان85726261922075016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط460.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيمحمد محسن فرحان ناهي85727261921056080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالنجفادبيحسن محسن رحيم ابو شنين85728251921154015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيضحى عبد هللا حسين عواد85729261922126065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0ثانوية بلقيس للبناتواسطادبينور الهدى أياد ابراهيم شالكه85730261922116013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبينور الهدى عدنان عبد كاظم85731261922076021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيطه قاسم علوان حمزه85732261921041030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيتبارك فارس عبد الرزاق علي85733261922103008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيمهدي حسين علي منجل85734261921026067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيفاطمه عدنان كنص كاظم85735241922115052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةادبيسيف يوسف مالح تومان85736241921159013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيزهراء جعفر هادي خضير85737261922085028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيسكينه خليل كاطع صخي85738261922106017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيفاطمه نعيمه حسين كريم85739261922093064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيايات نجم عبيد عويد85740261922087011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0ثانوية الهداية المختلطةذي قارادبيمنير رحيم بشير نعمه85741221921342007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعبد هللا عبد الواحد جاسم هادي85742251921122091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيفاطمه غازي كامل فضل85743241922101024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيعلي باسم خلف مرص85744261921016023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعالء سلمان حمزة ناصر85745261921047116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيحوراء شاكر وحيد حنون85746261922089006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيرحيم حواس جاسم كاولي85747241921023012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينالنجفادبيعالوي ناظم حمزة سمن85748251921160032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيريام نوري محمد مويع85749261922123014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيهديل شاكر جحيش مجلي85750261922093084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيبنين حيدر عبد السادة حسوني85751261922075005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبيمحمد صبر عبد الحسين بدن85752261921159024
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط456.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطادبيهدى علي محيسن عبيس85753261922137013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0ثانوية الرحمانية المختلطةواسطادبيمريم حيدر نوري كريم85754261922153004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0الخارجيونالديوانيةادبيسجاد خالد عبد العظيم بديوي85755241921400018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0ثانوية المنى المختلطةواسطادبيقطر الندى كريم كاظم فجر85756261922177003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيزينب احمد جبر سلطان85757241922111019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبينور باسم هادي حسين85758261922076022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيكرار طاهر عبود حميد85759261921026052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيوسن هالل عبد علي حسان85760261922093086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيدانيا حسين عباس جبار85761261922082002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيشهد خليل ابراهيم مسلم85762261922071015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيحسن محمد عليوي خنياب85763271921003018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط454.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء طارق محمد حمزه85764141922136019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةادبياالء حسن عبد عباس85765241922168002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0ثانوية المنى المختلطةواسطادبيباقر كاظم جبار هدهود85766261921177002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيسجى عامر فاضل علي85767261922097026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي شامل حسن عبيد85768261921047129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيهديل عمر جاسم حسين85769261922136026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط453.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي طارق حميد جواد85770261921035062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيكريم احمد حمزه حسون85771251921150065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيقاسم سالم علي محمد85772231921033065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيصادق حسين خلف هجيل85773241921017046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيزهراء حسين طعمه بدن85774281822071019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمنتظر حسن لعيبي كاظم85775261921045064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيعبد اللطيف فائز عبد اللطيف حسين85776261921201106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيحسين سفيان سام عبد هللا85777261921176013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيسارة ماجد فياض كاطع85778261922103020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0اعدادية النور للبناتواسطادبيديانا عواد موسى تايه85779261922119019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط452.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبينور صباح عبد الحسن طبيج85780241921013053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيسجاد داخل قنديل حسان85781261921005030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيضحى كريم سلمان محمد85782261922086030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيسجاد حسين عويد رجاب85783261921035030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط450.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيعبد علي عبد الواحد عبد علي محي85784251921027043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط450.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيعلي حاتم صعيب صكبان85785261921018032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط450.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيحسين علي تركي ابراهيم85786261921175009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط450.0الخارجياتواسطادبيدنيا صباح حافظ عبيد85787261922401007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0اعدادية المدحتية للبنينبابلادبيعباس جبر عارف محيسن85788231921017013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبياحمد جابر مهدي برهان85789241921016003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيفاطمه نجاح حسوني نعمه85790261922093063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيسجا حافظ علي عبد الحسن85791261922086025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيزينب علي بادي نايف85792261922093038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيرسل فاضل عبيد حسن85793261922071005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيأياد رايح منهوب مرزوك85794251921152001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةادبيعلي محسن نعيم منكاش85795241921158020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيحسين نعيم مهدي فليفل85796241921019014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيآيه عبد الرزاق عبد الواحد ظاهر85797261922106001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيفاطمه رياض كبيس عليوي85798261922127047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيصابرين فالح خلف سلمان85799261922093050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيمؤمل داود كاطع نوري85800261921017074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط448.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيسجا هاشم جاسم كاظم85801241922124032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمرتضى ماجد مزيد فرحان85802241921019047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيميثم صباح هليل سعيد85803261921201168

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيشهالء علي سلمان مرزه85804261922071016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيضفاف عطا معيدي وادي85805261922128022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعلي عبد ناصر عبد عون85806261921025053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيعلي عويد بلوان داود85807261921018038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيحيدر حازم خشوش شطب85808261921008015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط447.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحسين حافظ هادي جبر85809261921047049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0الخارجيونكربالءادبيبشير عماد فاهم حربي85810271921400007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيهبه مهدي هادي علي85811261922109043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيلطيف خضير علباس مطير85812261921163007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيعباس عبد الرايات سنادي مريهج85813261921046024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0ثانوية شباب اليوم للبنينواسطادبيحسين جميل زاير صخي85814261921030005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيزينب رسول نعمه شريدة85815261922090008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط446.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبياحمد علي محيميد حمود85816261921175003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبينور كاظم رحيم ناصر85817241921017099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطادبينور حمد هللا علوان هاشم85818261922152005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيحيدر كريم علي لطيف85819261921056029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0اعدادية النور للبناتواسطادبيدعاء رشيد فلفل عبيد85820261922119015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيسجاد جدي هليل عبد هللا85821261921154010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيجعفر سعدون كاظم خضر85822261921041009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبياسراء حبيب عبد الواحد عباس85823261922103003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبينور حسين دخيل معله85824241922107033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطادبيآيات مظلوم مذكور مطشر85825261922152001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيمحمد سعد خلف عبد الحسين85826261921017079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيمهدي حسن حسين محمد85827261921043037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط444.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيتقى جليل مهدي والي85828261922095004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0ثانوية عدن للبناتبابلادبينور علي كريم جبر85829231922076033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيرسول نعيم خوين لفته85830241921010020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيسجاد ناصر حسين مهدي85831241921013024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي حيدر باقر حسين85832261921035056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيرعد هادي عيسى ياسين85833261921008020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيابتهال سلمان حمزه بدر85834261922075002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيحوراء عامر ياسين عيسى85835261922097011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيزينب حميد وادي خواف85836261922075012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط443.0اعدادية الحي للبناتواسطادبيحوراء راضي كاظم عيسى85837261922107006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينواسطادبيعلي حسين مجبل جهلول85838261921204015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيزينب عقيد علي جبار85839251922111022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمحمد عبد هللا محمد كحيط85840261921013161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0ثانوية فضة للبناتواسطادبينورس صباح عباس داخل85841261922095027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيرند حسن زيدان صبح85842261922127024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيزهراء حامد خليف عليوي85843261922087026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطادبينور محسن شمخي مجيد85844261922152008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيزينب هادي أحمد عبيد85845261922075014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط441.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيطيبه عداي عبيد حمزه85846261922083040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيمحمد اسعد ياسين خلف85847211921037030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيرسول خلف ابراهيم حميد85848261921157011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيمراد رحيم عبد سالم85849241921049023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتواسطادبيحوراء صادق ثامر حمود85850261922130004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبيمرتضى ناظم عالوي عمران85851261921020033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيشذى عبد جاسم تعبان85852261922089022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيمحمد عذاب عفلوك جبر85853271921006057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبياطياب رزاق خلف عزيز85854261922106002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط440.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيحسن حميد خليفه حمزه85855261921176011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطادبيعلي عادل عبود كاطع85856261821152003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيسجى كامل محسن ورجين85857261922123023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعلي سلمان علوان فرحان85858261921047126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيكرار شاكر لفته عباس85859261921045050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمحمد حيدر نعمه كناص85860241921004067
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيزينب عبد النبي سالم هنيدي85861261922103018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط439.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةادبيفرح ناجح حسين غازي85862241922142011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيمحمد جواد عبادة ناصر85863231921014065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيعامر عبد الرضا عطار علي85864261921024017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسن عامر محمد حسوني85865251921027003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيمريم سمير حذر مسلم85866261922109031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمحمد باسم حميد حسوني85867281921010072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيشهد عدي شاكر هادي85868241922138018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطادبيايات هادي محمد راضي85869261922137003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيهمام كامل عبد زيد منصور85870241921018075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيعلي محمد مجيد كريم85871281921031025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيهادي ناظم كامل جباره85872261921004075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيأيات يحيى مهدي رجا85873261922087001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيفائق حسين فائق عباس85874261921035072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية شباب اليوم للبنينواسطادبيعلي حسين داود عبد هللا85875261921030011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيحوراء علي صادق غلوم85876261922075007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيعلي رسول يوده جادر85877261921154019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية ابن سينا المختلطةواسطادبياحمد صالل جبر باني85878261921166001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط438.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيايهاب طه غافل عزبه85879201921251016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىادبيكرار محمد مجيد محمد85880211921028016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0اعدادية النور للبناتواسطادبيحوراء سعد نعيم محمد85881261922119011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيراسم جبار عبد كاطع85882231921200014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيسجا عادل جبار حسن85883281922072020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيحسين اياد حسن عبد هللا85884261921005015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيمحمد سليم عبد مظلوم85885261921151018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيزهراء حامد كريم مسلم85886261922071008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيضحى عالء عبد الرضا موسى85887261922071018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيمريم سيف سعد مزبان85888261922102031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيشهد مهند شمخي جابر85889261922103024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيتبارك عصام عز الدين محي85890261922097009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتواسطادبيدعاء هادي كامل سويجت85891261922100003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيعبد هللا عادل كيوف حاتم85892261921045036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيزهراء نعيم محسن اجيرع85893261922112008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط437.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبياسراء عدنان حامد كاظم85894231922115002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيغصون فيصل غازي محمد85895241922145028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيانور عباس حسن عاصي85896231921253025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيفاطمه حميد عبد الحسين محسن85897241922023007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيساره شهيد كاظم مونس85898261922085019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبياحمد علي خليف عبود85899261921176002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيشيماء شمخي جبار حمزه85900261922093049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمهند محسن عصفور شنين85901261921045072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط436.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيأيه خضر تركي عسكر85902261922087002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيعباس نعمة محسن صالح85903231921050012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيمهدي عبد الزهرة خنجر عكله85904261921017090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةادبيمرتضى جبار ياسين جبار85905161921358066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيليث عبد الخالق حسين محسن85906201921051016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيبتول فليح خضر سلطان85907261922129005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيسرور عباس عيثه عبد85908231922178015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ثانوية نور الصباح للبناتواسطادبياسماء هادي محمد راضي85909261922137001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ثانوية المركزية للبناتواسطادبيأيات قاسم علي عبد85910261922105001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةادبيحسين حاكم سلمان راضي85911241921013014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيحوراء جميل حسن عليوي85912261922109010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيعلي نعمه عبد ساجت85913261921201132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيحيدر طريو كريم عباس85914241921161004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي محمد جمعه حسين85915261921035065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيميثم عدنان هاشم طخاخ85916261921005092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيفاطمه كريم جداح حسين85917261922078015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحسين فالح مطر صبر85918261921047059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيهبه جاسم دللي علي85919261922123033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيخضر علي عيد علي85920261921176016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيحوراء سعد صادق جعفر85921261922081009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيشهد زهير جعفر جاسم85922261922102019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبينور بشار مزهر مفتن85923261922086048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيحيدر ثائر سلطان حسن85924261921008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبييقين جواد كاظم خضير85925261922082024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط435.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيعبيد احمد عبيد ناصر85926141921040018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبيعباس حسين محسن حمود85927221921363014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيغفران حسام كريم عبد الحمزه85928271922070023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيايات حسن كاظم منسي85929261922129003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيمنتظر احمد عبد الزهرة ظاهر85930231921165036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيحسنين عبد هللا حسن جاسم85931241921039006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيحسام طه كاظم ابراهيم85932211921083004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية المنى المختلطةواسطادبيعقيل احمد حسون حسن85933261921177010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيايات علي حسين احمد85934261922135003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيزهراء عبد هللا نجم فريح85935261922135013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالديوانيةادبيمحمد عامر حاكم بدر85936241921065010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيحسين عباس كريم كويم85937281921015020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيعصام علي عبد هللا عباس85938261921176042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيحسين ضرغام جابر لعيبي85939261921045012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبينمارق عبد الرزاق عبد الرحيم علي85940261922093077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط434.0ثانوية عين شمس المختلطهالديوانيةادبيحسن عباس جبار محمد85941241821155009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعلي محمد كاظم سكر85942231921051040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيبشير باسم مناحي دشر85943261921155002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمصطفى عباس عاتي درباش85944281921010092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيمنتصر باسم مهدي صالح85945241921008061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيبتول رزاق روضان حسون85946261922135005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيحوراء مجيد محمود شهيب85947261922079015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيزهراء شاكر محمود عسكر85948261922117010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيمنتظر حامد مخيف عاكول85949261921154029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيبنين محمد كريم متاني85950261922117006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيطيبه نبيل فيصل لطيف85951261922129030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيسعدون حاتم عبد العال تاغي85952261921154013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيصادق جمعه بني تويه85953261921008024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيسناء عبد الرضا سلمان ربيع85954241922023005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيساره احمد عبد االمير منصور85955271922071038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيرحيمه حسن خطار ونان85956261922093023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيرباب عدنان ناصر حسين85957261922093021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبياسراء ناصر حمدان هيالن85958261922086003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيامامه فرج موسى ضاحي85959261922136002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحسين عزيز دليمي هداب85960261921047056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزهراء حسن محمد هميم85961261922083020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبييحيى حسين عليوي عليب85962261921056095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيحمزه علي مشكور صعيجر85963241921011006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيحوراء سعيد لفتة ضباب85964241922104011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيمحمد قاسم دايخ خضر85965241921010036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه محمد عبد الرضا عكار85966141922115001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيعباس مهدي جابر عبيد85967221921082012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط432.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيسالم عايد سالم حسين85968141921032020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيوسام احمد تركي هزاع85969141921012076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيحسين صباح خضر فلحي85970261921033017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيمحمد عبد الجليل هاشم حربي85971231921173062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ثانوية عشتار المختلطةواسطادبيعيدان محمد شريف وادي85972261921170008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا انور عمران جاسم85973111921032024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبينور صفاء عباس واعي85974261922083060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيحسين منادي حجيل جحيجح85975281921015023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيهديل كامل رزاق داود85976261922106034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيعلي محمد مجيد عناد85977261921175015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيسيف علي شديد محمد85978261921175013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبينورس موفق محمد رشيد85979261922128036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبياخالص سالم كاظم جاسم85980221922149003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط431.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيغفران جاسم غيدان كاظم85981211922097066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبييوسف جاسم غيدان كاظم85982211921065101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيحسن حميد راضي حمود85983261921201041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيباقر غازي نعمه موسى85984241921156006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبياحمد رزاق عبد جواد85985241921063001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيدعاء كريم محمد خضير85986261922161008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيحوراء ماجد كريم فيزي85987261922087019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيتبارك علي كاظم معيجل85988261922081007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيياسمين جميل هالل هادي85989261922136027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيرقيه ضياء حامد خضر85990261922089009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيزهراء عمار حسن طهير85991261922082008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ثانوية المناجاة المختلطةالنجفادبيحيدر عبادي لفته كاظم85992251921114003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيسجاد محمد هادي نجم85993261921015039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسين عبد االمير امحيل ناجي85994291821009025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيكول جان كمال مصطفى عسكر85995181922203025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيمحمد خالد لطيف عبد الخالق85996231921007034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيمريم رحيم عجيل مفتن85997281922088060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيسجاد حمود لطيف سريح85998221821034013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيحسين كريم مجدي علي85999251821116013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعبد القادر حسين عبد بطي86000291921009076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيزينب هاشم كريم فوزان86001261922082013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبينبأ علي كاظم عباس86002271922078050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيزينب عبد الحسين حسن هدهود86003261922129021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيالهام جاسم محمد حسين86004261922101002
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبياحمد عدنان عبيد شاطي86005261921033006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيصادق حسين علي حديد86006261921056044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيالحسين محمد رزيج عبد هللا86007261921157003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية السالم المسائية المختلطةميسانادبيكرار فعل خزعل حسين86008281921153028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر محمد حيدر علي86009141921018018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيسجاد سعد بطي مهنا86010281921010039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمرتضى عادل عباس شنيح86011281921010081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيبيداء عبد االمير صادق حمزه86012261922250009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط429.0اعدادية المدحتية للبنينبابلادبيحسن عباس لزام عطيه86013231921017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبييعقوب عدنان شدهان جحالي86014241921029056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيعلي طالب علي نجم86015211921083027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيبتول محمد فيصل غازي86016241922080004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيباقر كريم قاسم جابر86017281921005004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزينب نجم خليبص عبطان86018261922083028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيحوراء كريم رايح فرحان86019261922135011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيبنين محمد حسن فرج86020261922163004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبياالء محمد علي مهدي86021261922087006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيحسين فالح كاظم مباشر86022241921017036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبياستبرق كريم هادي منادي86023261922081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمحمد منصور كريمش جوزان86024261921013167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية شباب اليوم للبنينواسطادبيمصطفى سامي حسن نجم86025261921030020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية شباب اليوم للبنينواسطادبيحسين علي حسين احمد86026261921030006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيحسن باسم محمد عكاب86027261921018014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيحسن نهير عاشور جبيهه86028261921046008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيمنتظر جبر حاجم مزيد86029241821035033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيهبه علي رحيم عجيل86030261822090021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيديانا باقر ناصر عودة86031221922169014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية االندلس للبنينبابلادبيقاسم مهند صالح شمران86032231921042043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيمحمد حسن محمد ساجت86033291921023034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية الواحة المختلطةديالىادبياية كريم محمد محمود86034211922215001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيخضير عباس رشيد سعد86035211921039006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعباس سامي بلوش لفته86036281921010044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيحسنين علي وادي مطرود86037231921055015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتواسطادبيسجى ابراهيم شذر محمد86038261922130008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيحنين فاضل علوان راضي86039261922087018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية االسكندرونة للبنينواسطادبيحيدر حسين علي عطيه86040261921053003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيفاطمه حمزه عبد الحسين كزار86041251922111033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيضحى عباس حردان عبد العزيز86042271922072021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيكوثر جابر عيال عيسى86043261822109044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيحسن فليح حسن عبد86044241921022012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيحسن سلمان عزيز عبد السادة86045281921022018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطادبيمرتضى جاسم محمد نجم86046261821152007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيزينب حبيب جواد محمد86047231922081022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةادبيحيدر علي حمزة طاهر86048241921201015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيزينب علي شاهين شامي86049261922110019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيليث مطشر هاشم رضا86050261921013144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيزينب فواز عبد الوهاب سلمان86051261922106013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيريام طارق احمد شكر86052261922110013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيمها سالم علي غانم86053261922075025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط629.0اعدادية الفجر للبناتذي قاراحيائيزهراء عقيل صالح كنيفر86054221942132022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط626.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيطيف سعد حسين خلف86055261942086110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط622.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار جواد عبد النبي جبار86056221941363086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط622.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيفؤاد خالد شيالخ عليوي86057221941053107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط616.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمقتدى ناهي زيدان وصخ86058261941038171

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط615.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رشاد مهدي عالوي86059221942141108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط615.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمصطفى شعيبث منصور شخناب86060261941010215

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط614.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيابراهيم خليل رسن جتان86061261941038007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط614.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي ناصر خلف عبيد86062261941010150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط610.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي جبار حسن عكاب86063261941038095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط609.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيسجاد محمد طبيج منخي86064261941010093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط609.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيمريم قاسم ياسر كركوش86065261942118019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط608.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحيدر تركي راضي كريم86066261941038052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط607.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيرسل زيدان حسين كركوش86067261942118007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط605.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي هادي سعيد هادي86068261941010151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط604.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسيف علي عبد الحسن حنون86069221941098070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط603.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحازم جندي مريض كشاش86070261941010027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط602.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمصطفى ناجي راشد راهي86071261941202103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط597.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيعالء مهدي حسين حميدي86072261941034027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط597.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيامل ستار محسن سعيد86073221942394013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط596.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيفاطمه جابر رحيم هظل86074261942097086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط595.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمزهر احمد فرحان عباس86075261941010210

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط595.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيساره ابراهيم عبيد فرهود86076261942104095
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط593.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى فضل جباره رويض86077221941100054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط592.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيزينب محسن عبد الحسن سايب86078261942085037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط592.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعقيل عبد عامر كرمد86079221941031106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط591.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيزهراء رحم محيسن سايب86080261942116026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمقتدى مجيد شاكر جبر86081291941002194

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعلي ناصر عبد الزهرة محيسن86082261941017070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء حسين طعمه صالح86083261942088028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائياديان احمد مهدي جابر86084261942088001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيامنه هالل جواد كاظم86085261942118001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطاحيائيهاله عبد الزهره ربيع سالم86086261942079016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط586.0اعدادية المناهل للبناتواسطاحيائيآمنه محمد غزعل شمبر86087261942115001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط585.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين علي كاظم محمد86088231941173047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط585.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيرؤى محمود طالب جواد86089221942394033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط584.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرقيه ياس خضير كريم86090271942056137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط582.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيذو الفقار علي خالوي عفن86091261941018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط581.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قاراحيائيمنار عبد هللا حبش عاصي86092221942171020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط579.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمصطفى رحم حمود زبيل86093261941010213

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط577.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيبراء عادل عبد نخل86094261942102020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط576.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائياسراء احسان علي غالب يونس86095271942083003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط575.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيسجى مهدي صباح عبيد86096261942087072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط574.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائياحمد ماجد ثجيل لفته86097261941022008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط574.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيازهار حسان هادي جالي86098221942172005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط574.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيفارس محذوف محمد مسلم86099251941046023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط573.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيشكران محمد صالح نعمه86100221942095017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط570.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمرتضى صالح عوده مهذول86101221941031173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط569.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء ناظم خضير عويد86102221942204046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط567.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي منتظر محمد جمال راضي86103261941001133

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيهيثم جابر علوان عباس86104291941007389

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط565.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيسجا علي مجيد دحام86105261942092045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط563.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيرقيه اياد عبد الصاحب عيسى86106261942114005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمجتبى سعيد جابر رسن86107261941022131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط558.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد عطا براك86108221941098156

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمقتدى رشيد مجيد كاظم86109221941098163

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيمهتدى رفيع وطين منخي86110221942413068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيحسين عامر خالطي هفات86111221941311019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط557.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيشجن شالل كتاب حسين86112261942098025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط556.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء عدنان كريم صلبي86113261942088030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط555.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيزينب وهاب صاحب هادي86114261942071018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيانور صادق شالل حسين86115221941029013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط553.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيفاطمه يونس ناصر سلطان86116221942170073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط553.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيطفوف كريم هادي حمدان86117261942107080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائينور فجر عبيد كيطان86118261942072050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط550.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيدعاء جبار عليوي مدب86119261942094019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط550.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيزينب حسن نعمه عدنان86120261942163015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط549.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء عالوي محمد هندي86121261942104068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط549.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عبد الحسين راهي جبر86122221942412015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط548.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيكاظم جبار حمدان عكش86123261941027108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط547.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيزينب علي جاسم محمد86124261942117025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط547.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائياحمد جبار صكبان سلمان86125261941003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط546.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطاحيائيزينب احمد زاكور مسعود86126261942122012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط545.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمصطفى يوسف مطر حلو86127261941014111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط545.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيآيات ماجد مهدي حطاب86128261942087004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائياالء حامد موسى عذافه86129221942141023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن جعفر عبد الحسن جبر86130241941204015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط541.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمحمد عزيز خلف لفته86131261941022141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط540.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيطيف عدي اركان عباس86132231942088309

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط538.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزينب حسن عاكول عوفي86133261942107054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط538.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيهدى عمار موسى غضيب86134261942086165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط537.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيكوثر حسين شعبان جبارة86135261942090055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط536.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيصفاء محسن كمر مطرود86136291941105014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيدينا كاظم خضير ياسين86137261942097038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيقاسم باسم دور فرهود86138231941017119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي اسماعيل عكار رسن86139221941358026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط535.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيدعاء وسام حميد راعي86140261942107035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حسن عبد فليح86141221942203011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط529.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمحمد حسن علي دحام86142231941013070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط529.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعايد حواس جلوب مبارك86143231941042072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيصفا مرتضى حميد عاشور86144231942114086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحسن عقيل سلمان عبد86145221941010030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط527.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب منير عبد الحسين محمد86146221942175140

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيامنة علي كاظم مهاوش86147241942119010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد عزيز ناهي86148221942143154
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور محمد رشيد حسن86149111942149057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط525.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيرتاج عدنان حميد مشجل86150261942143035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى محمد جودة جاذب86151141941004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيزينب مهدي صباح عبيد86152261942087067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط521.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عبود ولع حسن86153221942204114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط519.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائياصيل ساجت يوسف كاظم86154291942153007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيزينب سعيد خلف عربي86155261942093022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائينرجس عبد المؤمن محيسن عكله86156261942103048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيمحمد علي عادل عبيد كاظم86157231941031124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيعبير محمود دايخ كاظم86158271942069078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء ناظم خضير عويد86159221942424052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء طالب جاسم عبود86160241942080072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيزهراء ضياء عبادي صكب86161261942099020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء علي كاظم جبر86162271942055113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيرياض حكيم جالب محمد86163231941005076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائينور الهدى محمود رزوقي فتاح86164221942309024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيرضا علي جواد عبد مسلم86165271941045029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيايمان رسن عاصي يابر86166261942107012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمهدي مالح حسن علي86167221941307144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحسين علي سلمان عويد86168261941038041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيبالل محمد عبد الزهرة عبد هللا86169231941005031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائياحمد صالح عبد الحسن وثيج86170261941019003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد رضا جابر86171261942118014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحسين حكيم عناد ياسين86172261941022036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعلي الرضا قاسم كاظم عبيد86173231941006096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط511.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيمحمد طه عبد الكاظم عليوي86174231941052066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيآيه اسعد صباح عبد الرضا86175261942097006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيام البنين محسن حسن زامل86176261942083012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط631.0ثانوية بابل المختلطةذي قارتطبيقياحمد حسن كاظم محسن86177221951259002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط605.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيهدى صادق علي حسن86178221952170025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط594.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيكاظم فالح حسن مسعد86179261951017047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط587.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد داخل مشذوب مرداس86180221951077061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط584.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقياحمد محمد نومان حيوان86181241951013004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط580.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيعباس ستار كاظم دليمي86182241951025013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط577.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي نواف حطحوط صليبي86183241951013055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط571.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيسيف عماد كريمش مشعان86184241951013032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط568.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيعباس محمد ماجد توفيق86185221951051022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر صباح صالح طارش86186241951013019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط553.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيزينب رعد سعد عبد العزيز86187261952107022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط543.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيمقتدى جاسم غايب سعيد86188261951008032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيفاطمه محمد جواد كاظم جبر86189261952097049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط503.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيتبارك يوسف محسن كريم86190291952057017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب سلمان حسين حبن86191221952175016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيعمار حسين محسن حسن86192221951310148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيعقيل اياد عبد صكر86193221951034027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيسجاد حسين نجم عبود86194261951033025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين عوده دوام86195221951011055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيياسر عبد ياسر لعيوس86196221951041085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيعالء خالد حميد حسين86197221951314053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيكرار علي حسين فليح86198261951021021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيحسين حبيب كشيش شنان86199291951106009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيعلي كريم فالح مشذوب86200271951021029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط470.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيهند عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالكريم86201161852280049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء مهند شعالن حسن86202221952414007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0اعدادية جصان للبنينواسطتطبيقيحيدر قيس عبيد حسين86203261951036007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيسارة وسام بشير حسن86204161952290015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط468.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيرسول محسن وادي خواف86205261951008013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس محمد علي صادق ناصر86206161951060096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةتطبيقيضياء حسين جاسم عكل86207241951034017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةتطبيقيبشائر جواد كاظم جوده86208241952130006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط465.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيماجد ناجي حاجم سلطان86209291951025070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقياسراء ربيع خميس صالح86210261952090002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيأيات نجم عبد جبر86211261952089001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط464.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقياحمد قاسم خزي رحيل86212261951003004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط463.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عبد الزهرة صالح حسن86213161951359025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0اعدادية دجلة للبنينواسطتطبيقيامير دري حاتم شاغي86214261951020002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط462.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيامال كنعان ريكان موير86215161952383014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيزهراء حسين محسن عليوي86216261952250020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيعلي كاظم زغير وحيد86217161951013054

كلية اآلداب/جامعة واسط476.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيفاطمه كامل حسن رضا86218261922101031

كلية اآلداب/جامعة واسط461.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيزينب الكبرى فاضل عباس مجيد86219261922075011

كلية اآلداب/جامعة واسط460.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيتبارك شاكر زايد خليف86220261922090003
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كلية اآلداب/جامعة واسط455.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى محمد جبر جازع86221151921001155

كلية اآلداب/جامعة واسط450.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيعلياء ناجي صالح بايش86222261922097028

كلية اآلداب/جامعة واسط450.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيأبابيل هادي محمد عبيد86223261922072001

كلية اآلداب/جامعة واسط448.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبياحمد عبد هللا عفات خليفه86224261921201014

كلية اآلداب/جامعة واسط447.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيرقيه صالح عباده سفيح86225261922086014

كلية اآلداب/جامعة واسط442.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيندى حميد هليل عيسى86226261922078021

كلية اآلداب/جامعة واسط441.0الخارجياتواسطادبيمنتهى صالح عزيز سرحان86227261922401023

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيزينب بجاي وداي عبد هللا86228261922117011

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيزهراء علي ورش شلب86229261922087031

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيجاسم محمد كامل يوسف86230141921174012

كلية اآلداب/جامعة واسط437.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيجمانه ماجد محمود عبد الحسين86231261922250052

كلية اآلداب/جامعة واسط436.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيزهراء حسين محيسن مكطاع86232261922081017

كلية اآلداب/جامعة واسط435.0الخارجياتواسطادبيتبارك طه ياسين حمزه86233261922401006

كلية اآلداب/جامعة واسط434.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيسجاد جاسم محمد موسى86234261921021017

كلية اآلداب/جامعة واسط433.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيفاطمه محمد حميد جواد86235261922090016

كلية اآلداب/جامعة واسط433.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيذوالفقار كريم سفاح خنجر86236261921045018

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيزينب شاكر ناصر حسين86237261922081024

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيعبد العزيز كامل بديوي دراج86238261921006107

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيمهند حسن ناهي عزيز86239261921043038

كلية اآلداب/جامعة واسط430.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة موسى حسن عباس86240281922093060

كلية اآلداب/جامعة واسط430.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيمريم جواد مدودي سلطان86241261922095023

كلية اآلداب/جامعة واسط429.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيحيدر عيدان مبارك فليح86242261921017032

كلية اآلداب/جامعة واسط429.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيسجاد محسن فرحان جبل86243261921201081

كلية اآلداب/جامعة واسط428.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبينور الهدى احمد خليف هماش86244261922094022

كلية اآلداب/جامعة واسط428.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبياالء عماد سلمان كريم86245261922102004

كلية اآلداب/جامعة واسط427.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيحسن علي عبد هللا عبد النبي86246281921013008

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيختام صباح درع ترف86247261922093018

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيختام محمد سلمان حمد86248261922127014

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبييوسف محمد ناصر حطيب86249281921018072

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0ثانوية ابن سينا المختلطةواسطادبيحميد نعيم سلطان حديد86250261921166005

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيشفاء عبد هللا يابر جفات86251261922089023

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيزهراء عبد جبار حسون86252261922093034

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمحسن علي زغير شاووش86253261921045055

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيزهراء حميد عبد عويد86254261922090006

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبيحوراء عادل عبد الصاحب محسن86255261922109011

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية جصان للبنينواسطادبيسالم جواد بشار دعدوش86256261921036004
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كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيهدى ياس خضير عباس86257261922082023

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبينور كامل خليفه جبر86258261922109039

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيحسين هادي محمد علي جعفر86259261921013041

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيعلي طه ياسين طه86260261921033041

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيغفران كلف فاضل جاسم86261261922101026

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0اعدادية الزهراء للبناتواسطادبيهبه مازن جبر جاسم86262261922097035

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعقيل طه جميل جاسم86263261921026035

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ثانوية المركزية للبناتواسطادبيفرح علي عباس عبد الرزاق86264261922105014

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0اعدادية المصطفى للبنينواسطادبيحسين علي محمود حمد86265261921019007

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيمريم علي صدام عباس86266281922093065

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيآيه رزاق شويع علي86267261922250003

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ثانوية االسكندرونة للبنينواسطادبيجعفر حسين هندول جويعد86268261921053001

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيسجاد جابر عبد حامد86269261921044024

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيبنين حميد مشكور محمد86270261922161003

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبينور يوسف فليح حسن86271131922116056

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيزهراء محسن علوان جواد86272261922163007

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيبتول سمير درمان غافل86273261922095003

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيازهار كاظم محسن رضيوي86274261922081001

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيرسل جليل راهي حافظ86275261922093025

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيعلي عباس داخل سلطان86276261921045044

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيتبارك طارق عبود حريز86277261922086009

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبياثمار كاظم سلمان داود86278261922087004

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيايات علي حسين خشان86279261822110007

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0ثانوية المركزية للبناتواسطادبيفاطمه عبد اللطيف حسن علي86280261922105012

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبيهمسه نعيم فرحان موسى86281261922106035

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0ثانوية الرحمانية المختلطةواسطادبيحيدر مهدي بجاي عبد86282261921153004

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0ثانوية الرحمانية المختلطةواسطادبيسعد كامل عباس عبيد86283261921153005

كلية اآلداب/جامعة واسط422.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيحميد سعد شظيف عبود86284141921032017

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبينبأ ظافر شمران حميد86285261922167011

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيدنيا سعد صادق جعفر86286261922081012

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطادبيعبد هللا حميد فندي متيت86287261921163004

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيكوثر ضياء كاظم حسين86288261922093065

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيزهراء شاكر محمود سلمان86289271922140031

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيتغريد نصيف جاسم محمد86290261922136010

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيمها نجم عريبي كاظم86291261922090018

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0اعدادية النور للبناتواسطادبيختام ضياء حسين علي86292261922119013
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كلية اآلداب/جامعة واسط421.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيزينب وجدي جواد سفيح86293261922092014

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيايات جعفر سعيد بتاري86294261922136004

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيمهدي حسون مهدي خريبط86295261921046046

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيجعفر صادق جاسم عبد هللا86296261921017012

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيزهراء قصي حاتم حسن86297261922139009

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيموسى مازن موسى راضي86298261921006102

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيزهراء عدنان عبد الوهاب عبد86299281922071013

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبييوسف غليم حويش مدودي86300281921013071

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيمريم عبد الساده محمد حسين86301261922087051

كلية اآلداب/جامعة واسط420.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيايه احمد مبدر عيدان86302261922138001

كلية اآلداب/جامعة واسط556.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمحمد عيسى خلفه علي86303261941011135

كلية اآلداب/جامعة واسط496.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائيهادي علي حاتم جاسم86304261941043034

كلية اآلداب/جامعة واسط495.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيموج كريم خيون علوان86305261942250215

كلية اآلداب/جامعة واسط491.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعبد علي خالد عبد علي عنيد86306261941001100

كلية اآلداب/جامعة واسط487.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيسبأ عادل حسن علي86307261942132103

كلية اآلداب/جامعة واسط486.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيزمن عباس عبد يازع86308261942111016

كلية اآلداب/جامعة واسط482.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيثامر طاهر عامر طاهر86309221941035035

كلية اآلداب/جامعة واسط476.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيزينب شهيد كاظم منشد86310261942078031

كلية اآلداب/جامعة واسط473.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياضواء مهدي هادي عكار86311111942106005

كلية اآلداب/جامعة واسط470.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيمنى رحيم رضا داود86312261942086141

كلية اآلداب/جامعة واسط468.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيوسن علي حسين مكي86313261942104159

كلية اآلداب/جامعة واسط461.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيحنين عالء عبد الحسن محمد86314161942283006

كلية اآلداب/جامعة واسط461.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيهيفاء علي هويدي جنام86315221942161085

كلية اآلداب/جامعة واسط460.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء صالح حربي بخت86316261942104061

كلية اآلداب/جامعة واسط460.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيهدى اسعد عزيز ليلو86317261942096155

كلية اآلداب/جامعة واسط459.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمجتبى ماجد عبد الهادي عبد86318251941150272

كلية اآلداب/جامعة واسط459.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيكرار عمار كاظم عطيه86319281941151169

كلية اآلداب/جامعة واسط459.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد الجواد عبد االمير حنتوش حسان86320161941358030

كلية اآلداب/جامعة واسط458.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد طالب كاظم بدر86321131941045041

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء محمد عبدالرضا محمد86322291942052133

كلية اآلداب/جامعة واسط455.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس ابراهيم داحس سعدون86323221941093058

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0الخارجياتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء محمد جاسم عبد86324111942401037

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائيحسن نجم عبد عطيه86325261841008006

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيمريم حسن عبد الصمد عبد المجيد86326161942227042

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيضرغام علي عبد الحسين فنجان86327161941365021

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيطيبة باسل كاظم حمد86328261942126048
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كلية اآلداب/جامعة واسط453.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائياسماء صبر عالوي يوسف86329261942126005

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيبراق عمار شاكر عبد علي86330261942250046

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيسردار هاشم ويس يوسف86331171941124061

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحيدر اكرم زامل كريم86332261941028039

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور علي عدنان عبد العباس86333261942120249

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيضحى مجيد غازي جاسم86334261942085048

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد حسين عبد الواحد حمود86335161942145092

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0اعدادية الفجر للبناتذي قاراحيائينجاة جابر عباس مخيم86336221942132035

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيحسن جواد كاظم مجدي86337261941202012

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب جعفر رزاق سلمان86338261942104080

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيهديل غالب علي عجيل86339261942250255

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيعلي احسان حميد مجيد86340251941009148

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسمر ماجد عبيد حسون86341231942271259

كلية اآلداب/جامعة واسط451.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائياسماء محي صغير رسن86342261942250018

كلية اآلداب/جامعة واسط508.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيفاطمه علوان غزال كزار86343261952250042

كلية اآلداب/جامعة واسط480.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جواد عبد الرضا كريم86344161951069071

كلية اآلداب/جامعة واسط475.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيقدس خالد مخاط عامر86345161952208052

كلية اآلداب/جامعة واسط473.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيحيدرة علي محمد عيسى86346281951009033

كلية اآلداب/جامعة واسط469.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطتطبيقيزينب صباح هاني رحمه86347261952079004

كلية اآلداب/جامعة واسط464.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين عباس فاضل محمد86348161951371071

كلية اآلداب/جامعة واسط458.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عباس شنين عباس86349161951083033

كلية اآلداب/جامعة واسط456.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيمقتدى جواد كاظم عبد86350261951008033

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0ثانوية جصان للبناتواسطتطبيقيمنار علي غدير حسن86351261952071007

كلية اآلداب/جامعة واسط450.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةتطبيقيبهاء علي مروح طهمور86352161851041005

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعالء جميل زماط جابر86353291951153193

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيضحى جواد رشيد حسين86354221952102043

كلية اآلداب/جامعة واسط445.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسن جاسم جوال حسون86355161951094102

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط566.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيجمانه جاسم فيصل سلمان86356261922092007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط546.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيخوله غني عبيد مهدي86357261922155004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط537.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيمنار سعود جميل محمد86358261922111041

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط536.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيفاطمه عبد هادي يابر86359261922079029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط532.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبيزينب ماجد محمد ياسين86360261922167008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط528.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيزهراء حسين حميد خشان86361261922084014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط519.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيرباب غضبان مهدي شنيوي86362261922091025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط517.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيشهد فالح حنتوش دبعون86363261922111031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط513.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبينور الهدى ستار جليل خليف86364261922151014
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط513.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبينور يوسف عباس عوده86365261922111044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط501.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيمريم عبد كاظم توهان86366261922155010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط500.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيايات ذياب كشاش هندي86367261922111005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط500.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيحسن فليح هداد يدام86368221921376020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط499.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيريام علي نعمه سهيل86369261922126040

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط496.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبينوره صبيح شهاب ساهي86370261922074047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط494.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبياسراء هادي صليبي عبد علي86371261922126006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيايالف كريم داود عنان86372261922079007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيمنتظر محسن علي يازع86373261921008048

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيعلي هادي محمد طبك86374261921203077

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيابتسام رشيد حامد عبد الكاظم86375261922072004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيوالء عبد الرزاق احمد حسين86376261922126103

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيكرار جواد كاظم ضاعن86377221921376080

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط481.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزينب عادل كامل حسان86378261922126050

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيرباب صادق ولي ابراهيم86379261922112005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيرباب صباح هاشم جباره86380261922126030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيفاطمه حسن اكزار عويد86381261922087045

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط477.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزينب جبار صباح فارس86382261922126049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط475.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيحسين رعد جياد سعيد86383261921015013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط474.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيمزهر رياض مزهر عناد86384261921024029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيتهاني فيصل نجم عبد هللا86385221922161007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيرقية حسين فلفل عطيه86386261922138007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط472.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبياحمد راضي تركي كريم86387261921169001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0ثانوية ام الكتاب للبناتواسطادبيحنان صفر حمد خابط86388261922140009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبياركان لطيف عبد حمد86389141921012004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبياالء هادي صليبي عبد علي86390261922126010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيتبارك شهاب احمد خابور86391261922084008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبينوره محسن كاظم كامل86392261922091068

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبيمحمد قاسم كاظم ناصر86393261921167007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىادبيزينب سلمان حبيب سلمان86394131922227004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيهدى حسن محمد حسين86395261922111050

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيالحسن علي زرار زبون86396261921037004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0ثانوية العفاف للبناتواسطادبيزينب عذاب عبد الهادي لفته86397261922141007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيرانيا حسين خليف معيوف86398261922110009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزينب احسان علي هاشم86399261922126047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط454.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيخالد اركان هالل صالح86400221921376031
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط454.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيزينب موسى سلمان مريوش86401261922084019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط454.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيحوراء عاشور عبد حمزه86402261922110006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيكرار جبر حاشوش عبيد86403221921082019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيايناس منعم حمود ذياب86404261922111006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيزهراء احمد ناصر عبود86405261922074021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط452.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيوالء رياض خليف خنجر86406261922084039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط451.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيهاله هادي حمزه وادي86407261922111048

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط450.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبيفيحاء عدنان عبد زيد عباس86408261922167010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط450.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيجعفر محمد جاسم عبد الزهره86409231921006008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيعلي عدنان جودة علي86410231921010062

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيمريم ذياب كشاش هندي86411261922111035

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيزهراء كاظم شغيت مسعود86412281922093032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيتبارك عباس مهدي صالح86413261922108010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيزينب احمد ايدام عبد هللا86414261922169003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطادبيسجاد حسين فاطس جبر86415261921159013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط446.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبياحمد عدنان عزيز تمر86416231921172003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط446.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيسبأ قاسم حمد رعيص86417261922072024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط446.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيرائد احمد عبد غاوي86418221921254016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط446.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمريم حسن فياض محمد86419261922126082

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط446.0ثانوية المرادية المختلطةالديوانيةادبيعباس بصاوي عبد الحمزه سلمان86420241921158012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيعلي رياض محسن مخيف86421231921061019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيامنة محمد خليف مالجي86422221922171001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيروان خليل ناجي عبد هللا86423261922126038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيزهراء كنعان صوجر كاظم86424261922072019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيهبه سامي جاسم برغش86425261922072038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيجاسم كريم جاسم محمد86426261921044008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط444.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيمحمد حمزة عيسى جاسم86427231921170024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط444.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىادبيكاظم ارهيف ظاهر جابر86428291921111011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط444.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبينور عدنان فتحي عبدال86429211922104021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط444.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيحنين صادق سلمان موسى86430261922108012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط444.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيفالح محمد هليل عبد86431291921023031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط443.0اعدادية الفجر للبناتذي قارادبيحوراء مكاوي جبار المي86432221922132005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط443.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيزهراء عدنان جابر محمد86433211922104009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط443.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيحسين علي جابر حسين86434291921008017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبياحمد حسن هادي محمد86435231921010006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيطيبه لطيف تقي سلمان86436261922091050
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيبنين احمد مصلح محمد86437261922084006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيحوراء عبد الحسين عبيد علي86438261922126026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيمصطفى عبد الحمزه جابر ظاهر86439241921051062

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبياحمد عايد كاظم عبد86440231921010007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيامجد حميد عبيد عزيز86441231921010011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيمهدي قاسم حسن عبد86442261921024031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0ثانوية الدبوني للبناتواسطادبيعذراء منعم عبد علي ارشيد86443261922098004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلادبيرزاق حسين ناصر حسين86444231921257027

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيقاسم محمد كاظم جدوع86445231921046042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيرسل هاني جوده سلطان86446261922111017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيسجاد غازي كطوف علي86447231921178028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط440.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيحوراء عامر علي عبيد86448231922111014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط439.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعلي السجاد محمد عليوي داود86449211921077069

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط438.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيضرغام فالح محمد عيدان86450261821047092

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط438.0ثانوية الصدرين المختلطةذي قارادبيمنتظر نجاح مهدي حسين86451221921213017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط438.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبينهى سلمان داود جاسم86452261922073013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط438.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبياحمد امين عبد الجبار مخلف86453221921062001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيرائد رزاق زويد صالح86454221921376032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيعمار علوان حمود دويج86455221921056017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيعبد هللا طاهر عباس جبر86456261921033033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيعباس عيسى خضير محمد86457221921376048

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيحباري رفيع وطين منخي86458221922170019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيحيدر منقذ جابر فليح86459221921233004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيفاطمه حمادي جاسم راضي86460231922090034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0ثانوية نابلس المختلطةبابلادبيسجاد كاظم فاضل عبيد86461231921194008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيعامر حسن صباح نعمه86462261921169010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيحسين علي صالح عويد86463261921024010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبيمرتضى احمد زورة جوحي86464281921011016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط436.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيزينه حامد كاظم عباس86465261922139012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0ثانوية البهجة المختلطةواسطادبيتقوى هاني عبد هللا وسمي86466261922167003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعباس حسين علي حطاب86467271921038053

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيحسين جهاد حسون عطوان86468281921012015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيمها مرتضى مزهر مراد86469261922078018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيياس خضر عبد هللا حسون86470231921016091

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيعلي كاظم جبار عبد السادة86471221821018030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيمنتظر كريم فرحان فيصل86472261921169023
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط435.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبيمسلم حسن جحيل زغير86473221921363024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمرتضى محسن مخيف مهاوش86474261921013178

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيسجاد حنتاو راضي شيال86475281921151124

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيحسين علي خليل ابراهيم86476211921077024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيمحمد علي عبد الرضا زبين86477261921024026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيهيام عطيوي عبيس علي86478261922083065

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيمقتدى محمد رشيد حمد86479241921051063

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيرحاب عامر جبر بردان86480231922076006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس مزيعل حسين علي86481141921028114

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيسجاد عزيز سلمان سنيد86482221921062015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيسجاد رزاق وحيد خنفوس86483231921010038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبييعقوب يوسف خالد حسين86484281921001044

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط434.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيحسين علي ناصر بالد86485221921033017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيمرتضى عالوي ماجد خلف86486261921157039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمصطفى جبار محسن كحيوش86487221921376113

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط433.0اعدادية السدة للبنينبابلادبييوسف باسم محمد حمزه86488231921016092

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفادبيمرتضى لواء منديل حمزاوي86489251921209013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد حسن بهير ثامر86490141921028081

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيهيثم عوده شاهين حسين86491221921028052

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبييحيى صاحب ناصر جابر86492221921376129

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيكاظم حسين كاظم كريم86493261921026050

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط432.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيبنين فليح حسن حسون86494261922111008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيرقيه صباح فالح فزاع86495231922123010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبياحمد عيدان علي عبد86496231921200004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارادبيعالء عزيز جابر رفاس86497221921309015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسجاد ناصر عبد الحسين حبيب86498251921122079

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمهند جاسم محمد عبد الحسن86499231921051061

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيفارس خالد حبيب محمد86500231921213012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيسجاد حسين وهيب صبيح86501221921041021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحسين صباح محمد ابراهيم86502231921008040

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيعبد هللا عالء مالك كاظم86503231921046030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانادبيجليل رحيم شتراوي ريسان86504281921043005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيروان شاكر محمود ماجد86505261922111019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط431.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيضرغام حسن علي رمح86506111921204282

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط623.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيموده احمد حسين شناوه86507221942209150

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط589.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيمصطفى لفته خماط مصحب86508221941051080
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط540.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيأخالص صاحب حامد علي86509261942155001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط537.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيايه فاضل محمد حسن86510261942111005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط535.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمصطفى طاهر عبدالكاظم عذاب86511261941044052

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط530.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيرسل شاكر محمود عنير86512261942104042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط517.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيايات فاضل عباس صبح86513261942112004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط508.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيرقيه حسين جاسم حمزه86514261942074035

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط504.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيمحمد حسون بناي غلفص86515261941034039

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط501.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيضحى غازي مطر جاسم86516261942120171

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط500.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيآيات جبار عبيس مطر86517261942155002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط499.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيمحمد علي ناصر محسن86518261941020049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط497.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائياسراء علي محمد علي86519261942094003

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط494.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيسرى موحان منصور مشتت86520261942112029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط493.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطاحيائينبأ حسين علي حسين86521261942079013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط491.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيعلي محسن علوان نوري86522261941171009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحيدره مهدي خلف عمير86523261941038061

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيبنين حربي صخي مصحب86524261942092021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيقنوت جواد كاظم مرزة86525261942142031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيعائشة صادق صالح حمد86526261942126049

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيتبارك داود سلمان زاير86527261942103006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزينب جميل كنيح ثقاب86528261942088061

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط478.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعلي رزاق صحن لزام86529231941051078

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط478.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبردى رفيق كامل موسى86530241942149015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط478.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائينور محمد جعفر عبد الواحد عبد الرضا86531261942096150

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط478.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيهاني سليمان مرزه حمزه86532231941255102

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط477.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيمياده مالك كريم بصل86533261942126060

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط477.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيسجا علي حمزه بند86534261942074054

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط477.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيايات رعد حسين علي86535261842091009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط477.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائينسرين رحمان دويج حمد86536231942166031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط476.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحبيب سلمان دنان ليلو86537261841011022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط476.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيساره حسن عبد مزهر86538261942087068

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط475.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيحسين جابر حايف حمد86539231941038014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط475.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةواسطاحيائيوفاء صباح حافظ عبيد86540261942168007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط475.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيطارق زيدان قنديل حسان86541261941003088

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط474.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب اركان عبد الرضا راضي86542261942120120

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايه عبد هاشم زويد86543231942080017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط472.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزينب حسين جراد لفته86544221942172044
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط472.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحوراء طالب جاسم محمد86545231942166011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط472.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائينبأ حازم جبار خطار86546241942093135

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء محمد وهيب عبد86547251942097064

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد علي حسن كاظم86548271941152048

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0ثانوية تبارك للبناتواسطاحيائيميعاد جاسم علي مطلك86549261942077022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0ثانوية تبارك للبناتواسطاحيائينوره علي عيدان سلمان86550261942077024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطاحيائيوديان مالك ضيدان حربي86551261942138011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي باسم حكيم هاتف86552231941005121

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيحسين محسن عبد باقر86553231941003022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيرسل عبد هللا صاحب عباس86554231942119082

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيساره وليد محمد صبخه86555231942190006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيزهراء حسين محمد حسن86556261942071013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد مالك كريم حسين86557231941252148

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء ميثم سليم عبد الرضا86558261942132079

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيعبد هللا بشير ناجي مراد86559231941046021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيتبارك غازي مجبل خضر86560241942117030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيكاظم عباس حسين عبيس86561231941025038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيزيد احمد ناجي مهنا86562251941012056

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيطفوف رحمن خريص عطيه86563261942107079

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيكوثر محمد صباح نافل86564261942250194

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيجوان كريم عبيس حسين86565261942142011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحيدر محمد عبيد سوادي86566291941007125

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحيدر محمد حلبوص شالل86567231941173058

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيشكران جعفر حياوي كريدي86568261942088076

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيهبة هللا نجم عبيد شلكوم86569261942126070

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيفاطمه عالء حسين ناصر86570231942111078

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيمريم خالد محمد جادر86571261942087115

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر خليل خلف زغير86572221942424152

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيابراهيم محمد رضا محمد86573261941027001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيعبير فالح عزيز غالي86574261942072032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيميثاق رفيق كامل موسى86575241942149078

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيغفران كاظم بشير جاسم86576221942169034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيزيد يوسف عبد الكاظم مهدي86577231941251145

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيبتول حسين محمد محسن86578231942077020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0اعدادية الكسائي للبنينواسطاحيائيخالد وليد عواد عليوي86579261941037009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء حسان رميح فليح86580231942077063
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيطيبه علي عبيس جسوم86581231942202007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحيدر صالح سوادي شعالن86582241941168023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائياحمد عبد المهدي عبد الصاحب ياسين86583231941027005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط465.0ثانوية سيناء المختلطةبابلاحيائيزياد حسين عبد حسن86584231941206010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيرضا كاظم حاتم بالك86585261941209077

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيتبارك جبار محمد حمزه86586231942109038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيمريم محمد حسين جاسم86587261942074071

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيسجى عماد حميد عبيس86588231942079030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيقاسم سعد محسن عكنش86589231941006119

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمنتظر حميد عليوي سلطان86590261941022165

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء محمد جاسم فليح86591231942080092

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزينب عالء كطران عبد السادة86592231942089083

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائياحمد كامل كريدي عجيل86593221941026006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيسالم خالد صياح مطير86594221941031073

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيبراق ناصر حسين جايع86595231942119043

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبنين عدنان جلوب عسكر86596231942109028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيبنين موسى بالسم قاسم86597261942116011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء نصير داخل محسن86598221942143155

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء صكبان خليفه فتات86599221942175103

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيسعد ماضي سعدون عوج86600221941040080

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائياحمد نعيم عليوي كركاد86601241941010014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيحياة عامر دبيس عبيد86602261942251008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرتاج محمد عبد الرضا بدر 86603231942271133

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد ناصر حسين زوير86604261941205066

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيروان شاكر محمود جبار86605261942083036

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيايات محمد حميد شمال86606261942092011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب منشد فضاله ثليج86607231942117086

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ سمير حسن حسين86608111942215139

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيسجاد صالح عبد الحسن شياع86609261941041018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيحسين لفته عبد الحسن عبد علي86610241941008038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد سالم عمران خشان86611231941006160

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائييوسف احمد يوسف محمد86612231941012191

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمرتضى حميد كاطع غالي86613261941027129

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم سالم ولي علي86614221942424158

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء رضا عباس مدلل86615261942120092

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيأمجد كشيش كريم شاهين86616221941076001
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0ثانوية تبارك للبناتواسطاحيائيسرى صالح بدوي نصر86617261942077014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيضرغام حليم ثجيل غياض86618261941209106

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيراقيه ستار جبار حمد86619261942091006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى جبار عبد الكاظم كريم86620241941216036

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعلي حسين عبيد ردام86621231941181046

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمرتضى حسين مهدي سعدون86622231941002244

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيسجاد نعيم مدلول جداوي86623241941016047

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفاحيائينادية نعمة مهدي فرهود86624251942113021

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيهيثم صالح مهدي عبس86625231941185037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيفاطمه عبدالعالي راضي محمد86626231942172031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيفالح حسن فليح جمعه86627221941031138

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحنان عباس نغيمش خضير86628291942050052

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيمحمد ماجد حميد محيسن86629261941026034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب ضاري عطاي سعيد86630261942120129

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيسميه عدنان مشهد مايحصل86631221942115050

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيزهراء حسين ردام مذيري86632261942126028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائييعقوب صياح حديد خابط86633261941044059

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيطيبه منير جواد كاظم86634271942071055

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسين جفات كروان86635241941204083

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء صادق احمد يوسف86636261942104060

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ايهاب برهان مذروب86637241941015082

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزهراء جياد عبد الزهره غضيب86638231942077062

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائينيران سعدون مكطاع عرار86639221942309026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد سفير عبد الزهره86640241941009088

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى كريم عبد هللا عبود86641251941150373

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحوراء محمد عبد الكاظم مخيف86642231942166013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائييقين صادق خلف عبيد86643221942204170

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيهمام خضير عبيس عبود86644271941014258

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيطفوف عناد هادي عنجور86645231942109137

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيشهد جليل محيسن عبود86646261942074057

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عالوي محمد سعيد86647221942428017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيايات مطشر عبدالواحد كاظم86648231942198004

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمريم جاسب علي خويط86649221942125222

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط455.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمهدي صالح رمضان صالح86650221941031190

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط455.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيسماء حسين فارس رويض86651221942204094

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط455.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيمفيد مهدي اشناوي يوسف86652221841049015
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط455.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحوراء منشد عبود جمعه86653231942120058

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط455.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينورس جمال عبد عون خليف86654261942120255

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط513.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارتطبيقيهاني حسن دريفش بريسم86655221951230007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط510.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيزهراء طالب عطيه حسن86656221952170013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط486.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيعلي ادريس عبد الواحد علي86657221951031026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطتطبيقيحنين سلمان كاظم عويد86658261952079002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطتطبيقيمريم عباس زباله علي86659261952084011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيهاشم دينار موحان طاهر86660161951300069

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقيفاطمة كريم شاوي فرى86661281952071015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيمحمد عليوي حسين عكاب86662261951022029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقينور الهدى طالب راضي خالد86663221952169031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيحسين عادل ساجت راهي86664221951031007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي المرتضى محمد سوادي فالح86665281951006080

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيبنين مجيد كريم حسن86666281952075005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيحمزه محمد راضي محسن86667221951373035

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيحسن علي فرج والي86668281951104013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعباس غماس زوير سلطان86669281951044071

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيكرار حيدر زامل مغامس86670221951041060

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيمنتظر محمد بهيش حسن86671261951017070

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين علي حسين كاظم86672151951071071

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط462.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قارتطبيقيايناس عبد الخضر فرج كزار86673221952232001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقياالء احمد هادي عباس86674221952209002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيفاطمه عبد العزيز عبود سلمان86675281852050058

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفتطبيقيعباس فاضل عبد زيد حمود86676251951020013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمصطفى ابراهيم جابر اجريح86677281951022102

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط460.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيمصطفى ناصر شنبار دخيل86678221951233016

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيحسين كريم شنبار دخيل86679221951233005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيانور عبد الحسين عبد هللا حسن86680221951302010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقينور عبد هللا ناجي عبد هللا86681281952057020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيكرار مهدي حاتم حسن86682281951005033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي غني عبد الصاحب عجيل86683221951313025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط458.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد ماجد مشعل خلف86684281951001014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيفايز فاهم عايز ناهي86685291951107024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيعلي فليح عبد الحسين عبد الرضا86686221951311122

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيحسين جمال علي محسن86687221951022018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيحسنين كامل جالب عجيل86688221951029013
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىتطبيقيغزوان كاظم خوين لفتة86689291951105011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقيسجاد عدنان عزيز عبد الرضا86690221951037020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر محمد فالح اعويد86691221951028069

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0ثانوية الباقر للبنينبابلتطبيقيعلي عدنان عبد الكاظم شكر86692231951046019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيزهراء عدنان ياسر حسين86693221952172026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط455.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيحسن حامد هاشم برهان86694231951186006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط455.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيعلي عادل عبد الرزاق كاظم86695281951012062

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيرقيه جاسم محمد عليوي86696221952095011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيطارق محمد يصغ خلف86697221951310103

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقيمعصومة حسين جاسب حريز86698281952071017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد رحمن عبود جبر86699241951013071

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيصفاء طالب محسن حمود86700221952175022

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقيمرتضى كاظم مطشر كيطان86701221951067076

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية القوارير للبناتذي قارتطبيقييقين عبد الكريم منصور سالم86702221952413008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط452.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارتطبيقيضحى شاكر نعمه علي86703221952230001

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط506.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيهدى صبري عيدان سفيح86704261922074049

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط491.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيسجاد طالب كامل بدر86705261921024016

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط483.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيروان احمد فراس نشمي86706261922074020

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيحنان محمد عبد علي عبيس86707261922092008

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط429.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيزينب جبار كريم كاظم86708261922111026

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط429.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبينور الهدى محمد خلف حسين86709261922084031

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط428.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانادبيعقيل شبيب شلتاغ قاسم86710281921043022

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط427.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتواسطادبيشهد حيدر حكمت صالح86711261922252019

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط426.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبيمحمد حامد شويح هجول86712281921101037

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط426.0ثانوية الصدرين المختلطةذي قارادبيجابر عزيز جابر دخيل86713221921213002

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيغاده مهند ضيدان حربي86714261922073009

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط425.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيعلي اسعد عمران موسى86715261921021020

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط423.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيزيد كريم مسير سكر86716251921113015

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.0ثانوية الرشيد للبنينبابلادبيزيد وليد كاظم هادي86717231921065017

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيطيبه عباس محمد ناصر86718261922082014

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيآمنه عواد دبداب خلف86719261922074001

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط420.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمعتز قاسم مطشر محسن86720261921006097

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط420.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيمروه خليف عبد طعمه86721261922110031

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط420.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطادبيسجى صادق مالك خليفه86722261922112012

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينبأ ماجد خلف حسين86723261942132149

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة فاهم حسن حميدي86724261942132123
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قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيعلي فليح حسن سلطان86725241941010099

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط454.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيامجد مهدي شنيف حسين86726241941011010

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائينرجس منير طالب عبد86727241942134156

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزهراء عامر موسى جعفر86728231942115066

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط447.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيزينب محمد عطيه عبد86729231952091019

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط444.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقينبا هادي حميد نوير86730221952169030

كلية الطب/جامعة ميسان707.0ثانوية المتميزينميساناحيائيمحمد عالء ضياء الدين سلمان86731281941026024

كلية الطب/جامعة ميسان705.0ثانوية المتميزينميساناحيائيمحمد احمد عبود خليفة86732281941026021

كلية الطب/جامعة ميسان703.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيبتول جاسب عرس عفن86733281942058004

كلية الطب/جامعة ميسان701.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيايه رياض جاسب شنون86734281942074009

كلية الطب/جامعة ميسان699.7ثانوية المتميزاتميساناحيائيروى حسين علي احمد86735281942079012

كلية الطب/جامعة ميسان699.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيفكرة عباس جعفر محمد86736281942070055

كلية الطب/جامعة ميسان698.7ثانوية المتميزاتميساناحيائيفاطمة علي عبد الواحد عارف86737281942079018

كلية الطب/جامعة ميسان698.4ثانوية المتميزينميساناحيائيعلي حيدر محمود مجيد86738281941026017

كلية الطب/جامعة ميسان698.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيسجى احمد فاخر بالسم86739281942052063

كلية الطب/جامعة ميسان697.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزينب محمد عبد جنتو86740281942190069

كلية الطب/جامعة ميسان695.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي جاسم محمد علي86741281941001062

كلية الطب/جامعة ميسان693.5اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين علي مطر دبيس86742281941006053

كلية الطب/جامعة ميسان693.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيضحى صباح محمد محيبس86743281942063062

كلية الطب/جامعة ميسان692.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيعباس علي لفته منكاش86744281941008040

كلية الطب/جامعة ميسان692.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميساناحيائيحسين عالء محمد نصار86745281941043002

كلية الطب/جامعة ميسان692.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيالعقيله زينب كاظم خلف احمد86746281942078011

كلية الطب/جامعة ميسان692.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيتبارك جميل داخل لعيبي86747281942070006

كلية الطب/جامعة ميسان691.5اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد عباس كامل عثمان86748281941006021

كلية الطب/جامعة ميسان691.4ثانوية المتميزاتميساناحيائيام البنين جعفر كاطع محيسن86749281942079003

كلية الطب/جامعة ميسان691.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيعلي حطاب هاشم عشاو86750281941009032

كلية الطب/جامعة ميسان691.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيفاطمه ابراهيم جاسم محمد86751281942051084

كلية الطب/جامعة ميسان690.0اعدادية المشرح للبنينميساناحيائيمنتظر نوري كاظم لفته86752281941018020

كلية الطب/جامعة ميسان690.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيهبه احمد فائق حميد86753281942062057

كلية الطب/جامعة ميسان690.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد محمد علي جواد محمد علي86754281941006026

كلية الطب/جامعة ميسان689.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيايثار محمد كاظم شنين86755281942074007

كلية الطب/جامعة ميسان689.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمحمد سعدون شيال طويرش86756281941001102

كلية الطب/جامعة ميسان689.0اعدادية ابن زيدون للبنينميساناحيائيمنتظر كمون جابر ياسين86757281941022025

كلية الطب/جامعة ميسان689.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيرجاء علي صدام علي86758281942083013

كلية الطب/جامعة ميسان689.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيهدى سعيد ابو الهيل جهيد86759281942190139

كلية الطب/جامعة ميسان689.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيغدير جاسم محمد لفته86760281942051080
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كلية الطب/جامعة ميسان689.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمنتظر انور عبد الحسن جاسب86761281941001127

كلية الطب/جامعة ميسان689.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيالمجتبى زيد طارق عبد االمير86762281941006031

كلية الطب/جامعة ميسان689.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيزينب كاظم علي سلمان86763281942074033

كلية الطب/جامعة ميسان689.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي جبار كاظم علي86764281941001065

كلية الطب/جامعة ميسان688.7ثانوية المتميزاتميساناحيائيزينب الهدى جواد كاظم حمدان86765281942079014

كلية الطب/جامعة ميسان688.6ثانوية المتميزينميساناحيائيمنتظر ايمن مطرود علوان86766281941026029

كلية الطب/جامعة ميسان688.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيغدير خضير عبد العباس كاظم86767281942051081

كلية الطب/جامعة ميسان688.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر باسم سبتي منصور86768151941071096

كلية الطب/جامعة ميسان688.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيعلي سامي هاشم عليوي86769221941046052

كلية الطب/جامعة ميسان687.2ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيفاطمة علي عبد الحسين عبيد86770281942052084

كلية الطب/جامعة ميسان687.2ثانوية المتميزاتميساناحيائيغاده حيدر محمد علي عبد86771281942079016

كلية الطب/جامعة ميسان687.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائياحمد رسن عبود جاسم86772281941001008

كلية الطب/جامعة ميسان687.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيروان سالم عبد هللا خلف86773281942078031

كلية الطب/جامعة ميسان687.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائينبا عباس جعفر محمد86774281942070062

كلية الطب/جامعة ميسان687.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائينهاد مؤيد عبود محمد86775281942068083

كلية الطب/جامعة ميسان687.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي عبد الرضا موسى جادل86776281941006097

كلية الطب/جامعة ميسان686.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيمصطفى ابراهيم حسن كاطع86777281941032031

كلية الطب/جامعة ميسان686.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء شمخي كميل علي86778151942046071

كلية الطب/جامعة ميسان686.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد سلمان حسون حسين86779241941208025

كلية الطب/جامعة ميسان686.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيمحمد علي قاسم رحيمه سالم86780281941016037

كلية الطب/جامعة ميسان686.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيريكاردس باسم شابا سمعان86781171941364030

كلية الطب/جامعة ميسان686.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمنقذ جميل نعيم جاسم86782281941001137

كلية الطب/جامعة ميسان686.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيتبارك محمد اسماعيل عالوي86783281942074012

كلية الطب/جامعة ميسان686.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبدالقادر راضي جبر86784131942091067

كلية الطب/جامعة ميسان686.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي طاهر حاتم86785161942202143

كلية الطب/جامعة ميسان686.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائيزينب عبد الحسين فاخر محمد86786281942082011

كلية الطب/جامعة ميسان685.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عبد االمير عبد العزيز جواد86787121942109082

كلية الطب/جامعة ميسان685.6ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي صبري محمد86788141942129027

كلية الطب/جامعة ميسان685.2اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيأيات ليث عيدان جسام86789271942060010

كلية الطب/جامعة ميسان685.2ثانوية المتميزينميساناحيائيعلي مجيد جاسب حسين86790281941026019

كلية الطب/جامعة ميسان685.1ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عباس اسماعيل احمد86791131941016110

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيكوثر حسين حميد سعيد86792271942089095

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيايمان يونس خليفة سلمان86793211942102006

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الرحيم مذكور جبار86794241942121065

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيحوراء عباس عنيد علي86795261942095014

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك سعيد مفتن ذايه86796151942051019
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كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمود رسول فليح ثعبان86797251941208040

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم ناصر كريم سعدون86798221942135171

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه وحيد صياح عطيه86799241942081086

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكرار خالد راضي خلف86800111941032067

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى عبد الكريم حسن خيون86801141941182077

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه حسن عبد الساده عريبي86802141942066064

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عباس عبد الكاظم علي86803111941032005

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفاه هاشم لعيبي محمد86804111942062028

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيحسنين حيدر هويدي حمد86805231941038012

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيسيف علي عبد المحسن موسى86806231941252070

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائياالء نبيل حسين محسن86807231942087024

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائياسراء حسين علي نايف86808261942083006

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم فراس محمد قاسم86809131942131104

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيموده صادق غالب جمعه86810221942162094

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيفاطمه حسن علي عبدالرسول86811241942084028

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى كامل شمخي جبر86812221941077134

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسيف سعد جواد كاظم86813241941003126

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ستار جخيور علي86814221942139075

كلية الطب/جامعة ميسان685.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد محمد شهيد كناوي86815241941001019

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيقاسم كريم خلف علي86816211941002106

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيميالد عالء عبد الرزاق محمد86817261942097098

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيابتهال علي رسمي حسين86818281942052001

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائينرجس مجهول عبد الكاظم فجر86819241942168113

كلية الطب/جامعة ميسان685.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيميديا محمد نجم طه86820201942331160

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيبنين كريم سدخان حسن86821261942132019

كلية الطب/جامعة ميسان685.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينور الهدى علي عباس عبد86822281942052120

كلية الطب/جامعة ميسان685.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيحوراء علي محمود دهش86823251942053024

كلية طب االسنان/جامعة ميسان685.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيامنة كريم حسن مطير86824281942063013

كلية طب االسنان/جامعة ميسان684.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمقتدى محمد طارش قاسم86825281941013038

كلية طب االسنان/جامعة ميسان684.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيشمس عبد الكريم مزيد علي86826281942055079

كلية طب االسنان/جامعة ميسان683.2ثانوية المتميزينميساناحيائيالمنتظر عبد المطلب عالوي فرعون86827281941026006

كلية طب االسنان/جامعة ميسان683.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيغدير عواد كاظم عباس86828281942054037

كلية طب االسنان/جامعة ميسان683.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيكرار علي نعمه كطان86829281941013028

كلية طب االسنان/جامعة ميسان683.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيياسمين موسى عبد عودة86830221942143320

كلية طب االسنان/جامعة ميسان683.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء سالم طالب خضير86831161942332044

كلية طب االسنان/جامعة ميسان683.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيادريس احمد عبد الواحد عيدان86832281941008011

3590 من 2412صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.9ثانوية المتميزاتميساناحيائيحوراء حسن جاسم محمد86833281942079011

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.7ثانوية المتميزاتميساناحيائياديان احمد ابراهيم جابر86834281942079001

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزهراء تحسين علي منخي86835281942055042

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.0اعدادية كميت للبنينميساناحيائيياسين سالم عبيد فليح86836281941015032

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيرقية عبد هللا حسين سعد86837281942052035

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسن مشعل دخل شيبيلي86838291941025020

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء زيدان خلف عطيه86839281942059060

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيقيصر حيدر كاظم سالم86840281941014018

كلية طب االسنان/جامعة ميسان682.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيايات حسن سعيد سلمان86841281942068006

كلية طب االسنان/جامعة ميسان681.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزينب هيثم نعيم كريم86842281942096016

كلية طب االسنان/جامعة ميسان681.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الرزاق مصعب عبد الرزاق عبد هللا86843161941085030

كلية طب االسنان/جامعة ميسان681.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيدعاء جبار عبد مزيد86844281942062018

كلية طب االسنان/جامعة ميسان681.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيمريم عباس خلف عبيد86845281942062044

كلية طب االسنان/جامعة ميسان681.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيغسق حيدر علي جبر86846281842070037

كلية طب االسنان/جامعة ميسان681.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيمريم علي عبد الرزاق محمد86847281942096024

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمد كاظم جواد86848101941028090

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.6ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيروان فؤاد سكر غالي86849281942052041

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.2ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشمس محمد عواد بنيان86850161942165290

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيفاطمة الزهراء حيدر حسين عبود86851281942052080

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيساره عبد الكاظم عبد هللا شالل86852221942095015

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الحسين صباح صيوان86853161941090042

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء لطيف كاظم صحين86854161942290035

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عماد زكي حيدر86855161942452025

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيبتول حسنين علي محسن86856161942165073

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء ناهض سالم خضير86857161942165203

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد المنعم احمد عبد المنعم محمد86858161941075142

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيرفل فاضل عباس علي86859271942094024

كلية طب االسنان/جامعة ميسان680.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيبنين محسن طعيمه زغير86860281942051015

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.9ثانوية المتميزينميساناحيائيحسن محمد جبار سعيد86861281941026007

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيروان صكبان مرجع طرار86862281942054020

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم عبد الهادي نعيم حريب86863221942420027

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيوسن محمد عبد الساده مهوس86864161942152257

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا منصور جعاز دالس86865161941035008

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد هللا عودة نجم86866161942221015

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد رشيد حطاب مريوش86867161941084048

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائيعمر مازن سلمان عبد الرزاق 86868161941126020
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتضى ميثاق ناصر كاظم86869161941038053

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى محمد يالي حسون86870161942162040

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيمحمد قادر لفته مال هللا86871161941300024

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيايات عدنان صالح منصور86872161942165054

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن حاكم محيسن عبد الهادي86873161941060021

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الخالق محمود فارس86874161941075249

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيمالك مهدي صاحب عبد المهدي86875271942061050

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم نوري محمد مزيد86876231942088414

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيلطيف رحيم شريف لطيف86877221941058064

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيأطياب حميد خلف حسن86878261942097003

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمحمد عادل الزم شياع86879281941009057

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزهراء عباس ابراهيم شناوه86880221942112038

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية االقصى للبناتميساناحيائيفاطمة علي عباس كاطع86881281942071013

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيفاطمة صكبان مرجع طرار86882281942054043

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيآيات حسان رحم سلمان86883281942055007

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة نبيل شنيشل جاسم86884141942138026

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيضحى تحسين علي قصاب86885281942050032

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمؤمل محمد فالح حسن86886281941006125

كلية طب االسنان/جامعة ميسان679.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزهراء علي رحيم طعيمة86887281942055053

كلية طب االسنان/جامعة ميسان678.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسين عقيل عبد الصاحب عباس86888141941007008

كلية طب االسنان/جامعة ميسان678.5ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيامير كاظم خطار كاظم86889241941048003

كلية طب االسنان/جامعة ميسان678.5اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيفاخر حسنين محمد مهدي86890201941001190

كلية طب االسنان/جامعة ميسان678.1ثانوية المتميزين للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد هللا عبد القادر امين86891161941003024

كلية الصيدلة/جامعة ميسان697.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيريم نبيل إبراهيم ياسين86892281942059053

كلية الصيدلة/جامعة ميسان692.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد جبار جاسم عطيه86893281941006134

كلية الصيدلة/جامعة ميسان692.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيمحمد راضي حسن جابر86894281941011044

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمصطفى علي كاظم واشي86895281941006158

كلية الصيدلة/جامعة ميسان683.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزهراء طالب الزم كريش86896281942190051

كلية الصيدلة/جامعة ميسان682.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيتبارك محسن عامر محمد86897281942070008

كلية الصيدلة/جامعة ميسان681.8اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمنتظر عدنان مانع داخل86898281941006165

كلية الصيدلة/جامعة ميسان681.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمصطفى كريم ابراهيم محمد86899281941151240

كلية الصيدلة/جامعة ميسان681.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيحنين صابر حميد طاهر86900281942051023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان680.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيرهام عبد الستار عبد الجبار عليوي86901281942055040

كلية الصيدلة/جامعة ميسان680.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسن قاسم عبودي خفي86902281941151266

كلية الصيدلة/جامعة ميسان680.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيزهراء عادل قاسم جار هللا86903281942064016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان680.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحمزة محسن علي خليفة86904281941001038
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان680.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائينور الهدى عطيه جبار وادي86905281942062051

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي التقي حسين لعيبي كاظم86906281941006081

كلية الصيدلة/جامعة ميسان679.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسين شامل جكليت عبود86907281941151057

كلية الصيدلة/جامعة ميسان678.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيساره جواد حنون كطامي86908261942080117

كلية الصيدلة/جامعة ميسان678.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر عبد الزهره عبد الرضا بداي86909151942050097

كلية الصيدلة/جامعة ميسان678.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيفاطمة رحيم حامي شلوحي86910281942058025

كلية الصيدلة/جامعة ميسان678.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائينرجس مصطفى جواد حسن86911281942096027

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0ثانوية السبطين المختلطةذي قاراحيائيحسين علي دريول طينه86912221941344004

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائياديان محمد عبادي جعفر86913251942083003

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر رعد محمد جاسم86914251941031626

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0ثانوية السالم للبنينميساناحيائينزار ستار جبار حتيت86915281941005033

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيسجى كاظم جوني هليل86916281942059095

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيجعفر رعد رمضان شاتي86917281941032007

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب محمد جاسم حاجم86918261942132095

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0ثانوية المتميزاتميساناحيائيهيداء محمود سيد خفي86919281942079029

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيبراق عباس هادي جبار86920261942102021

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحسن عباس مطر جابر86921281941001026

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس جليل صافي سالم86922151942054275

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيهيام حسين عاتي عرار86923281942062060

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمالك فراس مهدي نعمه86924111942065163

كلية الصيدلة/جامعة ميسان677.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الناصر جبار هادي ابراهيم86925141941019066

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.9ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحيدر محمد علي علوان86926231941047016

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا علي حسين حيال86927131941020084

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيزيد قصي محمد خلف86928121941001030

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.4ثانوية المتميزينميساناحيائيموسى الكاظم جواد كاظم علي86929281941026030

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه نصير عبد الجبار عبد الزهره86930131942121122

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء طارق صفر عبد الرحمن86931131942121063

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد ابراهيم خليل86932261942250189

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيبنين كاظم ناجح نعمه86933241942111023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيسراج علي سلمان عبود86934261941005055

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائياسماء غانم جبار طعمه86935281942062005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيرائد هاني شريف صالح86936281941042015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيبتول نعيم حسن مهدي86937261942132015

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيروان مهند عبد هللا نجم86938261942096048

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيزهراء قاسم عبد الكريم سلمان86939211942147064

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيمريم رعد خنفر كاظم86940211942139154
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كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيبنين سامي عليوي سلمان86941261942075018

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيسجاد مزهر موحي مخرب86942281941002023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيعهد عبد هاشم جبار86943251942096270

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد غسان رشيد حميد86944211941003021

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزهراء وسام حسن محمد86945271942062063

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيشمس جاسم محمد علي عبد86946271942058183

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم يحيى اسماعيل خليل86947271942056341

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء سلطان شدهان عويد86948261942120096

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيمالك اوزه ر صالح سليمان86949201942154062

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمحمد باسم عقيل عباس86950281941008059

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد حسين نصرت عباس86951141941047005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء ياسين عبادي جبار86952251942096178

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمروه ثامر جبار عباس86953251942084792

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمنار احمد خلف عبد الصاحب86954221942141226

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيجيهان عمران حويل منشد86955221942412018

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حبيب جابر دخيل86956221942141181

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى فرج كاطع دحام86957221942412045

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيساره حسان سعيد خلف86958191942196052

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائياخالص عبد الكريم عبد العباس غراب86959161942290005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي جليل خزعل رزن86960221941053084

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيغفران سجاد عبد محسن86961161942202127

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيهاجر جابر حسين مطرود86962221942141252

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء صبيح خلف علي86963161942165176

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيعلي مكي غني شنشول86964251941020024

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب رياض حسين علي86965251942084475

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيحوراء عدنان أحمد كنعان86966211942098028

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيهبه فالح مطشر سلمان86967291942053091

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيآريج يوسف عبد هللا عوده86968251942084012

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيآمنه محمد نعمه جبار86969231942088003

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحمد صباح فجر حسن86970231941016054

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيزهراء نعمه كاظم نعمه86971231942110031

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى احمد عايد نافع86972291941003271

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمثنى عدنان حسن جريثم86973291941002151

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى مسلم حسين بطيخ86974251942062201

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حمودي جبار حمد86975251941031449

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد الرحيم محمد باقر محمد حسين86976251941031038

3590 من 2416صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب كريم عبد االمير عبد86977251942062461

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيثريا محمد رضا متعب86978271942067032

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا باسم احمد محمد86979171941007128

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيزهراء مرتضى جويد عنيد86980221942109039

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره راجح حميد الزم86981121942094158

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم اياد شهاب احمد86982101941028005

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر حسين حمزه محمد86983271941005283

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيايمان احمد عبار جواد86984211942160001

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد جاسم محي86985151942054113

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيرند سعيد جاسم محمد86986131942070085

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل احمد ناجي عبود86987151941014011

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيبتول طالب شنان زاتي86988261942088013

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة حسين صبحي عباس86989261942143094

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة رحيم هاشم عيدي86990261942143096

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيازهار محيسن محمد حسين86991141942145006

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه امجد محي خلف86992111942127051

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميس عباس فاضل حسن86993111942080136

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى عبد هللا مسلم فاخر86994151941005150

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزهراء قاسم مهدي علي86995261942108068

كلية الصيدلة/جامعة ميسان676.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء عبد السالم مكي علي86996261942096059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيصباح كريم مارد موح86997281951105015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان637.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيزهراء اياد حسين ثجيل86998281952081016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان636.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيعذراء عبدالرضا جاسم كاظم86999281952060053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان636.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيعلي حسين رحيم محمد87000281951032027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيزينب رسول صالح محمد87001281952077039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيساره كريم رحيم مشكور87002281952060046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0ثانوية صدى الطف للبنينميسانتطبيقيجهاد كاظم جخيور حلو87003281951042004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيسجاد كاظم حسن يوسف87004281951017041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد طالب عباس حليفي87005281951006143

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزهراء علي كاطع الزم87006281952062022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيرقية رمضان سلمان قاسم87007281952055016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيزهراء كريم مجيد سلمان87008281952070044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيهاله كاظم عباس كاظم87009281952190096

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان622.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمحمد حمود عبد هللا حميدي87010281951001126

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيريام علي محمد علي87011281952060023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان619.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيبراء جميل كاظم زامل87012281952055006
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيفاطمه علي مطر خنجر87013281952059044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيزهراء رسول صالح محمد87014281952077032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزينب حسين كاظم سعد87015281952060036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان616.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين جاسم محسن امتيعب87016281951006035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيايات جميل جاسم محمد87017281952077008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقياحمد صبيح شناوة مطر87018281951044010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيأالء ستار جبير خنيصر87019281952081001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان612.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيتبارك حنون شامخ علي87020281952059010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان609.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيفاطمه شاكر حمد شريف87021281952077067

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان609.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمسلم رحيم موسى فنيدي87022281951017091

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيسجى كاظم عبيد فليح87023281952105009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيرسل احمد حسن جابر87024281952060019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيحسين سعد فاخر شاوي87025281951015009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان606.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقينور محمد حسين عبد فليح87026281952190093

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان604.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيعلي ماهر كرم عصواد87027281951016111

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان604.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقينبأ هادي عبد الزهره محمود87028281952096011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان603.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيعلي رسول حمادي جابر87029281951011086

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان603.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقييمامه جواد هبيسي حمد87030281952059062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان603.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقيخضر صادق لطيف داير87031221951301016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان601.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيعلياء طالب ثاني حسن87032281952074025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان600.0ثانوية صدى الطف للبنينميسانتطبيقيعلي كاظم جمعه عباس87033281951042017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان597.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيحمدة عبد الكاظم زاير صابط87034281952055013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان597.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين عالوي راشد عالوي87035281951006040

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان595.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيكرار علي جلوب عذير87036281951104043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان595.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيسجاد قاسم حسن سعد87037281951008039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان595.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيسماح نجاح علوان ربيط87038281952060049

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان594.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي السجاد احمد راضي مرهج87039281951044075

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان593.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزهراء كريم رحيم مشكور87040281952060030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان592.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيابو الحسن عباس رحيم محمد87041281951009002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان592.0ثانوية صدى الطف للبنينميسانتطبيقيمنتظر عبد الكاظم رحيم محيسن87042281951042027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان591.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيالزهراء عبد الحسن حسب هللا حسن87043281952078008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان591.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيعباس جبار غانم بوشي87044281951011068

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان591.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين اسماعيل شوال عطيه87045281951006034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان591.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيمحمد محمود جبر محمد87046281951044137

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان591.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيخديجه ساري قاسم حاتم87047281952077024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان590.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيافنان سعد نعيمه راضي87048281952105002
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان590.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيسندس محمد عميد عويصي87049281952060051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان587.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمصطفى نصير وارد زغير87050281951012095

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان587.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيرفل تحسين عبد الرضا حسين87051281952078016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان585.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيزهراء يوسف عباس عوده87052281952070047

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيبتول عبد الرحمن يهودي نبيت87053281952078010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيامين عبد الزهره عبود ثويني87054281951001019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسيف اسماعيل كريم طاهر87055281951151323

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيعالء هادي حسين راضي87056281951032025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيغفران احمد مجيد عزيز87057281952062044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيحيدر جمعه عبد الرضا خريس87058281951020015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيذو الفقار فاخر يوسف علي87059281951001044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيسجاد حسن علي محمد87060281951104028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيأيثار محمود نور محسن87061281952078009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الكريم جعفر كاظم87062161952383053

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي جليل مهني فهد87063281951044080

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان611.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميسانتطبيقيمرتضى علي حسين كبيش87064281951102012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيزهراء قاسم ناصر حسن87065281952068027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان609.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء موسى سفاح جعفر87066281952050034

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيزهراء احمد شاتي منصور87067281952059017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان606.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقياحمد نعيم زورة كريدي87068281951002005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان604.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد راضي جعاز كطوف87069281951012083

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان601.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمصطفى فلحي حسب غضب87070281951008109

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان601.0ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيزهراء حسن مسعد حميدي87071281952058016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان596.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد صادق ماجد حميد امونس87072281951012085

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان595.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقييقين ماهر عبد الحسين علي87073281952070096

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان592.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانتطبيقيكاظم عبادي كطافه عباس87074281951108014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان591.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمحمد هاشم وادي حبيب87075281951008101

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان589.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيزهراء مالك شند جالل87076281952069031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان588.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيصالح صباح شمخي جبر87077281951002032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان587.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد صبيح صادق عابدي87078281951151032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان585.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقينرجس صالح جبار فرحان87079281952077088

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان584.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيحسين قاسم حسين محمد87080281951001037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان582.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيمنتهى كريم جوحي خلف87081281952062052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان582.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمرتضى محمد سعد فرج87082281951017088

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان581.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيطاهر جبار عبد الكريم خلف87083281951039023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان581.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيهدى قيصر كريم نعمه87084281952059060
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان580.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيمريم علي جواد هبيسي87085281952059049

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان580.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيحنين عباس خلف كريم87086281952059012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان580.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيزينب سلمان مطشر جراد87087281952077042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان580.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمهدي علي عبد الحسن لعيبي87088281951032052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان580.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمؤمل داخل محسن جابر87089281951001106

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان579.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيمقتدى سالم جبر حسب87090281951016167

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان579.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيشمس ظافر فاخر عبد الكريم87091281952078027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان578.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء جليل قاسم فزيع87092281952050018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان577.0الخارجياتميسانتطبيقينرجس عقيل قحطان راضي87093281952401016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان576.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمصطفى احمد مزهر جاسم87094281951012092

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان576.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيزهراء مناف محمد سيد87095281952055022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان576.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيبتول رعد شامخ حسن87096281952080003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان576.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيعلي الرضا خالد عنصيل حاجم87097281951002042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان574.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد خليل محيسن جبر87098281951012082

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان574.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيكوثر لواح سهل قاسم87099281952074031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان572.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيعلي فرحان موسى متعب87100281951018056

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان572.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيمرتضى نعيم كاظم مطشر87101281951039045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان571.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيشكر محمد شكر محمود87102281951033013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان571.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمؤمل حميد عاتي حسان87103281951012071

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان570.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيمنتظر شهيد فالح خريبط87104281951011153

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيحوراء خالد عبد حيدر87105281952062008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزهراء جواد حسوني جابر87106281952062015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيساره احمد سعيد عكله87107281952059028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان568.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقينور ساهي صكر حاجم87108281951151786

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان667.9ثانوية المتميزاتميساناحيائيمروه احمد رحيم احمد87109281942079021

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان665.0ثانوية كميت للبناتميساناحيائيزينب حسين عبد الواحد مزعل87110281942067009

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان664.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين سالم يونس ثويني87111281941006048

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان660.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيمرتضى عزيز مبارك غانم87112281941032029

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان658.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيعذراء عادل عبودي اوبان87113251942096259

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان657.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب فاضل كاطع فهد87114281942052059

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان656.8ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمفاز جاسم محمد جاسم87115281942052103

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان656.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيفاطمه عطوان جاسب علي87116281942077044

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان655.7ثانوية المتميزاتميساناحيائيفاطمة منذر رحيم احمد87117281942079020

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان655.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمصطفى رسول علي عزيز87118281941006156

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان651.0اعدادية كميت للبنينميساناحيائيعلي منتصر كوز بدن87119281941015015

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان650.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينبأ حازم جلوب أكيرع87120281942052109
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قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان650.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينميساناحيائيعلي رعد كريم علوان87121281941025021

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان649.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحسنين علي دعير فهد87122281941001031

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان647.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيمنار صبيح محارب طليع87123281942066039

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان647.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب جاسم غزال عبود87124261942104079

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان644.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيآيات عمار عبد الحسن داغر87125281942078003

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان637.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيفاطمة الزهراء عبد االمير حطاب لفتة87126281942083031

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان635.2ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيغدير صبيح عبيد درباش87127281942190086

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان635.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيشهد كريم عبد إسماعيل87128281942059102

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان634.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيدينا محمد خالد عبد علي87129281942075006

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان631.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيسجى شاكر محمود يعقوب87130161942228071

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين يعرب حميد عباس87131161941089016

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل محمد حسن خلف جعاز87132161942280038

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان628.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيابتهال مزهر سحور جاسم87133281942059012

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيغدير ماجد حطاب جعفر87134281942064023

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان627.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيزينب عدنان حاتم سعدون87135281942070031

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحيدر احمد راشد عبود87136281941006061

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيوضاح محمد علي عبد السادة عبد النبي87137161941090050

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0ثانوية الهاشمي النموذجية  للبناتميساناحيائيساره مهدي حسين راضي87138281942085003

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان625.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيمنتظر دعير كريم فنجان87139281941016050

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحيدر جاسم لفته عباس87140281941001040

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان623.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب ابراهيم مزعل جاسم87141281942052054

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزهراء محسن عبد االمير نعيم87142281942077024

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيفاطمة حسن محيسن فلحي87143281942070049

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان620.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمنتظر سالم عبد الحسين لعيبي87144281941151270

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان620.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائينور الهدى احمد لفته عاتي87145281942190125

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0اعدادية كميت للبنينميساناحيائيمصطفى حسن جاسم دنانه87146281941015027

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان617.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيفاطمه عبد الزهره عنبر خلف87147281942059122

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان616.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد الكريم كريم موسى87148161942145145

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي محمد حسن عباس87149161942171038

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان612.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيغسق رائد فاضل محمد87150281942063073

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيمهند صبيح فنجان طرفي87151281951018083

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان612.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيحسن سعد منعم ماهور87152281951001027

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان599.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيآيات حامد جاسم حبيب87153281952078002

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان591.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد العزيز سعد حسن حنون87154161951355120

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان582.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيمحمد عباس رحيمة خضير87155281951002066

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان582.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيزهراء حامد كاظم عاشور87156281952059019
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قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان576.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي سليم خريبط زبون87157281951044084

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان572.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيمصطفى عجيل صالح بداي87158281951018077

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان569.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر كريم محسن عيسى87159161951089082

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان568.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمحمد علي جاسب محيبس87160281951009099

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان568.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيشهد قاسم ازغير صباح87161281952050045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان692.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيروان كامل زمام حسن87162281952063011

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان684.0ثانوية المشرح للبناتميسانتطبيقيتأويل سعد محمد عباس87163281952072004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان684.0ثانوية بني هاشم المختلطةميسانتطبيقيرسول قيس كاظم حسن87164281851106005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان677.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيامال نعيم كاطع جياد87165281952060004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان672.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيزهراء جاسم محمد عودة87166281952070033

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان672.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعمار موسى مطشر شاكردي87167281951006105

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان671.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيبنين جعفر كاطع ياسين87168281952096004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان671.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسن محمد هليل زيدان87169281951006031

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان669.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيمحمد فالح هادي سلمان87170281951039041

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان668.0الخارجيونميسانتطبيقيمعتز عبد الكريم ابراهيم كبيان87171281951400038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان667.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيعلي حامد دوحي عذافه87172281951032026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان666.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيحسين حواس صفوك باتوك87173281951039009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيجواد كاظم جبار موسى87174281951020007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيباقر فاضل هاني رخيص87175281951001020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان660.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقياديان علي كاظم سهيل87176281952051004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان658.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيصادق شاكر حمزه بجاي87177231951032017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان657.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيعلي فالح عبد داخل87178281951011094

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان656.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا هاشم حميد كزار87179161951094070

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان655.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيمنتهى ناصر محسن عبد هللا87180281952077083

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان654.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيحيدر حسين محسن اعليج87181281951105010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان653.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيحمزة رحيم رشك مطلك87182281951032014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان653.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيسجاد محمد عبد الحسين غصاب87183281951006065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان652.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانتطبيقيغدير سعدون نعمه كاطع87184281952108004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان652.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيتبارك حنون مسلم محمد87185281952055010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان652.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيابا الحسن علي جياد جاري87186281951012002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان652.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيريا كريم لطيف علي87187281952083008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان651.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيزهراء شهيد عزيز عباس87188281952051025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان651.0ثانوية كميت للبناتميسانتطبيقيزهراء علي حسن شاطي87189281952067009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان651.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيحسين جاسم محمد رهيج87190221951046008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان650.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيبنبن محمد عبدالرضا كاظم87191281952060009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان649.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيحيدر حسن شلو اتعيب87192281951022035
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان648.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانتطبيقياحمد سعدون نعمه كاطع87193281951108002

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان647.0الخارجيونميسانتطبيقيعلي سالم شنيشل مزعل87194281951400026

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان647.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيمريم مناف علي هادي87195281952078037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان645.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيفاطمه علي حيدر موسى87196281952050051

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان645.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيحسين سعد درويش مراد87197281951021018

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان644.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى حسين ناجي خير هللا87198161951022084

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيضحى حنون جبار صنكور87199281952077057

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0ثانوية سامراء للبنينذي قارتطبيقيباسم بهلول جاسم رخيص87200221951092004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمصطفى نعيم معله حاتم87201281951151724

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان643.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيسيف حامد عباس سهر87202291951153159

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان642.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقياالء عبد الرضا صبيح جاسم87203281952059003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان642.0ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيتبارك جبار حسين مهنا87204281952058007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد ماجد كاووش وهيم87205281951006160

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيمجتبى اسماعيل محسن عبد الزهره87206281951020029

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عباس جاسم غليم87207161951022056

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيمصطفى محمد عبد الرضا علي87208281951044148

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان639.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيحمزه محمد حسين غالي87209281951039012

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان639.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي االكبر منذر سلمان جاسم87210281951006079

كلية العلوم/جامعة ميسان667.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيشمس الضحى علي حسين علي87211281942057015

كلية العلوم/جامعة ميسان663.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزهراء عقيل شايع محارب87212281942077021

كلية العلوم/جامعة ميسان662.0الخارجياتميساناحيائيرسل عالء عبد المحسن ياسين87213281942401008

كلية العلوم/جامعة ميسان662.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحسين مارد حمود كاظم87214281941001037

كلية العلوم/جامعة ميسان661.0ثانوية كميت للبناتميساناحيائيفاطمة محمد مهدي هاشم87215281942067022

كلية العلوم/جامعة ميسان655.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيتماره ريزوان كمال عبد الرحمان87216281942052028

كلية العلوم/جامعة ميسان655.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيآيه صباح نوري إبراهيم87217281942059010

كلية العلوم/جامعة ميسان654.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيفاطمه محمد نوري إبرهيم87218281942059125

كلية العلوم/جامعة ميسان649.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبتول فالح فاخر دعير87219281942059021

كلية العلوم/جامعة ميسان648.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيأيه ممدوح كاظم فندي87220281942063008

كلية العلوم/جامعة ميسان645.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمريم تحسين جاسم صياح87221281942052094

كلية العلوم/جامعة ميسان643.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيام البنين جعفر قحطان علوان87222281942096001

كلية العلوم/جامعة ميسان642.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيمريم علي حميد كاظم87223281942068079

كلية العلوم/جامعة ميسان639.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيفاطمة هاشم دفار سالم87224281942083035

كلية العلوم/جامعة ميسان636.0ثانوية الهاشمي النموذجية  للبناتميساناحيائيمريم فراس طه ياسين87225281942085005

كلية العلوم/جامعة ميسان635.0اعدادية اإلعتدال للبنينميساناحيائيعباس ستار جبار فري87226281941017010

كلية العلوم/جامعة ميسان634.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمرتضى باقر صادق كرم87227281941151221

كلية العلوم/جامعة ميسان630.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيثناء ماجد كاظم لعيبي87228281942190028
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كلية العلوم/جامعة ميسان626.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيمنار حارث عبد االمير جاسم87229281942096025

كلية العلوم/جامعة ميسان625.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائينور الهدى ميسان صبيح بداي87230281942061043

كلية العلوم/جامعة ميسان623.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمحسن علي مرزوق فرحان87231281941001095

كلية العلوم/جامعة ميسان622.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيفاطمة جبار كوز عيدان87232281942052081

كلية العلوم/جامعة ميسان622.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزهراء علي كريم بدن87233281942077022

كلية العلوم/جامعة ميسان620.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيرباب احسان زغير هاتو87234281942051029

كلية العلوم/جامعة ميسان619.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيحنين اسعد عبد الرضا جاسم87235281942055025

كلية العلوم/جامعة ميسان619.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائياسراء كريم محمد كرم87236281942052005

كلية العلوم/جامعة ميسان619.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيابا الفضل يحيى رمح حسن87237281941006003

كلية العلوم/جامعة ميسان617.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيباقر حسين علي عجيل87238281941009009

كلية العلوم/جامعة ميسان616.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيام البنين عبد هللا لعيبي حسن87239281942055014

كلية العلوم/جامعة ميسان615.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيسجى لفته كاظم صالح87240281942078051

كلية العلوم/جامعة ميسان615.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيايه محسن نصيف جاسم87241281942052017

كلية العلوم/جامعة ميسان612.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيضحى حسام كريم كاظم87242281942078056

كلية العلوم/جامعة ميسان612.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيبشرى ضياء جاعد خلف87243281942062013

كلية العلوم/جامعة ميسان611.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائينرجس عطيه جمعه فريح87244281942055109

كلية العلوم/جامعة ميسان609.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيكرار كاظم ضمد محيسن87245281941006118

كلية العلوم/جامعة ميسان609.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيمحمد حسن فاخر مونس87246281941021022

كلية العلوم/جامعة ميسان607.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزهراء علي زاير عذاب87247281942052048

كلية العلوم/جامعة ميسان607.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمهدي جبار مزهر علي87248281941001138

كلية العلوم/جامعة ميسان607.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيفاطمه محمد حمد اسماعيل87249281942190098

كلية العلوم/جامعة ميسان607.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمحمد مرتضى ماجد محي87250281941009063

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيحوراء محمد حسن جاسم87251281942055027

كلية العلوم/جامعة ميسان606.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيزهراء عبد االمير فالح كاظم87252281942104001

كلية العلوم/جامعة ميسان605.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد عبد الرضا غدير مزبان87253281941006022

كلية العلوم/جامعة ميسان602.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيأم البنين أحسان علي مجيد87254281942055013

كلية العلوم/جامعة ميسان601.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيامنة احمد عبد الرحيم ابراهيم87255281942054005

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0الخارجياتميساناحيائيوداد رزاق عبد السيد سلمان87256281942401027

كلية العلوم/جامعة ميسان600.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيفاطمه فالح صابط عباس87257281942063082

كلية العلوم/جامعة ميسان599.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيزهراء حسين راضي عذير87258281942063033

كلية العلوم/جامعة ميسان598.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائييقين حسين ربع حميد87259281942073071

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيمروه علي عبد الرحيم حسن87260281942063089

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيزينب عباس كريم تعبان87261281942081032

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيمريم موحان حاتم شنيور87262281942073061

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيرسل احمد عناد محمد87263281942190040

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيرغداء مزهر خلف عكاب87264281942073013
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كلية العلوم/جامعة ميسان594.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائينور الهدى محمد رحيم كريم87265281942055112

كلية العلوم/جامعة ميسان594.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء حيدر دعير حسناوي87266281942059059

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيساره علي حسن حمد87267281942052062

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيمريم كاظم عبد الحسين فرهاد87268281942063092

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيسجى حسن كاظم جبر87269281942078050

كلية العلوم/جامعة ميسان593.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيبثينه شاكر كباشي عنيد87270281942075001

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيتقى محمد عمران موسى87271281942052027

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيمنار ثعبان بلعوط حسن87272281942070061

كلية العلوم/جامعة ميسان591.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزينب كريم راضي عبد87273281942077031

كلية العلوم/جامعة ميسان591.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزهراء نبيل عبد الكريم مطشر87274281942069026

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيعذراء سليم عبد الحسن ناجي87275281942065043

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينبأ ناصر خلف شندي87276281942052110

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيليلى جاسب خزعل حميد87277281942073057

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائيصابرين عبد الزهره سالم كطان87278281942082019

كلية العلوم/جامعة ميسان589.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيميس علي حسين عبد الساده87279281942190111

كلية العلوم/جامعة ميسان589.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيريام علي عداي رومي87280281942075009

كلية العلوم/جامعة ميسان589.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيميالد راشد لعيبي فرج87281281942190115

كلية العلوم/جامعة ميسان588.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيهدى حميد عباس صوالغ87282281942066049

كلية العلوم/جامعة ميسان588.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيساره صبيح هليل بديوي87283281942190071

كلية العلوم/جامعة ميسان587.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيتبارك محمود محيي لفته87284281942074013

كلية العلوم/جامعة ميسان586.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيانمار كريم حجام حنتوش87285281942096004

كلية العلوم/جامعة ميسان586.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيرباب عدنان كاظم محيسن87286281942090006

كلية العلوم/جامعة ميسان586.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيمروة فالح طعمه نجدي87287281942072023

كلية العلوم/جامعة ميسان585.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيفاطمه خالد والي لطيف87288281942059118

كلية العلوم/جامعة ميسان585.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيجنه عباس محمود محمد87289281942063023

كلية العلوم/جامعة ميسان584.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيحنان عبد الستار قاسم حسن87290281942055024

كلية العلوم/جامعة ميسان584.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيشهد علي محمد حالوب87291281942060024

كلية العلوم/جامعة ميسان582.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينرمين مازن علي حسين87292281942052114

كلية العلوم/جامعة ميسان582.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيسجاد صبري شامخ علي87293281941012028

كلية العلوم/جامعة ميسان582.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيايالف محمد لفته عبد الحسن87294281942083004

كلية العلوم/جامعة ميسان581.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيفاطمة ستار جبار حسن87295281942050042

كلية العلوم/جامعة ميسان581.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيايات سبهان كريم راضي87296281942190016

كلية العلوم/جامعة ميسان580.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيمريم سالم سعيد خصاف87297281942070059

كلية العلوم/جامعة ميسان580.0ثانوية الحريري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران كاظم علي نصر هللا87298141942137033

كلية العلوم/جامعة ميسان580.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيحسن اياد مهدي ابراهيم87299281941012013

كلية العلوم/جامعة ميسان579.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزهراء حسان محمود حسان87300281942051038
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كلية العلوم/جامعة ميسان578.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيزهراء عقيل عبد الزهره فليح87301281942072013

كلية العلوم/جامعة ميسان577.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيفاطمه سعد عبد الرحيم عبد87302281942073048

كلية العلوم/جامعة ميسان576.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمريم علي عبد الواحد قاسم87303281942052098

كلية العلوم/جامعة ميسان576.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائيزهراء علي سالم يونس87304281942082009

كلية العلوم/جامعة ميسان576.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيحسن علي راضي حافي87305281941011009

كلية العلوم/جامعة ميسان576.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائينور احمد عيدان جارا هللا87306281942059149

كلية العلوم/جامعة ميسان576.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةميساناحيائيسجاد ذيبان مطلك مزبان87307281941103001

كلية العلوم/جامعة ميسان575.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزينب علي غليم دخيل87308281942077029

كلية العلوم/جامعة ميسان575.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمحمد حسن ماهر مساعد87309281941001101

كلية العلوم/جامعة ميسان575.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائينور الهدى حسن عطيه عبدهللا87310281942061042

كلية العلوم/جامعة ميسان574.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيعذراء خيون عبد الصاحب جبر87311281942059111

كلية العلوم/جامعة ميسان573.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيهدى سعيد حميد راضي87312281942060046

كلية العلوم/جامعة ميسان572.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيشهد قاسم محمد جناح87313281942052068

كلية العلوم/جامعة ميسان572.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيسجاد فراس عبد الزهرة جالب87314161941010011

كلية العلوم/جامعة ميسان572.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيبان حميد مجيد ظاهر87315281942051013

كلية العلوم/جامعة ميسان572.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيعباس جودة جبار حامي87316281941016017

كلية العلوم/جامعة ميسان572.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيتقى محمد خلف مزعل87317281942059036

كلية العلوم/جامعة ميسان572.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيأزهار حيدر ياسر خلف87318281942081001

كلية العلوم/جامعة ميسان571.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيفاطمة محسن عذافه حاوي87319281942062039

كلية العلوم/جامعة ميسان570.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيمحمد قاسم رحيم زوير87320281941011048

كلية العلوم/جامعة ميسان570.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيزهراء جواد حمود عبد الحسن87321281942070019

كلية العلوم/جامعة ميسان569.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيآسيا عباس عداي كاظم87322281942055002

كلية العلوم/جامعة ميسان568.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيساره حسين نعيم صابر87323281942059091

كلية العلوم/جامعة ميسان567.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيجعفر الصادق غالب كريم عريمش87324281941008012

كلية العلوم/جامعة ميسان567.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيصاحب فالح صاحب يوسف87325221941039064

كلية العلوم/جامعة ميسان566.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيعمره نمير حسن كريم87326281942064021

كلية العلوم/جامعة ميسان566.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد مظفر رشيد فضيح87327221941040013

كلية العلوم/جامعة ميسان565.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيسجاد سالم عيدان فزع87328281941007018

كلية العلوم/جامعة ميسان565.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائييقين حيدر مزهر شمهود87329281942073072

كلية العلوم/جامعة ميسان565.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيدعاء ضياء وحيد جبار87330221942154030

كلية العلوم/جامعة ميسان565.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيعمار علي جبر سلمان87331141941203112

كلية العلوم/جامعة ميسان564.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيكاظم نعيم عليوي ناصر87332221941036209

كلية العلوم/جامعة ميسان564.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيحسين جمعه داود شجر87333281941008023

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0اعدادية المشرح للبنينميساناحيائيجواد كاظم صبيح صحن87334281941018003

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيسارة حسين علي احمد87335281942052061

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائينور عبد زاير صابط87336281942055114

3590 من 2426صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيزهراء جاسم محسن علي87337281942081020

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين احمد عبد حمادي87338111941058033

كلية العلوم/جامعة ميسان562.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيفرقان محمد جمعه سلطان87339281942060034

كلية العلوم/جامعة ميسان562.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياسالم رياض نعيم لعيبي87340281942190004

كلية العلوم/جامعة ميسان562.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيزينب محمد عاتي فليح87341281942096015

كلية العلوم/جامعة ميسان562.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى عامر حسين ابراهيم87342111942105147

كلية العلوم/جامعة ميسان561.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائينور الهدى محمد خضر علي87343281942059153

كلية العلوم/جامعة ميسان561.0اعدادية اإلعتدال للبنينميساناحيائيالحر وليد حسين جاسم87344281941017004

كلية العلوم/جامعة ميسان561.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيزهراء ناصر حسين جوده87345221942106024

كلية العلوم/جامعة ميسان561.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيزهراء كاظم صابر صكبان87346281942078036

كلية العلوم/جامعة ميسان561.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيتقواتي صباح كاظم حسن87347281942055021

كلية العلوم/جامعة ميسان561.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيالمنتظر مهدي موشي خصاف87348281941006033

كلية العلوم/جامعة ميسان560.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيحسين عزيز جواد كاظم87349281941104006

كلية العلوم/جامعة ميسان560.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيعلي مناف خليل نجم87350281941042027

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيفاطمه قاسم عبد  حسن87351281952062048

كلية العلوم/جامعة ميسان596.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيسجاد عباس حسن خضير87352281951032019

كلية العلوم/جامعة ميسان592.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيزهراء حسين هامل جعفر87353281952059020

كلية العلوم/جامعة ميسان582.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيسرور مطلك فتين شغي87354281952055030

كلية العلوم/جامعة ميسان577.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد قاسم عبد حسن87355281951151645

كلية العلوم/جامعة ميسان574.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيمريم وتد لعيبي عرمش87356281952190088

كلية العلوم/جامعة ميسان574.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقينور وسام كامل خلف87357281952055060

كلية العلوم/جامعة ميسان574.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيزينب حسين نعيم محيسن87358281952075017

كلية العلوم/جامعة ميسان573.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيحسين فريح طاهر عشب87359281951105007

كلية العلوم/جامعة ميسان571.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزينب حسن عبدالساده عاصي87360281952060035

كلية العلوم/جامعة ميسان569.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيرند علي جالب محيسن87361281952074010

كلية العلوم/جامعة ميسان565.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيهدير رحيم حسن مهودر87362281952077096

كلية العلوم/جامعة ميسان564.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيهاجر رياض عيدان جاسم87363281952069058

كلية العلوم/جامعة ميسان564.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيمريم هاتو قاسم شهيب87364281952069046

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد جاسم جواد شحيل87365281951151588

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء جبار فرج جبر87366281952050020

كلية العلوم/جامعة ميسان563.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيوسن قاسم حسين عليوي87367281952070094

كلية العلوم/جامعة ميسان560.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيغفران هاللي عبيد نصير87368281952077061

كلية العلوم/جامعة ميسان558.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيحسين مزعل ارحيمة فواد87369281951022031

كلية العلوم/جامعة ميسان558.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيباقر خلف فرج والي87370281951104006

كلية العلوم/جامعة ميسان557.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيزهراء احمد عيدان جبار87371281952051024

كلية العلوم/جامعة ميسان557.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيزينب خالد امسلم محيسن87372281952074016
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كلية العلوم/جامعة ميسان556.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيتبارك جبار علوان ربيط87373281952060010

كلية العلوم/جامعة ميسان556.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيهبه محمد غضبان جاسم87374281952068068

كلية العلوم/جامعة ميسان556.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيستار جبار عوده عجيل87375281951039021

كلية العلوم/جامعة ميسان555.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيايات عبد فرحان حداد87376281952077011

كلية العلوم/جامعة ميسان553.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيايثار سلمان جريو زاجي87377281952069008

كلية العلوم/جامعة ميسان552.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيسجى حاتم خليف دخيل87378281952077052

كلية العلوم/جامعة ميسان551.0ثانوية ابو تراب للبنينميسانتطبيقيحسين علي محمد راضي87379281951036005

كلية العلوم/جامعة ميسان550.0ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقينور باسم خميس حنظل87380281952058030

كلية العلوم/جامعة ميسان550.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيزينب محمد جبر غويتر87381281952077047

كلية العلوم/جامعة ميسان550.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيساره حيدر عبد الساده عباس87382281952070058

كلية العلوم/جامعة ميسان548.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيمريم جواد حمادي الزم87383281952078036

كلية العلوم/جامعة ميسان548.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيميسم سعد احمد عبد الوهاب87384281952063033

كلية العلوم/جامعة ميسان545.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيفاطمة عبد الحسن عبد الكريم محمد علي87385281952069041

كلية العلوم/جامعة ميسان545.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيهاجر خزعل عبود رويض87386281952069057

كلية العلوم/جامعة ميسان544.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيكافي رعد جاسم حسين87387281952081039

كلية العلوم/جامعة ميسان544.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقينور الهدى حيدر مجذاب دحام87388281952068062

كلية العلوم/جامعة ميسان543.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيلقاء كطان عفلوك لجالج87389281952068052

كلية العلوم/جامعة ميسان543.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزينب عبدالزهره حسين مجيد87390281952060040

كلية العلوم/جامعة ميسان540.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيحوراء جاسب اسمر رسن87391281952077022

كلية العلوم/جامعة ميسان538.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيزينب جاسم كشيش داغر87392281952090023

كلية العلوم/جامعة ميسان538.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيرسل علي سلمان زبون87393281952062013

كلية العلوم/جامعة ميسان537.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيحسين شريف عبد النبي جابر87394281951002015

كلية العلوم/جامعة ميسان537.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقياحمد علي زغير عبد الحسن87395281951022006

كلية العلوم/جامعة ميسان537.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيزهراء شومل عبعوب سيالن87396281952074011

كلية العلوم/جامعة ميسان535.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيسعاد عزيز حيال عناد87397281952090033

كلية العلوم/جامعة ميسان535.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيمحمد جواد برهان عبد االمير87398281951101032

كلية العلوم/جامعة ميسان535.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيمنتظر محمد علي حسين87399281951020053

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيميسم مجيد جاسم حمدان87400281952055053

كلية العلوم/جامعة ميسان534.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيبتول عامر عبد هللا كمال87401281952075002

كلية العلوم/جامعة ميسان533.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيمسلم احمد عبد الحسن خليفة87402281951039046

كلية العلوم/جامعة ميسان531.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد رياض حسن علي87403281951151290

كلية العلوم/جامعة ميسان528.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيسارة قاسم نعيم علك87404281952055029

كلية العلوم/جامعة ميسان527.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيايات حامد عدنان كاطع87405281952069007

كلية العلوم/جامعة ميسان527.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقينداء عبد االمير حلموت كاظم87406281952062055

كلية العلوم/جامعة ميسان527.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيزهراء محمد محمد علي خضر87407281952057008

كلية العلوم/جامعة ميسان526.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقينور نعيم محمد مويع87408281952077094

3590 من 2428صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة ميسان625.0ثانوية البتول للبناتميسانادبينور سجاد جاسم علي87409281922056063

كلية القانون/جامعة ميسان570.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة سالم خلف اليذ87410281922093056

كلية القانون/جامعة ميسان567.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزهراء قاسم عبيد خريص87411281922073022

كلية القانون/جامعة ميسان565.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزينب صادق محمد مذبوب87412281922050036

كلية القانون/جامعة ميسان559.0اعدادية كميت للبنينميسانادبياحمد شاوي حميد جاسم87413281921015003

كلية القانون/جامعة ميسان550.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبييمامه عبد الكريم رحيم خليل87414281922070080

كلية القانون/جامعة ميسان549.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيماجد حميد هربود منشد87415281921015069

كلية القانون/جامعة ميسان539.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيمريم حسين سلمان روسي87416281922051052

كلية القانون/جامعة ميسان535.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيصفية عبد المطلب بدر سلطان87417281922071023

كلية القانون/جامعة ميسان533.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيعلي امين احمد خنجر87418281921009024

كلية القانون/جامعة ميسان528.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزينب فرهاده شندي حريجه87419281922088040

كلية القانون/جامعة ميسان526.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبييقين كريم مهاوي تبينه87420281922074015

كلية القانون/جامعة ميسان519.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبيسجاد رائد عبد الصاحب محمود87421281921001014

كلية القانون/جامعة ميسان517.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيتبارك أحمد نعيم حسوني87422281922091009

كلية القانون/جامعة ميسان517.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيعلي صالح حسن علي87423281921045018

كلية القانون/جامعة ميسان517.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيكوثر نجم عبد هللا لفته87424281922071028

كلية القانون/جامعة ميسان516.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيميالد فارس خلف عداي87425281922051057

كلية القانون/جامعة ميسان514.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيرغد حسين عطية راضي87426281922051015

كلية القانون/جامعة ميسان513.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيرضا سامي جوني جبر87427281921046037

كلية القانون/جامعة ميسان512.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمحمد ياسين حنظل ساعي87428281921004143

كلية القانون/جامعة ميسان510.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيعلي تحسين حميد الزم87429281921046057

كلية القانون/جامعة ميسان510.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيبتول عادل حسين شندي87430281922051007

كلية القانون/جامعة ميسان509.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيتبارك احمد كاطع منخي87431281922078007

كلية القانون/جامعة ميسان508.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيسندس محمد جاسم فليح87432281922073037

كلية القانون/جامعة ميسان508.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمهدي ماجد خلف جوين87433281921002078

كلية القانون/جامعة ميسان507.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيآيات احمد كاطع منخي87434281922078001

كلية القانون/جامعة ميسان506.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيزهراء جواد طبيز بوري87435281922057020

كلية القانون/جامعة ميسان504.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانادبيعلي ممتاز حافظ جنو87436281921043028

كلية القانون/جامعة ميسان503.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزهراء ناصر جياد موسى87437281922190036

كلية القانون/جامعة ميسان497.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيسجى ستار جبار محمد87438281922095041

كلية القانون/جامعة ميسان497.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيزينب علي نعيم حميدي87439281922056028

كلية القانون/جامعة ميسان497.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيمنتظر رحيم عبود عزيز87440281921046102

كلية القانون/جامعة ميسان491.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيحيدر خضر كريم علي87441281921021017

كلية القانون/جامعة ميسان491.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعبد هللا حامد علي كاووش87442281921039032

كلية القانون/جامعة ميسان490.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيحيدر مجيد عودة زبون87443281921019037

كلية القانون/جامعة ميسان490.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيزينب هشام داخل طاهر87444281922056032
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كلية القانون/جامعة ميسان488.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيحيدر احمد عبد الرضا سعودي87445281921018021

كلية القانون/جامعة ميسان488.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيبتول قاسم مريهج خنجر87446281922088011

كلية القانون/جامعة ميسان488.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيمنهل مهدي عيدان ماجود87447281921019115

كلية القانون/جامعة ميسان487.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيزينب عبد الكريم محمود مغنم87448281922063021

كلية القانون/جامعة ميسان485.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيضحى محمود رحيم حافظ87449281922056040

كلية القانون/جامعة ميسان485.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيزينب كريم حسين فاضل87450281922092038

كلية القانون/جامعة ميسان482.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيتبارك عبد الكريم شامل عبد87451281922051009

كلية القانون/جامعة ميسان481.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيحوراء حمود جاسم بدن87452281922055020

كلية القانون/جامعة ميسان480.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيحسين سلمان كاظم مهودر87453281921002016

كلية القانون/جامعة ميسان478.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيآمنه ماجد عبد الحسين غضبان87454281922056002

كلية القانون/جامعة ميسان477.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبينور ثائر فاضل عبد الحسن87455281922072032

كلية القانون/جامعة ميسان474.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيحسن لعيبي مجر محمد87456281921046015

كلية القانون/جامعة ميسان472.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبيمقتدى قاسم سيد حافظ87457281921001039

كلية القانون/جامعة ميسان472.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيفاطمة نافع فهود غضبان87458281922053028

كلية القانون/جامعة ميسان599.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيهاجر حيدر جبار زاير علي87459281942073069

كلية القانون/جامعة ميسان592.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيمرتضى احمد سعدون عودة87460281941021029

كلية القانون/جامعة ميسان559.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائينور الهدى اياد صابر حريجة87461281942069060

كلية القانون/جامعة ميسان554.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيمعصومه كامل بدر خوين87462281942061037

كلية القانون/جامعة ميسان543.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمسلم عقيل شايع محارب87463281941006153

كلية القانون/جامعة ميسان540.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيهبه محمد رشيم فليح87464281942190136

كلية القانون/جامعة ميسان533.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائينرجس كاظم عزيز خوين87465281942190121

كلية القانون/جامعة ميسان532.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيكرار علي رحيم جبار87466281941042028

كلية القانون/جامعة ميسان517.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين مثنى سلمان جاسم87467281941006056

كلية القانون/جامعة ميسان516.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمحمد صادق علي عباس87468281941001104

كلية القانون/جامعة ميسان542.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيسلمى فالح علوان نعيمه87469281952190057

كلية القانون/جامعة ميسان516.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيحسين عكلة فاضل فريح87470281951017025

كلية القانون/جامعة ميسان507.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيصفاء مشتاق صفاء سلمان87471281951151344

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان527.0ثانوية الشعب للبنينالبصرةادبيعلي صباح عبد هللا محسن87472161921055016

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان499.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيزهراء علي ناهي مهاوي87473161922241032

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان481.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزهراء حافظ خنياب داغر87474281922077026

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان469.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيسكنه عبد الزهرة فزاع عبد هللا87475281922091030

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان465.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعبد الجليل ياسين عبد الجليل ابراهيم87476281921004079

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان454.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيحسين حسن فرمال مهاوي87477161921094007

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان444.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيداليا ضياء جبار محمد87478161922265014

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان443.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيضحى حسين علي دشر87479281922051035

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيكوثر نعيم عبود جواد87480281922088057
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كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيضحى سالم حمد علي87481281922090043

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيزهراء عماد عبد هللا جبار87482281922057026

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيكوثر مهدي غموس حسين87483281922088056

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيمالك رعد عبد المجيد بدر87484221921227016

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان437.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيحسين نعمة ياسر هادي87485281921045009

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان436.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمجتبى مهدي حسن حسين87486281921002053

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان436.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبياسراء حسن حافظ عبود87487281922095002

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان436.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمنتظر طعمه غافل علي87488281921015099

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان436.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيدعاء مزهر بدن علي87489281922077023

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان435.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميسانادبيعذراء مهند عبد الباقي راشد87490281922087008

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان435.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي رعد هامل غضبان87491141921019084

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان435.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيتهاني فاضل عبد الحسن عبيد87492281922091010

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان435.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيزينب جلوب هاشم فالح87493281922056025

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان434.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعلي ميثاق شميس غضيب87494281921039040

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان434.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزينب علي عبد صالح87495281922190039

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان433.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيمنار علي عبد الكريم سعودي87496281922055073

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان432.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيزهراء جواد كاظم محسن87497281922082009

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيمصطفى عريف رحمة علي87498281921022076

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبياسراء احمد مطشر زوري87499281922074001

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان431.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيدعاء حسن أشهيد أذياب87500281922091013

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان430.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيزهراء محمد فاخر صالل87501281922063018

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان430.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيزين العابدين سليم خنوبه والي87502281921004059

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان430.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزينب عوده ضيغم جري87503281922080020

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان429.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء عبد الحسين نعمه عبد87504281922050024

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيسميه كاظم بدر غانم87505281922092045

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيسجى علي هاشم عبد الحسين87506281922090040

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد قاسم عبد االمير جواد87507271921003090

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيمجتبى نعمة سلمان امشيري87508281821022073

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان428.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزهراء فرحان خلف زبون87509281922094023

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيزينب هالل فرحان جباره87510281922055045

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميسانادبيكوثر عبد هللا حسين ذرب87511281922087013

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيباقر غنام عويد موسى87512281921004022

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزهراء جعفر جالي فليح87513281922073018

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0ثانوية البتول للبناتميسانادبينور عزيز عيدان عبد هللا87514281922056064

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيزينب محمد رحيم حسون87515281922095032

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيندى فاضل وحيد سدخان87516281922061050
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كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيحيدر محمد كاظم عودة87517281921010034

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان427.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيأوس عبد الرؤوف طاهر محسن87518281921012001

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيآيات محمد كريم سعيد87519281922055009

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيطيبات محمود عبد الرضا زويد87520281922070053

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان426.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيشهد دعير كاطع عموري87521281922077045

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيبشرى عبد هللا حسن عرمان87522281922062006

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبياحمد علي حافظ غضيب87523281921039004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيفاطمه حسن ابراهيم حويس87524281922077054

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان425.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيتبارك وسام محمد لطيف87525221922168015

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيحسن سعد عرمان جاسم87526281921046012

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيازهار كريم علوان سرحان87527281922077004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيفاطمه علي جواد هاشم87528281922073047

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيماهر عماد هالي سالم87529261921044044

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيصباح حسن فالح حسين87530281921015042

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيزهراء مهدي وحيد جبار87531281922078018

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيامير نصير محمد حميد87532131921008017

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيعباس عبد حميد رسن87533281921018039

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين عبد الستار هادي ديثان87534291922060024

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيمريم حسين خلف شبيب87535281922051051

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيايات جمعه صبيح محمد87536281922056007

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان423.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيبنين قاسم شبوط عبد الحسن87537281922092010

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان422.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعلي عبد االمير فالح حسن87538281921002040

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان422.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيشهد احمد راضي حمود87539281922064022

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان422.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيزينب كريم عبد الحسن جبر87540281922056030

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان422.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيسجاد رسول سوادي جوالته87541281921018030

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان539.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء حامد حسين عباس87542151942058012

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان510.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرعد سليم ماهود حسين87543141941003039

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان494.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائياحمد خضير عباس محمد87544281941009004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان493.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيمحمد مجيد كاظم عاشور87545221941046075

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان492.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه اسعد محمد كاظم87546161942165334

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان487.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيشهد جاسم عبد السادة ثجيل87547281942078053

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان486.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين مصطفى زيدان جبارة87548161941094041

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان485.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيمنتظر هادي عبد العباس جبار87549231941049058

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان484.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيزيد محسن عبد زيد محسن87550271941009048

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان479.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائينور الهدى حسن هاشم وحيلي87551281942075027

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان478.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيايات محسن غيثان جبر87552221942155014
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كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان474.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحيدر عباس سالم مهدي87553281941001041

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان474.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتميساناحيائينرجس قاسم عبد الرضا حمادي87554281942089014

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان471.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسنين سالم عباس يوسف87555291941007078

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان504.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمحمد سالم قاسم غضب87556281951001127

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان473.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيعلي قاسم محمد جواد87557281951032028

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان468.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيبنين عباس جبار علوخ87558281952075004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان467.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقينور خالد محمد عجيل87559281951012104

كلية التمريض/جامعة ميسان676.0ثانوية المتميزينميساناحيائياحمد اياد حسين ثجيل87560281941026002

كلية التمريض/جامعة ميسان674.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيزهراء كاظم زغير مشري87561281942062027

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيحميدة وتد لعيبي عرمش87562281942190029

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد كاظم شنته سعد87563281941006144

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيآيات داود فيصل زهير87564281942065002

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيسلسبيل نبيل عبد الرضا عبد الوهاب87565281942051072

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزينب صابر عبد خفي87566281942052057

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيهبه عبد الهادي عبد المحمد جاسم87567281942074056

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي حميد هادي خلف87568261941209134

كلية التمريض/جامعة ميسان665.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميساناحيائيفرح سهيل محمد حافظ87569281942087008

كلية التمريض/جامعة ميسان663.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيجعفر هاشم شرهان شياع87570261941001031

كلية التمريض/جامعة ميسان663.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيسجاد حميد علي كاظم87571281941007017

كلية التمريض/جامعة ميسان663.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمنتظر يحيى عبيد شنون87572291941003306

كلية التمريض/جامعة ميسان662.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيامنه حسن صاحب عبيد87573281942096002

كلية التمريض/جامعة ميسان662.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيباسم صالح جبر ذياب87574171941142010

كلية التمريض/جامعة ميسان662.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيمصطفى ياسين خير اللة عبادي87575231941059078

كلية التمريض/جامعة ميسان662.0ثانوية االبتكار المختلطةبابلاحيائيياسر باسم علي محمد87576231941228009

كلية التمريض/جامعة ميسان662.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيابراهيم علي فريق صابر87577201941022004

كلية التمريض/جامعة ميسان662.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيحسن رياض خليفه حسن87578211941038014

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحسين راشد معارج87579221941028054

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعصمت جاسم محمد عنبر87580141941011063

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسن محمد علي87581141941021102

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد ستار جبار صيهود87582271941001273

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حيدر عبد الجليل ابراهيم87583141941019129

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمنتظر جواد كاظم مهدي87584271941009155

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ثامر عطيه جبر87585251941031423

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى عبد الرضا كاظم عباس87586241941061033

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حميد غازي كاظم87587231941257119

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيعلي حسين نوح عكلة87588231941205015
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كلية التمريض/جامعة ميسان661.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعلي طالب كامل ساجت87589261941011093

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيهدى موسى سعدون عبد الحميد87590281942090037

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيذو الفقار شامل عبد ىالحسين طاهر87591231941019044

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0ثانوية سومر المختلطةديالىاحيائياحمد جاسم جعفر بوري87592211941072001

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةاحيائيبركات علي مهدي حسين87593241941004009

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزهراء رحيم غانم مشلوش87594281942077019

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء محمد حسن محمود87595281942059070

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائياديان حميد حلو محمد87596281942057002

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيضحى كاظم لفته ماضي87597281942059105

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزهراء صدام لعيبي غضبان87598281942068030

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيحوراء حمدان كاطع جبر87599281942050012

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائياشواق طالب جاسم عناد87600281942062006

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيغفران كريم خلف جبر87601281942078064

كلية التمريض/جامعة ميسان651.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيفاطمه قاسم حميد موسى87602281942073052

كلية التمريض/جامعة ميسان650.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزينب سعد جلوب مهاوي87603281942055061

كلية التمريض/جامعة ميسان649.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيمالك ثائر عبد وريج87604281942060039

كلية التمريض/جامعة ميسان647.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيبنين علي محسن عباس87605281942066007

كلية التمريض/جامعة ميسان646.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائياصاله أحمد هاشم عبود87606281942063009

كلية التمريض/جامعة ميسان645.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيمرام جواد عبد علي زامل87607281942083038

كلية التمريض/جامعة ميسان644.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيسبأ قاسم محمد موشلي87608281942074035

كلية التمريض/جامعة ميسان642.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى هاشم شريف رحم87609221942204150

كلية التمريض/جامعة ميسان641.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدير حسام عبد الجليل حسين87610151942047173

كلية التمريض/جامعة ميسان640.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيشهد عدنان صكبان عطيه87611251942059407

كلية التمريض/جامعة ميسان640.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عصام عنيد حامي87612221942210012

كلية التمريض/جامعة ميسان639.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيهديل فرحان غافل خليف87613221942175252

كلية التمريض/جامعة ميسان638.5ثانوية المتميزاتميساناحيائياية رعد جميل عداي87614281942079006

كلية التمريض/جامعة ميسان638.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيسجى عبد المنتظر نعيم كريم87615221942424102

كلية التمريض/جامعة ميسان638.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه حسين هاشم جوده87616151942052017

كلية التمريض/جامعة ميسان638.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائياصيل يوسف جابر مطير87617221942175010

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء نعيم نذير عباس87618241942119073

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائيرمله حسين عبد الرضا عزوز87619251942098006

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائينجالء ستار عبيس رشيد87620271942071072

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيمنى عبود ولع حسن87621221942204130

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ازهر صمد حسن87622241942103050

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى حميد جاسم وغير87623161942184177

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزهراء رائد عبود محمد87624231942089058
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كلية التمريض/جامعة ميسان637.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حيدر تكليف فرهود87625251942096300

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبنين خليل ابراهيم كاظم87626231942109020

كلية التمريض/جامعة ميسان637.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيحوراء علي جبار ابراهيم87627221942172020

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيعبير رحيم مطلك فتان87628281942066027

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى محمد لفتة عبيد87629241942114292

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيتقى جواد عبد الكاظم عباس87630241942119036

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيأيات عبد الحسن كسار غدير87631251942084094

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء كريم سالم سرحان87632121942094126

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيبراء جميل سعيد كاظم87633241942080025

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم عامر احمد جليل87634251942096361

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائيانفال محمد ابراهيم ناصر87635231942159002

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيرند خالد حبيب عبود87636231942141022

كلية التمريض/جامعة ميسان636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسرى مسلم خادم حسين87637251942062518

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الكريم نجم عبد87638241942121183

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيزهراء محمد صحيب علي87639281942074026

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيطيبه احمد بشت عبد الحسن87640281942080018

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جبار ظاهر وره87641241942117074

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيزينب كميل عبد خليفة87642241942102117

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيايمان عباس عبد محمد87643231942144008

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعرفات عبد الحسن عباس علوان87644251942062579

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيحوراء محسن حسن جاسم87645271942052039

كلية التمريض/جامعة ميسان635.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيفاطمه خيري خليف عبيد87646221942138060

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء راشد علي عبيد87647241942124063

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائينرجس محمد حمزة كاظم87648271942160188

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيتبارك فليح حسن عبود87649251942097030

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيمريم ساعدي جوده سباهي87650281942060038

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء صادق محمد كنيش87651221942125067

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ سامي شعالن شهيب87652221942414165

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيسكينه عالء غني مصطفى87653261942251018

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيتبارك قيس صاحب ابراهيم87654271942088055

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيزهراء هاتف جبار علي87655291942053041

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيمنار جبار هادي حمزه87656231942077121

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائياسراء حسن شجر جاسم87657231942105005

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيشهد جليل ابراهيم محمد87658281942061027

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيخديجه علي حسين نذير87659251942062238

كلية التمريض/جامعة ميسان634.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيفاطمه كريم حلبوص فيروز87660231942093109
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كلية التمريض/جامعة ميسان633.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيهدى قاسم عجيل عبد87661241942139164

كلية التمريض/جامعة ميسان633.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب اسامة محمد عبد الكريم87662241942121172

كلية التمريض/جامعة ميسان633.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيايات احمد جالوي مضيف87663241942108007

كلية التمريض/جامعة ميسان633.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيمريم كريم شلش جبر87664231942091077

كلية التمريض/جامعة ميسان633.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيرقيه عبد االمير جليل عبد االمير87665271942059043

كلية التمريض/جامعة ميسان633.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيهبه فضيح ناصر دنون87666291942083030

كلية التمريض/جامعة ميسان633.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحنان عباس جاسم محو87667231942120046

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسين عليوي عبد87668241942121256

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عبد الحسن ناجي سهيل87669241942119106

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزينب نعمه عبود حسن87670241942118077

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائينبأ حسين عليوي سالم87671241942122112

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائياستبرق احمد رحيم محمد87672251942095002

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء عالء عبد الحسين علي87673271942068071

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيرواء حسن جميل عبد هللا87674261942074037

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيحنين كاظم محمد علي87675281942069014

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء حيدر لفته سالم87676251942100168

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء جاسم شريف جابر87677221942143075

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزينب حسن مزهر خلف87678231942153091

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء علي عبد حسين87679231942093065

كلية التمريض/جامعة ميسان632.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيغفران عبد اللطيف صبيح شهاب87680261942087096

كلية الزراعة/جامعة ميسان508.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيطيبه محمد حمود حسن87681281942059110

كلية الزراعة/جامعة ميسان479.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيشهد حسين ناصر حسن87682281942073036

كلية الزراعة/جامعة ميسان471.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزهراء حامد جاسب جبار87683281942051037

كلية الزراعة/جامعة ميسان466.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيضحى باسم حسين حسن87684281942063061

كلية الزراعة/جامعة ميسان454.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيفاطمه حاظر خشف ناتي87685221942126039

كلية الزراعة/جامعة ميسان450.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيعلي هليل عباس ماهود87686281941151158

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيإستبرق مصطفى طعمه جوده87687281942081002

كلية الزراعة/جامعة ميسان448.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيزينب بشير عبد الزهره احمد87688281942075013

كلية الزراعة/جامعة ميسان445.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيساره عبد العظيم جارح وهيب87689281942063050

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيقبس حيدر كاظم محمود87690281942063086

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين ستار حمود حطاب87691221942204041

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمحمد حسن سكر حسين87692281941151191

كلية الزراعة/جامعة ميسان442.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيغفران عبد العزيز احمد سابط87693281942072019

كلية الزراعة/جامعة ميسان442.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيفاطمه خلف بشيت خلف87694281942066031

كلية الزراعة/جامعة ميسان441.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزينب محمد علي كاظم87695281942068044

كلية الزراعة/جامعة ميسان439.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب مازن محمد علي سوادي87696111942084089
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كلية الزراعة/جامعة ميسان435.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيرسل رعد هاشم عبد الحسين87697281942074017

كلية الزراعة/جامعة ميسان434.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيغفران محمد لطيف جزيل87698281942070046

كلية الزراعة/جامعة ميسان434.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيبنين محمد علوان جبر87699281942062014

كلية الزراعة/جامعة ميسان434.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيود حمود عاتي مذكور87700281942081062

كلية الزراعة/جامعة ميسان434.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيحوراء سالم حاتم شنشول87701281942090003

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزينب ستار جبر رسن87702281942051059

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمصطفى محمد اهتيف موسى87703281941006159

كلية الزراعة/جامعة ميسان432.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياالء حسين كاطع رويح87704281942190010

كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائياحمد رياض جلوب محمد87705281941012008

كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمحمد ارهيف فرج عبد هللا87706281941151181

كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيفاطمة عبد الحسين حاوي منبت87707281942069045

كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيمنتظر خيون هاشم فليح87708281941012066

كلية الزراعة/جامعة ميسان430.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسبأ جمال حمزة عبد هللا87709111942103048

كلية الزراعة/جامعة ميسان429.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيمقتدى جواد كاظم علي87710281941007050

كلية الزراعة/جامعة ميسان429.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيحنين عزيز جعفر خلف87711281942075005

كلية الزراعة/جامعة ميسان428.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيكرار رياض عطيه عبود87712281941151168

كلية الزراعة/جامعة ميسان428.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيفاطمة كاظم حسين علي87713281942069046

كلية الزراعة/جامعة ميسان428.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيزينب نجم شلوحي مخيلف87714281942075017

كلية الزراعة/جامعة ميسان427.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيمنة هللا سالم مهدي علي87715281942052106

كلية الزراعة/جامعة ميسان427.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزهراء يوسف جاسم محمد87716281942190061

كلية الزراعة/جامعة ميسان482.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيعباس خالد عنصيل حاجم87717281951002036

كلية الزراعة/جامعة ميسان466.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد علي جبار حسين87718281951151299

كلية الزراعة/جامعة ميسان465.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيسرور صالح جعفر فرحان87719281952059031

كلية الزراعة/جامعة ميسان464.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيزهراء احمد جبر عليوي87720281952069028

كلية الزراعة/جامعة ميسان463.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيعقيل اسماعيل براهيم نعمه87721281951018048

كلية الزراعة/جامعة ميسان463.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيفاطمه حسين علي كاظم87722281952077065

كلية الزراعة/جامعة ميسان463.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقينور عبد الخالق ياسين كاظم87723281952190092

كلية الزراعة/جامعة ميسان461.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقينوره مزهر عباس علي87724281952077095

كلية الزراعة/جامعة ميسان460.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيساره عبد الزهره فندي كباشي87725281952074020

كلية الزراعة/جامعة ميسان460.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيسما عامر عبد المهدي محمد صالح87726281952059032

كلية الزراعة/جامعة ميسان459.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيحوراء عباس رحيم عجيد87727281952062009

كلية الزراعة/جامعة ميسان459.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيشيماء كريم دواي مهبش87728281952078028

كلية الزراعة/جامعة ميسان459.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيفاطمه طه طاهر زغير87729281952078032

كلية الزراعة/جامعة ميسان458.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيزينب حسين لفته جبوري87730281952063020

كلية الزراعة/جامعة ميسان458.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيحوراء كاظم عيال غالي87731281952068012

كلية الزراعة/جامعة ميسان457.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقياصاله شابث حسين جابر87732281952065004
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كلية الزراعة/جامعة ميسان457.0ثانوية بني هاشم المختلطةميسانتطبيقيسجاد هاشم محيسن عريبي87733281951106006

كلية الزراعة/جامعة ميسان457.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيآيه حميد صالح هادي87734281952078004

كلية الزراعة/جامعة ميسان455.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيحسن جمهوري زغير عليوي87735281951001024

كلية الزراعة/جامعة ميسان455.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقينرجس فاضل عباس زنيد87736281952068060

كلية الزراعة/جامعة ميسان454.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيعلي حسين لفته فياض87737281951008054

كلية الزراعة/جامعة ميسان454.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيسجى عبد الرزاق عبد الحسن دنبوس87738281952081032

كلية الزراعة/جامعة ميسان453.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزهراء سامي علي ياسين87739281952062019

كلية الزراعة/جامعة ميسان452.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيضرغام رحيم حنون جاسم87740281951001064

كلية الزراعة/جامعة ميسان452.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيقدس حسين مشجل حتاجه87741281952077073

كلية الزراعة/جامعة ميسان451.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقياسماء محمد عبد الرضا جبر87742281952190004

كلية الزراعة/جامعة ميسان450.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيحسين سالم كاظم محمد87743281951015007

كلية الزراعة/جامعة ميسان449.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيبتول حميد فاخر محمد87744281952081004

كلية الزراعة/جامعة ميسان448.0الخارجيونميسانتطبيقييحيى حسن عبد علي شلش87745281951400041

كلية الزراعة/جامعة ميسان447.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيساره عواد علي داود87746281952190051

كلية الزراعة/جامعة ميسان447.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيزهراء محمد لفته خواف87747281952057007

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0ثانوية المشرح للبناتميسانتطبيقيزهراء عباس كاطع سندال87748281952072008

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيسجاد حسن علوان مهنا87749281951001051

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيمحمد سعد خلفه حسن87750231951282030

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزهراء عبد الحسين زياره بدن87751281952062020

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيسوزان شاكر عيدان شيشخان87752281952069036

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيغفران ميثم محمود حاتم87753281952070066

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيوعد حسين لفته فياض87754281952050064

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقينرجس احمد سلمان حنون87755281952190090

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0الخارجيونميسانتطبيقيعلي عبود عبد هللا موسى87756281951400028

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيزهراء احمد عبد الحسن علي87757281952190030

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد فهد مطير حري87758281951151643

كلية الزراعة/جامعة ميسان442.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيغدير حسين حميد بدن87759281952057013

كلية الزراعة/جامعة ميسان441.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي سعد راشد عالوي87760281951006092

كلية الزراعة/جامعة ميسان441.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيحمزه خميس محمد حافظ87761281951104023

كلية الزراعة/جامعة ميسان440.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيميقات عامر عبد الرضا حسين87762281952069049

كلية الزراعة/جامعة ميسان439.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيزهراء كريم راضي بهير87763281952070043

كلية الزراعة/جامعة ميسان439.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيمنى رحيم عبيد عليوي87764281952070083

كلية الزراعة/جامعة ميسان439.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقينور الهدى عبد االمير محمد خدر87765281952075031

كلية الزراعة/جامعة ميسان439.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيمريم حيدر قوجان محسن87766281952074033

كلية الزراعة/جامعة ميسان438.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيعلي نعمه مظلوم سلطان87767281951104041

كلية الزراعة/جامعة ميسان437.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيساره عمار عبد الكاظم عبد علي87768281952077050
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كلية الزراعة/جامعة ميسان436.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيتبارك قسام عبد الخضر عبد النبي87769161852175010

كلية الزراعة/جامعة ميسان436.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد علي رسن علوان87770281951151043

كلية الزراعة/جامعة ميسان436.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيعلي خالد عبود ثويني87771281951001080

كلية الزراعة/جامعة ميسان435.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيمقتدى محمد عبد الجبار سعد87772281951015042

كلية الزراعة/جامعة ميسان434.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزهراء رسول جمعه مفتن87773281952062017

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيغفران علي امحيل كاصد87774281952050049

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيمريم شهاب ذخير سعيد87775281952050057

كلية الزراعة/جامعة ميسان433.0ثانوية الخليج االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باسم خصاف صالح87776161951109013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان577.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيمرتضى حميد يوسف حبيب87777281921018065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان572.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيزهراء ستار صكبان جبار87778281922056023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان550.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيحسين نجم زغير هاشم87779281921021015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان550.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتميسانادبيرسل علي حميد محيسن87780281922089002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان548.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيعلي مالك هادي عباس87781281921019071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان546.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيزين العابدين صباح خالد نعيم87782281921021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان545.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيفاطمه ناجي عطيه رهيف87783281922077059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان534.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيغيث حنون رحمن جوده87784281921004118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان533.0ثانوية الرسول للبنينميسانادبيهيثم حسين امير علكم87785281921037020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان525.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيميالد صالح صوالغ شويع87786281922058056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان524.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيمحمد جبار سلمان كاظم87787281921151241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان521.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيجعفر علي عباس جاسم87788281921012012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان519.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيحسين محسن مطير دوشي87789281921004046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان517.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيحامد رحيمه محيسن عجالن87790281921018012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان515.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبيجاسم هاشم فتين مراد87791281921104002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان506.0ثانوية الرسول للبنينميسانادبييوسف علي راضي حريجه87792281921037021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان504.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبيسجاد مطر جبر شميل87793281921011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان499.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيعذراء وحيد حسين فنجان87794281922088048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان495.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيمهند رحمان مجيد عبد علي87795281921017037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتميسانادبيزهراء عدنان محمد حمادي87796281922089003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيمحمد عبود داود شجر87797281921046091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيحيدر عبد الحسين مطير عزيز87798281921010032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمحمد قابل جواد كاظم87799281921015078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان489.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيمصطفى كريم حاتم صحين87800281921021060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان489.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيعلي عبدالحسن جرو فرحان87801281921151192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان488.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيمرتضى زامل جعفر غانم87802281921018066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان488.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيزكريا جاسب لعيبي شرهان87803281921009023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيزين العابدين محمد غليم حسون87804281921002024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعباس حاتم رسن محمد87805281921039026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيزينب فريح جابر عطية87806281922095031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان482.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي محمد جاسم عباس87807281921004112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيايسر علي خشفان كامل87808281921015008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيدالل محمد كباشي كلش87809281922095013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان473.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينميسانادبييوسف علي حسين كماش87810281921152064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبياحمد حسن قرطاس مفتن87811281921011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيحسن صبري عبد هللا كاظم87812221921376018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيمريم كاظم عبد سمير87813281922094046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيرسل علي خليل عبد الحسين87814281922072008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان467.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمرتضى هيلي مشكور عباس87815281921015085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان467.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمحمد مشتت دعيج ناصر87816281921002059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان466.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيايات سليم كاظم مذكر87817281922077011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان465.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيغفران طالب عزيز محمد علي87818281922077050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيشهد علي عبد الرحمن مصطفى87819281922051033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيجنان عبد المحمد جوي الزم87820281922072007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان464.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيباقر حسن زهراو صحن87821281921046004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمحب الدين عودة صالح فرحان87822281921002054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيباقر صادق سالم طاهر87823281921012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان462.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيسارة فهد عبد الرضا كرم87824281922061028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسن فالح محمد87825141921045050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان459.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيمتقين احمد بغداد جعفر87826281922056053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان459.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبييوسف سلمان مكطوف جاسم87827281921019120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبياالء علي كاظم حنين87828281922066005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيكرار كاظم محسن حميد87829281921002050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة ناصر دعير حسن87830281922093061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمرتضى سالم صالح عودة87831281921002061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى احمد الزم رحيمة87832151921010078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيخديجه حميد يونس عاصي87833281922070018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيزهراء كاظم خضير حسن87834281922071016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبياسراء سلمان حامد ناشي87835281922088001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيزهراء عباس غانم خضير87836281922091022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان452.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمحمد شاكر حسون غريب87837281921004136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان451.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيسجاد عباس عايز حمود87838281921022036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان451.0اعدادية البيان للبناتميسانادبينيران جواد حمادي الزم87839281922078042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان450.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمقتدى عبد الكريم زياره عريان87840281921015097
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان450.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيطيبه فيصل جمعه يونس87841281922094039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان449.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيحسين جبار صدام جابر87842281921022021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان446.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيعلي حسن بوط ثابت87843281921015050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان445.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيمنار عباس حسن جواد87844281922057040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان445.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيعقيل خلف سيالن غضيب87845281921046053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان445.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعباس حكيم لعيبي حسين87846281921002032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان445.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبيعلي عبد الحسن فرهود مجلي87847221921363015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان444.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزينب عبد الجبار بالسم كصاب87848281922080018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان444.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبيمصطفى مهدي كاظم جبر87849281921001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان443.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيمنتظر عدنان حمود زوير87850281821007048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان443.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبينوره صادق حسين رضا87851281922093075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان442.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيايات هاشم صبيح هالل87852281922090008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان442.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيآية عادل سلمان مشالي87853281922071002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان442.0ثانوية الرحاب للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء اسماعيل خضير هنو87854111922148012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان442.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيكلثوم عباس علي نسير87855281922077060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان442.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبياحمد محسن فيصل كاظم87856281921012007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان441.0ثانوية الرحمانية المختلطةواسطادبيحيدر ربيع بجاي شاطي87857261921153003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان441.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيمصطفى نعيم كاظم داغر87858251921116061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان441.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيمصطفى هاشم جواد كاظم87859281921007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان441.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيضحى بهاء سليم عباس87860281922063027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان529.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيعلي شاكر عبد موسى87861281941002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان522.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك علي محمد عبد هللا87862221942393026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان518.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيالزهراء محمد جاسم هاشم87863281942052008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان514.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينميساناحيائييوسف احمد عبد الحسن مويح87864281941030014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان511.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمحمد رضا غازي لعيبي كاظم87865281941151200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان509.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيعقيل حسن محمد عبيد87866281941011025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان507.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيفاطمه سالم محسن حسين87867281942055090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان501.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيمصطفى جاسب سامي الزم87868281941021031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان487.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيكرار كريم مالح حسون87869281941002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان487.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبنين حميد عبد الحسن جبر87870281942059027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيزهراء كاظم رحيمه عبد الساده87871281942104002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيشهد نعيم حاتم حسين87872281942090023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيكرار جواد كاظم حسين87873281941151166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان483.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيطيبه مجبل مجيد طارش87874281942063064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان481.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيابي الفضل عبد االمير كاظم مجيد87875271941001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان480.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيعباس جاسب شاوي احمد87876281941151122
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيهبه أثير كاظم جبر87877281942059160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيهدى حسين نعمة كاووش87878281942069067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان476.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسين صالح عباس حسان87879281941151059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائينور مصطفى طعمه جوده87880281942051108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان473.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار علي عبد السجاد كريم87881251941007113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيسعاد جبار سلمان بجاي87882281942090022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد كاظم عبد الحسن جبر87883281941006025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان465.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزهراء سعد كاظم ابراهيم87884281942068029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان463.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيحسين مهدي حمود حسن87885281941016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيسجاد اسماعيل علي باقر87886281941151097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمحمد يوسف خليفة يوسف87887281941009067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان460.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيمنتظر ساهي صكر حاجم87888281941011058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائينرجس محمود عباس بندر87889281942190122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيمرتضى حامد شايع راضي87890281941021030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيكرار محمد يوسف ابراهيم87891281941006119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان513.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمحمد الباقر علي هاشم زاير87892281951001117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان501.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيزينب عباس محمد جبر87893281952051038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان498.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيوفاء علي غنيد عباس87894281952077101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان496.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيمهيمن علي عبد مطر87895281951002084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان496.0ثانوية ابو تراب للبنينميسانتطبيقيعلي عامر كاظم امويشل87896281951036016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان495.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيخنساء عبد الزهرة غالي خريشد87897281952069022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان493.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيزينب ناصر عبد هللا سدير87898281952070055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان492.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزهراء صالح مهدي حسين87899281952060027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيدعاء جاسم محمد عداي87900281952062011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان488.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيشجاع حكيم ساده سلمان87901281951044066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان486.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيإبتهال سلمان صدام رحيل87902281952055001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان486.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيكرار صبيح عجالن جباره87903281951008077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان485.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيشيرين عبد االمير جبار حسن87904281952077054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان480.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيفتات جمعه خنياب داغر87905281952077072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمهدي كاظم جبار عليوي87906281951017101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيسجاد رزاق جبار عباس87907281951044059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان476.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيكرار عبد الرحيم عبود مسلم87908281851002063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان476.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيزهراء حسين حمود علوان87909281952069030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان474.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقينور الهدى علي خلف زنيد87910281952083021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان473.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزهراء حيدر علي دبخ87911281952062016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان473.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيمحمد عبود محمد علي نبيت87912281951039039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان472.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقياحمد كاظم عذاب عذافة87913281951017012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيزهراء حنون جاسم محمد87914281952083009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيعلي االكبر هلول داود شرجي87915281951016092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمحمد علي جواد كاظم87916281951001133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان470.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيمحمد غازي فيصل شياع87917281951044132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان469.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقينور كاظم عطية بطي87918281952051075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد خزعل جاسب عودي87919281951001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان467.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيزين العابدين علي محسن كريم87920281951032017

كلية التربية/جامعة ميسان640.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيأسيل صالح دعير شاهين87921251922094001

كلية التربية/جامعة ميسان631.0ثانوية البتول للبناتميسانادبينور علي فاخر جبر87922281922056066

كلية التربية/جامعة ميسان623.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيفاطمه ستار جبار كريم87923281922062067

كلية التربية/جامعة ميسان622.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيزهراء قاسم عباس عيسى87924281922072015

كلية التربية/جامعة ميسان614.0ثانوية كميت للبناتميسانادبيايمان علي سعدون سفيح87925281922067007

كلية التربية/جامعة ميسان613.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيزينب يسر جارهللا عزيز87926281922093043

كلية التربية/جامعة ميسان612.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيفاطمه فاضل عباس سمك87927281922080031

كلية التربية/جامعة ميسان609.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيجعفر رحيم عبد هللا ناصر87928281921012011

كلية التربية/جامعة ميسان608.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيحسين هاشم نعمه كويد87929281921015024

كلية التربية/جامعة ميسان606.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبينور محمد غانم معالك87930281922077070

كلية التربية/جامعة ميسان605.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيرسل شاكر عبد الحميد زغير87931281922056019

كلية التربية/جامعة ميسان603.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبييوسف محمد جبار حسين87932281921001045

كلية التربية/جامعة ميسان603.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبينوره كاظم كاطع عجر87933281922072034

كلية التربية/جامعة ميسان601.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزهراء خلف كاظم مسلم87934281922088030

كلية التربية/جامعة ميسان600.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيفاطمه جاسم محمد مزبان87935281922062066

كلية التربية/جامعة ميسان597.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيرجاء جواد خلف فرحان87936281922071010

كلية التربية/جامعة ميسان597.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزينب علي عبد الحسين جبر87937281922062048

كلية التربية/جامعة ميسان593.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيبنين خضير خلف مناتي87938281922078006

كلية التربية/جامعة ميسان591.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيمريم رياض عبد الزهره حنون87939281922062076

كلية التربية/جامعة ميسان590.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبينرجس سعدون سلمان شاوي87940281922077065

كلية التربية/جامعة ميسان590.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيفاطمه حسن علي صخي87941281922073044

كلية التربية/جامعة ميسان589.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيسماهر علي حسين جبار87942281922056035

كلية التربية/جامعة ميسان587.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيطيبه صباح شمه شريف87943281922095046

كلية التربية/جامعة ميسان586.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبينرجس نصيف عجيل سلطان87944281922077066

كلية التربية/جامعة ميسان586.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيكوثر سعد جارهللا عزيز87945281922093063

كلية التربية/جامعة ميسان583.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيمرام حسن طاهر عبد هللا87946281922073053

كلية التربية/جامعة ميسان582.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيهاجر عزيز جاسم جزر87947281922063035

كلية التربية/جامعة ميسان580.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيرياحين فيصل غازي لفته87948281922050018
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كلية التربية/جامعة ميسان579.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيزهراء علي مهلهل الزم87949281922091023

كلية التربية/جامعة ميسان578.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيانوار عبد الرضا عداي حافظ87950281922090006

كلية التربية/جامعة ميسان575.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزينب فالح محسن مطشر87951281922050038

كلية التربية/جامعة ميسان575.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيذلفاء عباس حسن داغر87952281922190023

كلية التربية/جامعة ميسان574.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيفاطمة علي فيصل كشكول87953281922066029

كلية التربية/جامعة ميسان573.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيفاطمة راضي حاجي ناهض87954281922058043

كلية التربية/جامعة ميسان573.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيضحى صادق قاسم شخيط87955281922078024

كلية التربية/جامعة ميسان572.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيفاطمه محمد عجيرش شويهر87956281922078033

كلية التربية/جامعة ميسان571.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيفاطمه بشير لطيف راجح87957281922050052

كلية التربية/جامعة ميسان571.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيسجى حسن مطر نعيم87958281922062056

كلية التربية/جامعة ميسان571.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيزهراء جمعة محمد صخي87959281922091020

كلية التربية/جامعة ميسان570.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزهراء محمد جخم فرحان87960281922094025

كلية التربية/جامعة ميسان569.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيزينب رحيم عودة حسين87961281922055039

كلية التربية/جامعة ميسان569.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي عباس جبر موزان87962281921004103

كلية التربية/جامعة ميسان569.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيرغد مؤيد قادر عكلة87963281922090019

كلية التربية/جامعة ميسان569.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيايات عبد الحسين سلطان علي87964281922093010

كلية التربية/جامعة ميسان566.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيزهراء مؤيد عبد الخالق مهدي87965281922064017

كلية التربية/جامعة ميسان566.0ثانوية البتول للبناتميسانادبينور جبار هاشم مشكل87966281922056062

كلية التربية/جامعة ميسان564.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيفاطمه عبد الكريم عبد هللا جزل87967281922092058

كلية التربية/جامعة ميسان564.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيهبه راضي كاطع عجر87968281922072035

كلية التربية/جامعة ميسان563.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيعفاف راضي هادي اسماعيل87969281922072023

كلية التربية/جامعة ميسان563.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيبنين داود جبار ابراهيم87970281922080004

كلية التربية/جامعة ميسان563.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيساره غانم جبار طعمه87971281922062054

كلية التربية/جامعة ميسان562.0ثانوية كميت للبناتميسانادبينور علي عبد هللا رحيمه87972281922067049

كلية التربية/جامعة ميسان562.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيسجاد محمد جبار فهد87973281921015037

كلية التربية/جامعة ميسان560.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيايثار سالم شامخ حاسد87974281922078004

كلية التربية/جامعة ميسان558.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيمهدي صالح رحيمه موسى87975281921018067

كلية التربية/جامعة ميسان557.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيحوراء كاظم زوير عويد87976281922070016

كلية التربية/جامعة ميسان556.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيخديجه فالح عبد الزهره فياض87977281922088019

كلية التربية/جامعة ميسان556.0اعدادية البيان للبناتميسانادبياسراء محمد عطيه غريب87978281922078002

كلية التربية/جامعة ميسان556.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة علي حسون عزيز87979281922093057

كلية التربية/جامعة ميسان556.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيغدير اديب عباس عبد الحسن87980281922064026

كلية التربية/جامعة ميسان555.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيحيدر حسين زغير ماهو87981221921258005

كلية التربية/جامعة ميسان554.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيمحمد ابراهيم غازي حافظ87982281921018059

كلية التربية/جامعة ميسان553.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيختام مطر محمد ناصر87983281922062014

كلية التربية/جامعة ميسان553.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبينرجس قاسم اكطيف شويل87984281922062088
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كلية التربية/جامعة ميسان551.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيزهراء جبار حسن مطير87985281922063013

كلية التربية/جامعة ميسان551.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيهدى رعد عبد رسن87986281922077072

كلية التربية/جامعة ميسان551.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبياحمد عالء حسين مظلوم87987281921012005

كلية التربية/جامعة ميسان550.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيغدير حسين نوري حاتم87988281922055056

كلية التربية/جامعة ميسان550.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء عدنان جمعه حسين87989281922062030

كلية التربية/جامعة ميسان548.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزهراء احمد علي فعيل87990281922088025

كلية التربية/جامعة ميسان548.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبييقين باسم علي حسين87991281922070077

كلية التربية/جامعة ميسان547.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانادبيمنتظر جبر حطاب كريم87992281921033029

كلية التربية/جامعة ميسان545.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيابتهال ريسان داخل بجاي87993281922058002

كلية التربية/جامعة ميسان544.0ثانوية الثوار المختلطةذي قارادبيعلي خلوهن مديخيل عباس87994221921226013

كلية التربية/جامعة ميسان544.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيفاطمه غانم عبود سبهان87995281922080030

كلية التربية/جامعة ميسان543.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيام البنين حسين علوان مهنا87996281922088004

كلية التربية/جامعة ميسان543.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبياديان عادل خلف محمد87997281922066001

كلية التربية/جامعة ميسان542.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيضحى كاظم محمد جويري87998281922094038

كلية التربية/جامعة ميسان542.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبييقين طالب ياسين محسن87999281922090067

كلية التربية/جامعة ميسان540.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيابرار باقي حسين فرج88000281922080001

كلية التربية/جامعة ميسان540.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيزينب علي جبار كاظم88001281922091028

كلية التربية/جامعة ميسان540.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزهراء جمعه عبد الزهره فياض88002281922088027

كلية التربية/جامعة ميسان539.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبينور علي مهدي مجيد88003281922080042

كلية التربية/جامعة ميسان539.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيريام سالم شلش عبد الرضا88004281922073015

كلية التربية/جامعة ميسان539.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزينب جواد كاظم جعفر88005281922080016

كلية التربية/جامعة ميسان538.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيعذراء كاظم عوده حسوني88006281922095048

كلية التربية/جامعة ميسان537.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيكاظم فرحان خليفه غالم88007281921015067

كلية التربية/جامعة ميسان537.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيثناء حسين جبار هندال88008281922057011

كلية التربية/جامعة ميسان535.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيعذراء محمد عبد هللا جوده88009281922062062

كلية التربية/جامعة ميسان534.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيحسين غسان كاظم زيدان88010281921009016

كلية التربية/جامعة ميسان533.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيتبارك محمد كشاش دهش88011281922078010

كلية التربية/جامعة ميسان532.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزينب احمد كاظم محمد88012281922062039

كلية التربية/جامعة ميسان532.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيرسل حنون عبد بنيان88013281922077024

كلية التربية/جامعة ميسان532.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيعلي هشام رحيم كاظم88014281921018049

كلية التربية/جامعة ميسان531.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيزينب عمار حمود محسن88015281922072016

كلية التربية/جامعة ميسان530.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيجالل عودة عذافة داخل88016281921019018

كلية التربية/جامعة ميسان530.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيمريم فرحان محيسن جويس88017281922062079

كلية التربية/جامعة ميسان529.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيزينب سالم حميد نهير88018281922090034

كلية التربية/جامعة ميسان529.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزينب احمد حاتم الزم88019281922062038

كلية التربية/جامعة ميسان529.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيفاطمه ماجد جبار عبد الحسين88020281922092059
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كلية التربية/جامعة ميسان529.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيفاطمه سعد هاشم اسماعيل88021281922092055

كلية التربية/جامعة ميسان528.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء كاظم رسن ابو دكه88022281922062034

كلية التربية/جامعة ميسان527.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبياحمد سالم عبد شنيف88023221921363003

كلية التربية/جامعة ميسان526.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيزينه محمد شنيشل مزعل88024281922057029

كلية التربية/جامعة ميسان526.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيغدير محمد مطلق نجم88025281922071025

كلية التربية/جامعة ميسان526.0اعدادية الفجر للبناتذي قارادبيايه عماد مطشر حمادي88026221922132003

كلية التربية/جامعة ميسان525.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيايات سالم عباس حسين88027281922094006

كلية التربية/جامعة ميسان525.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيمريم حاتم عبيد صادق88028281922088059

كلية التربية/جامعة ميسان524.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيساره محمد زياره عبد88029281922094031

كلية التربية/جامعة ميسان524.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيمالك علي مطشر حسين88030281922062082

كلية التربية/جامعة ميسان524.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميسانادبياحمد حسن جويد محيبس88031281921102001

كلية التربية/جامعة ميسان523.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيزهراء محسن رحيمة سعد88032281922070040

كلية التربية/جامعة ميسان523.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارادبيزينب علي حسين جباره88033221922394006

كلية التربية/جامعة ميسان522.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيزهراء حليم حسين مهدي88034281922082010

كلية التربية/جامعة ميسان522.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيعذراء عبد االمير رحيم مطر88035281922092051

كلية التربية/جامعة ميسان521.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيايالف رحيم مجيد محمد88036281922093012

كلية التربية/جامعة ميسان520.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيدنيا كاظم لفته كريم88037281922073012

كلية التربية/جامعة ميسان519.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيجاسم رحيم مشكل محيسن88038281921015010

كلية التربية/جامعة ميسان518.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيختام جليل حمود عويش88039281922077020

كلية التربية/جامعة ميسان518.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزهراء علي ناصر حسن88040281922088034

كلية التربية/جامعة ميسان517.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيروان عالء حسين داود88041281922070022

كلية التربية/جامعة ميسان516.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبياسراء اياد خلف عباس88042281922072003

كلية التربية/جامعة ميسان516.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قارادبيعلي ناصر حسين جفجير88043221921225016

كلية التربية/جامعة ميسان516.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيعلي رعد وحيد كاطع88044281921046065

كلية التربية/جامعة ميسان515.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيهالة محمد كامل فليح88045281922091048

كلية التربية/جامعة ميسان515.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيزهراء جمال مهدي حبيب88046281922063014

كلية التربية/جامعة ميسان514.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء عباس سعدون اسريح88047281922062028

كلية التربية/جامعة ميسان514.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبينور كريم رمح نجم88048281922091045

كلية التربية/جامعة ميسان514.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيفاطمه عبد االمير حميد حليحل88049281922056047

كلية التربية/جامعة ميسان513.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيعبد الرضا حسن زامل ضويع88050281921018041

كلية التربية/جامعة ميسان513.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيفاطمة محسن رشك زغير88051281922090050

كلية التربية/جامعة ميسان512.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيزهراء نجم عبد جمعه88052281922055038

كلية التربية/جامعة ميسان512.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيعلياء منير خليل عبد الرحيم88053281922064025

كلية التربية/جامعة ميسان511.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيفاطمه فاضل وادي زاكور88054281922077057

كلية التربية/جامعة ميسان511.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيزهراء صباح ناصر شندي88055281922063016

كلية التربية/جامعة ميسان511.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء كاظم محسن محمد88056281922062035
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كلية التربية/جامعة ميسان509.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيزينب زامل صكبان طالب88057221922166011

كلية التربية/جامعة ميسان509.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيرغد غفار جبر حيدر88058281922066018

كلية التربية/جامعة ميسان508.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزينب صباح حاتم مجيد88059281922073028

كلية التربية/جامعة ميسان507.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيهشام سالم مهاوي بهار88060281921015102

كلية التربية/جامعة ميسان507.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيساره لطيف علي محمد88061151922042057

كلية التربية/جامعة ميسان506.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبينور الهدى حمدان ألعيبي جبر88062281922062089

كلية التربية/جامعة ميسان505.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيفاطمه مجيد صادج علي88063281922092060

كلية التربية/جامعة ميسان504.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيايات مهدي هامل هاشم88064281922050007

كلية التربية/جامعة ميسان503.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيسارة حميد سهم جاسم88065281922051028

كلية التربية/جامعة ميسان503.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيفاطمه علي مجيد حسن88066281922063031

كلية التربية/جامعة ميسان502.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيسجى مهدي ادعير خسته88067281922072021

كلية التربية/جامعة ميسان502.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبيعلي صدام زيارة مشري88068281921101029

كلية التربية/جامعة ميسان501.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبياساور وحيد زوير جبيشه88069281922073001

كلية التربية/جامعة ميسان501.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعلي احمد مجيد حميد88070281921039038

كلية التربية/جامعة ميسان501.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبينور هاشم محمد حسن88071281922080043

كلية التربية/جامعة ميسان500.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبياصالة عبد االمير سلمان حاجي88072281922093003

كلية التربية/جامعة ميسان500.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيدعاء حسن سلمان لفته88073281922190079

كلية التربية/جامعة ميسان500.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيايات احمد عاصي شنيف88074281922088007

كلية التربية/جامعة ميسان500.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزهراء رضا مطشر جالب88075281922077029

كلية التربية/جامعة ميسان500.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيزينب عادل عبد الحسين سعيد88076281922071018

كلية التربية/جامعة ميسان499.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيزهراء عيدان جلوب بدن88077281922070038

كلية التربية/جامعة ميسان499.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيياسر سعدون عطيه محمد88078281921151320

كلية التربية/جامعة ميسان499.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبياالء امين عبد الحسن خزعل88079281922090004

كلية التربية/جامعة ميسان499.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميسانادبيحسن عوده شوكة عيسى88080281921102007

كلية التربية/جامعة ميسان498.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيأبتهال جاسب كاظم كطامي88081281922062001

كلية التربية/جامعة ميسان498.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيفاطمه صدام غازي مشتت88082281922095052

كلية التربية/جامعة ميسان498.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبينورس حسين علي عيسى88083281922061057

كلية التربية/جامعة ميسان497.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيبنين سعد عريبي نمر88084281922050009

كلية التربية/جامعة ميسان497.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزينب ابراهيم مهدي صالح88085281922073023

كلية التربية/جامعة ميسان496.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيخلود عبد الكريم جواد كاظم88086281922092016

كلية التربية/جامعة ميسان496.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبيعباس ناجي كاطع عبد88087281921101022

كلية التربية/جامعة ميسان495.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيرتاج كحط ياسين وادي88088281922073013

كلية التربية/جامعة ميسان495.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيكوثر سالم عبد الحسن محمد88089281922095058

كلية التربية/جامعة ميسان494.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيفرقان ماجد حسن سدخان88090281922058047

كلية التربية/جامعة ميسان494.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيعذراء محمد حميد طليع88091281922062061

كلية التربية/جامعة ميسان494.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيسارة جمال بدر جبر88092281922051027
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كلية التربية/جامعة ميسان494.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيرقيه كريم موسى جعفر88093281922094016

كلية التربية/جامعة ميسان494.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميسانادبيغدير جعفر عبد الحسين صحين88094281922087009

كلية التربية/جامعة ميسان494.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيغدير عبد االمير محمد معين88095281922092053

كلية التربية/جامعة ميسان493.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبينور عزيز سعيد عاصي88096281922055083

كلية التربية/جامعة ميسان492.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيصابرين عبد الساده حسن عويد88097281922082023

كلية التربية/جامعة ميسان492.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبياحمد رياض غضبان سليمان88098221921233001

كلية التربية/جامعة ميسان492.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيفاطمه كريم هندي رهيج88099281922080032

كلية التربية/جامعة ميسان492.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبياميمه علي وهام جبار88100281922077008

كلية التربية/جامعة ميسان492.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيمهدي كامل سلمان ابراهيم88101281921039057

كلية التربية/جامعة ميسان492.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيزينب جاسم حمد عبد هللا88102161922244028

كلية التربية/جامعة ميسان492.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيمرام ميثاق صاحب كريم88103281922073055

كلية التربية/جامعة ميسان492.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعقيل مؤيد عبد الخالق مهدي88104281921002037

كلية التربية/جامعة ميسان491.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيخولة عادل موسى محمد88105281922051014

كلية التربية/جامعة ميسان491.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيشهد علي محسن خضير88106281922070052

كلية التربية/جامعة ميسان490.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيزهراء عباس حمادي جخيور88107281922072013

كلية التربية/جامعة ميسان489.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيدنيا قاسم الزم زاكور88108281922062018

كلية التربية/جامعة ميسان489.0ثانوية كميت للبناتميسانادبيمريم رسول غازي فلحي88109281922067041

كلية التربية/جامعة ميسان489.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيفاطمه عبد هللا كاظم عطيب88110281922050055

كلية التربية/جامعة ميسان488.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيفاطمه جعفر بالسم علي88111281922088052

كلية التربية/جامعة ميسان488.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيتبارك شاكر عبد عيال88112281922071004

كلية التربية/جامعة ميسان487.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزهراء حسين مجيد ناصر88113281922073019

كلية التربية/جامعة ميسان487.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزهراء جمعه عطيه عبود88114281922088028

كلية التربية/جامعة ميسان487.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيشهد علي مطشر جاسم88115281922056038

كلية التربية/جامعة ميسان487.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيغفران عبد الحسين مكلف جابر88116281922077052

كلية التربية/جامعة ميسان487.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيزهراء كاظم فجاج سابط88117281922061020

كلية التربية/جامعة ميسان486.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيكرار سعد مانع صكر88118281921017025

كلية التربية/جامعة ميسان486.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبياحمد راضي بنوان مطشر88119281921010005

كلية التربية/جامعة ميسان486.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيميعاد عادل فالح دواي88120281922062084

كلية التربية/جامعة ميسان486.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيزينب عنيد حمد سلطان88121281922095030

كلية التربية/جامعة ميسان485.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيعقيل سالم رسن علوان88122281921019062

كلية التربية/جامعة ميسان485.0ثانوية الرسول للبنينميسانادبيمنتظر محمد حمدان سلمان88123281921037018

كلية التربية/جامعة ميسان485.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعلي ورور عيسى شهاب88124281921039041

كلية التربية/جامعة ميسان485.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبياحمد أمعله عبد هدهود88125261921005003

كلية التربية/جامعة ميسان485.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميسانادبيرسل عدي فالح عبد الحسن88126281922087003

كلية التربية/جامعة ميسان484.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزينب علي سيد مارد88127281922094028

كلية التربية/جامعة ميسان484.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيتبارك الرحمن احمد ازويد عبود88128281922056012
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كلية التربية/جامعة ميسان483.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبينور الدين احمد عبد الزهره راضي88129281922080040

كلية التربية/جامعة ميسان483.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبيكوثر محمد كاطع عصواد88130281922074010

كلية التربية/جامعة ميسان483.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيعباس محمد نور جعفر88131231921054017

كلية التربية/جامعة ميسان483.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيحسين سالم قاسم حسين88132281921039015

كلية التربية/جامعة ميسان483.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميسانادبيحيدر قاسم مسير حسين88133281921102009

كلية التربية/جامعة ميسان483.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبياحمد عطية كريم اعريمش88134281921004014

كلية التربية/جامعة ميسان482.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانادبيمحمد خلف حسين مناتي88135281921043036

كلية التربية/جامعة ميسان482.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزينب محسن مطلك طارش88136281922062050

كلية التربية/جامعة ميسان482.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبياسراء عقيل عبد السميع عويد88137281922066002

كلية التربية/جامعة ميسان482.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيانتظار عبد الحسن عرنوص سعيد88138281922088006

كلية التربية/جامعة ميسان481.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفادبيحسين علي حميد مهدي88139251921044008

كلية التربية/جامعة ميسان481.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيرملة رحيم صدام حسين88140281922091016

كلية التربية/جامعة ميسان480.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيهدى جاسم مكطوف دواي88141281922094055

كلية التربية/جامعة ميسان479.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبياسراء بدن نايف حمود88142281822104001

كلية التربية/جامعة ميسان479.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيهبة محمد عبد الرزاق علي88143281922051061

كلية التربية/جامعة ميسان478.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيمريم حازم مجيد عبد الستار88144281922057039

كلية التربية/جامعة ميسان476.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيفاطمة الزهراء جعفر مطشر مزيد88145281922061036

كلية التربية/جامعة ميسان476.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيمريم سالم سعيد عاصي88146281922055068

كلية التربية/جامعة ميسان475.0ثانوية االقصى للبناتميسانادبيكوثر هادي جاسم حسين88147281922071029

كلية التربية/جامعة ميسان475.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيفاطمه جمعة عبد الرحيم عطيه88148281922056045

كلية التربية/جامعة ميسان475.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيفاطمة علي هاشم زاير88149281922090049

كلية التربية/جامعة ميسان475.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزينب جواد سعيد جايز88150281922050034

كلية التربية/جامعة ميسان474.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيتبارك علي عبد العظيم عبد88151281922057009

كلية التربية/جامعة ميسان474.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزينب مهدي حيدر شبر88152281922094029

كلية التربية/جامعة ميسان474.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيحسن علي داخل هايس88153261921157008

كلية التربية/جامعة ميسان473.0ثانوية االقتدار المختلطةذي قارادبيفليح حسن علي عليوي88154221921220014

كلية التربية/جامعة ميسان473.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيام البنين جبار شرهان ضمد88155281922055011

كلية التربية/جامعة ميسان473.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيعلياء ناهي حسن جبر88156281922051040

كلية التربية/جامعة ميسان473.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيصادق صاحب جبار محسن88157291921014097

كلية التربية/جامعة ميسان473.0ثانوية ميسان للبنينميسانادبيمالك هاشم حميد كزار88158281921027035

كلية التربية/جامعة ميسان473.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيعذراء علي جياد عبد الحسن88159281922190082

كلية التربية/جامعة ميسان473.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمحسن عطية فندي مضيخير88160281921004127

كلية التربية/جامعة ميسان472.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيعلي عبد الرضا طاهر حسين88161281921015058

كلية التربية/جامعة ميسان472.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيتبارك جبار خلف رضا88162281922064008

كلية التربية/جامعة ميسان472.0ثانوية بني هاشم المختلطةميسانادبيسالم عبد الرضا صبر لفتة88163281921106008

كلية التربية/جامعة ميسان472.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمرتضى نعيم محسن جريو88164281921015084
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كلية التربية/جامعة ميسان471.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزينب فاضل عطروز مطير88165281922077040

كلية التربية/جامعة ميسان471.0ثانوية كميت للبناتميسانادبيطيبة علي حميد جاسم88166281922067034

كلية التربية/جامعة ميسان471.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيهيام جمعة كاظم جاسم88167281922091053

كلية التربية/جامعة ميسان470.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيبيادر جعفر جعاز سلمان88168161922179007

كلية التربية/جامعة ميسان470.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيحسن شاكر كاظم محسن88169241921026004

كلية التربية/جامعة ميسان470.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيفاطمة احمد عبد المحسن عبد88170281922051042

كلية التربية/جامعة ميسان469.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزينب عبد جحف حسوني88171281922062045

كلية التربية/جامعة ميسان469.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيايمان يوسف حمزة عباس88172281922050008

كلية التربية/جامعة ميسان634.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائينور فوزي شكر ناجي88173211942097151

كلية التربية/جامعة ميسان617.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيشهد كريم كاطع ذويه88174281942081041

كلية التربية/جامعة ميسان615.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيفاطمة ماجد حاتم كاظم88175281942081047

كلية التربية/جامعة ميسان613.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيزهراء سعيد مفتن محمد88176281942081028

كلية التربية/جامعة ميسان607.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيامير احمد غازي حمود88177221941041012

كلية التربية/جامعة ميسان605.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيناديه كاظم عياده جبر88178281942063094

كلية التربية/جامعة ميسان597.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد جمعة سرحان رداد88179221941092044

كلية التربية/جامعة ميسان594.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياالء عباس عبد المحسن خلف88180281942190011

كلية التربية/جامعة ميسان592.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةميساناحيائيانوار علي عبد الحسين رحمة88181281942103001

كلية التربية/جامعة ميسان592.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيرباب سعيد كطل هنيدي88182221942424056

كلية التربية/جامعة ميسان589.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك جاسم سحيب علي88183221942424031

كلية التربية/جامعة ميسان586.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمنتظر فائق جبار حسن88184221941095035

كلية التربية/جامعة ميسان584.0ثانوية المتميزينميساناحيائيعباس كاظم فهيد شويع88185281941026013

كلية التربية/جامعة ميسان583.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمحمد حسين علي لفته88186281941151196

كلية التربية/جامعة ميسان581.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيرسول جبار مهدي كاطع88187281941008033

كلية التربية/جامعة ميسان578.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمؤمل سعدون عبد الحسين الزم88188281941009046

كلية التربية/جامعة ميسان569.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيزهراء شاكر لفتة بربوتي88189281942083018

كلية التربية/جامعة ميسان569.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد دخيل شلغم شادوح88190241941200053

كلية التربية/جامعة ميسان569.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةميساناحيائيسراب علي عبد الحسين رحمة88191281942103006

كلية التربية/جامعة ميسان568.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء نور حمزة والي88192221942204066

كلية التربية/جامعة ميسان563.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيأالء علي حسب عجيد88193281942081004

كلية التربية/جامعة ميسان561.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيسلوى احمد عبد الرضا زغير88194281942059098

كلية التربية/جامعة ميسان559.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عدنان عطيه عبد88195251942058031

كلية التربية/جامعة ميسان559.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزمن قاسم راضي حسن88196281942051034

كلية التربية/جامعة ميسان558.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيرسل ساهي فهد سالم88197281942069016

كلية التربية/جامعة ميسان558.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيقبس زغير عيال غالي88198281942055096

كلية التربية/جامعة ميسان557.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيزهراء محمد عباس حنون88199281942070027

كلية التربية/جامعة ميسان555.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيطيبه باسم الياس زركي88200281942059106
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كلية التربية/جامعة ميسان555.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيحوراء عالء عبد علي رشيد88201281942050016

كلية التربية/جامعة ميسان555.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيقطر الندى حسن منصور محمد88202281942054046

كلية التربية/جامعة ميسان555.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء احمد رحيم شنيور88203281942059055

كلية التربية/جامعة ميسان554.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيسرى مهنه عطيه سيد88204281942059097

كلية التربية/جامعة ميسان554.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائينورة ستار جبار موزان88205281942070066

كلية التربية/جامعة ميسان553.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائياسماء سبتي واحي سعد88206281942066003

كلية التربية/جامعة ميسان553.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيجنان مهدي لوتي فرج88207281942077013

كلية التربية/جامعة ميسان553.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائينبأ محمد علي يحيى راجي88208281942064025

كلية التربية/جامعة ميسان552.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيافنان دعير عبد علي ثامر88209281942074003

كلية التربية/جامعة ميسان552.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيغرور رحيمه دعيم عصواد88210281942055082

كلية التربية/جامعة ميسان551.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيرمله كاظم جوني سلطان88211281942051033

كلية التربية/جامعة ميسان550.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه نعيم سالم ثجيل88212221942415014

كلية التربية/جامعة ميسان549.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزهراء جاسم اخليفه زاير حسن88213281942055045

كلية التربية/جامعة ميسان549.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيهاجر نعيم حنش والي88214281942069066

كلية التربية/جامعة ميسان548.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيكوثر حسين عبد الحسن ضامن88215281942055098

كلية التربية/جامعة ميسان547.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيآمنه خضير عباس غليم88216281942078001

كلية التربية/جامعة ميسان547.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيعزيز ثجيل مزيد مطير88217221941302033

كلية التربية/جامعة ميسان546.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائياالء حسن زاير براك88218281942077004

كلية التربية/جامعة ميسان546.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزهراء عبد الواحد عنيد رسن88219281942190056

كلية التربية/جامعة ميسان545.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيدينا مهدي محمد حسن88220281942052032

كلية التربية/جامعة ميسان545.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيحسن كاظم عبد الحسين كاطع88221281941008018

كلية التربية/جامعة ميسان543.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزينب فاخر راشد مكطوف88222281942068042

كلية التربية/جامعة ميسان543.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيبركات لفته كيطان خليف88223221942301002

كلية التربية/جامعة ميسان543.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيام البنين علي بلعوط حسن88224281942054004

كلية التربية/جامعة ميسان543.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيزينب عواد صدري عطية88225281942090019

كلية التربية/جامعة ميسان540.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيمصطفى عبد الزهره عبيد عبد علي88226281941104023

كلية التربية/جامعة ميسان540.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيزهراء جواد جبار كبر88227281942081022

كلية التربية/جامعة ميسان540.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيمروه ماجد جابر ماجد88228281942050048

كلية التربية/جامعة ميسان540.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمحمد عالوي خلف صبح88229281941008068

كلية التربية/جامعة ميسان539.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيابتهال عدنان كطامي عبود88230281942069001

كلية التربية/جامعة ميسان539.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيحسين جميل عوده اسماعيل88231221941001026

كلية التربية/جامعة ميسان538.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيزهراء صبار شاتي جياد88232281942083019

كلية التربية/جامعة ميسان538.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيعلياء كاظم فرج بطي88233281942058024

كلية التربية/جامعة ميسان537.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس كاظم غضبان تريجي88234221941040094

كلية التربية/جامعة ميسان536.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيفرقان عبد هللا كاظم رضيو88235281942050046

كلية التربية/جامعة ميسان536.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيسجاد رياض زامل حنون88236281941151102
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كلية التربية/جامعة ميسان535.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيميسم قاسم لبيد ماهور88237221942204131

كلية التربية/جامعة ميسان535.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيمنار احمد مجيد خضير88238221942301017

كلية التربية/جامعة ميسان535.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيرزق شوكت صالح هاشم88239281942073012

كلية التربية/جامعة ميسان534.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيزهراء عالوي حسين أدعير88240281942090014

كلية التربية/جامعة ميسان534.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيايات حسين جبر طعمه88241281942063015

كلية التربية/جامعة ميسان534.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيرقيه ياس خضير احمد88242281942059051

كلية التربية/جامعة ميسان534.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيرسل قاسم جلو رحيمه88243281942081015

كلية التربية/جامعة ميسان534.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عماد حامد مرجون88244241942108031

كلية التربية/جامعة ميسان534.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيرسل كريم مهاوي طعمه88245281942080011

كلية التربية/جامعة ميسان534.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيزهراء حسين فاخر البيس88246281942074019

كلية التربية/جامعة ميسان533.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي مجيد محمد88247221941358046

كلية التربية/جامعة ميسان533.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائياسين اياد عبد الحسين يونس88248281942069004

كلية التربية/جامعة ميسان533.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيفاطمة طالب مزهر رحيمه88249281942060029

كلية التربية/جامعة ميسان533.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيسالم فارس فرحان جبار88250291941005057

كلية التربية/جامعة ميسان531.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيهبه عبد الرزاق محيسن جاسم88251281942190135

كلية التربية/جامعة ميسان531.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيفاطمه صادق جلوب كاطع88252281942051086

كلية التربية/جامعة ميسان530.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيحسن ثائر كاظم ديلي88253231941165006

كلية التربية/جامعة ميسان530.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيهديل كريم معيجل ذهب88254281942068093

كلية التربية/جامعة ميسان530.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد االمير جاسم محمد88255221941319007

كلية التربية/جامعة ميسان530.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائينرجس محمد حسين تقي88256281942055110

كلية التربية/جامعة ميسان529.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيايمان محمد عبد الرضا محيسن88257281942051012

كلية التربية/جامعة ميسان529.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيرقيه هاشم كريم اسماعيل88258281942061012

كلية التربية/جامعة ميسان529.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيعذراء داود ثامر محمد88259281942063066

كلية التربية/جامعة ميسان529.0ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء قاسم جواد كاظم88260241942131022

كلية التربية/جامعة ميسان529.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائينبأ سرحان هرف عوده88261281942081054

كلية التربية/جامعة ميسان528.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعبد الرحمن كريم هديهد عوده88262281941001057

كلية التربية/جامعة ميسان528.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائينبأ سالم حسين حمادي88263281942077053

كلية التربية/جامعة ميسان528.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيعذراء محمد بدر شهيب88264281942063067

كلية التربية/جامعة ميسان527.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيزينب عبد الحسن غانم محيسن88265281942062033

كلية التربية/جامعة ميسان526.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي مهدي قاسم كاظم88266281941006106

كلية التربية/جامعة ميسان526.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيحسين محمد عامر مطرود88267221941023017

كلية التربية/جامعة ميسان525.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائييوسف باسم هالل سعيد88268251941001324

كلية التربية/جامعة ميسان525.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيصابرين خلف فليح جابر88269281942060027

كلية التربية/جامعة ميسان525.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزيد علي عبد شياع88270251941122052

كلية التربية/جامعة ميسان525.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمؤمل محمد طعمه جودة88271281941006124

كلية التربية/جامعة ميسان525.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيايات جبار عليوي شامي88272281942052012
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كلية التربية/جامعة ميسان525.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيكاظم يحيى علي هالل88273251941122087

كلية التربية/جامعة ميسان524.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيزهراء غازي عبد النبي ديوان88274281942066015

كلية التربية/جامعة ميسان524.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعبد هللا كريم مطلب طاهر88275281941006078

كلية التربية/جامعة ميسان524.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيمريم حسن صالح جعفر88276281942063091

كلية التربية/جامعة ميسان524.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيصادق جعفر خويط محمد88277221941095014

كلية التربية/جامعة ميسان524.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيرند علي جبار طعمه88278281942190043

كلية التربية/جامعة ميسان522.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمنتظر ماجد رحمان حسن88279251941012169

كلية التربية/جامعة ميسان521.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعباس صبار خزعل مهنا88280281941001055

كلية التربية/جامعة ميسان521.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيسجى كريم مخيف ابو كطيفه88281241942114180

كلية التربية/جامعة ميسان521.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيقاسم كريم مسير لفته88282221941077112

كلية التربية/جامعة ميسان520.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيايناس حسين فاخر فوزان88283281942078014

كلية التربية/جامعة ميسان520.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول ناظم شالل سهيل88284221942425006

كلية التربية/جامعة ميسان520.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيجاسم محمد اشتيت خضير88285221941028011

كلية التربية/جامعة ميسان520.0الخارجياتذي قاراحيائيرحاب رحم سويف عبد88286221942401019

كلية التربية/جامعة ميسان519.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمصطفى حسين شاكر محمود88287281941001115

كلية التربية/جامعة ميسان519.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيزينب جاسم حمد واحد88288281942058017

كلية التربية/جامعة ميسان518.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيغفران سمير عوده صالح88289271942064114

كلية التربية/جامعة ميسان518.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيزهراء عبد الرحيم حلو جبار88290281942058015

كلية التربية/جامعة ميسان518.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيبشير سعد نعمه حسن88291251941008028

كلية التربية/جامعة ميسان518.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيرسل ثائر محسن مهذول88292281942055035

كلية التربية/جامعة ميسان517.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيناجي غازي عبد علي غويض88293221941017091

كلية التربية/جامعة ميسان517.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيزينب عباس ناعم محمد88294281942050029

كلية التربية/جامعة ميسان517.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيهادي خضير عباس ناصر88295271941150132

كلية التربية/جامعة ميسان517.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيسلسبيل عالء هاشم حبيني88296281942057014

كلية التربية/جامعة ميسان517.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد فالح حسن ظاهر88297251941031298

كلية التربية/جامعة ميسان516.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى دوهان صالح شعالن88298241941207134

كلية التربية/جامعة ميسان516.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي يامر موجد88299241941008035

كلية التربية/جامعة ميسان516.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيسالم عادل حسن نصر هللا88300221941053066

كلية التربية/جامعة ميسان516.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيهبة بشير عباس كاطع88301221942424181

كلية التربية/جامعة ميسان515.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعلي حسن عبد وناس88302221941051047

كلية التربية/جامعة ميسان515.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيوالء شنيشل رحمه رحيل88303281942078087

كلية التربية/جامعة ميسان515.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيحسين وهاب محيسن طراد88304261941155015

كلية التربية/جامعة ميسان515.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيفاطمه مرتضى محسن وحيلي88305281942073054

كلية التربية/جامعة ميسان514.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيزهراء حسين نعيمه حامي88306281942080012

كلية التربية/جامعة ميسان514.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس رحيم نجم عبد88307241941203140

كلية التربية/جامعة ميسان514.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيايه رحيم صالح دنبوس88308281942073003
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كلية التربية/جامعة ميسان514.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيليلى عبد القادر حبيب سوادي88309221942172086

كلية التربية/جامعة ميسان514.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيامير سليم طهماز حمادي88310251941152004

كلية التربية/جامعة ميسان621.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيحسين علي محيسن محبوب88311221951026026

كلية التربية/جامعة ميسان602.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيغدير شياع محسن منخي88312281952050048

كلية التربية/جامعة ميسان601.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد عماد عبد الرزاق مكي88313281951006154

كلية التربية/جامعة ميسان600.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيباقر جواد كاظم حويش88314221951095006

كلية التربية/جامعة ميسان597.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزينب عادل عوده لفته88315281952060039

كلية التربية/جامعة ميسان589.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيحسين رحيم رشك مطلك88316281951032010

كلية التربية/جامعة ميسان583.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمرتضى جمعه رحيمه جبر88317281951151670

كلية التربية/جامعة ميسان570.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين عبد مزعل موسى88318221951367007

كلية التربية/جامعة ميسان565.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي ابراهيم عذافه حواس88319281951006076

كلية التربية/جامعة ميسان563.0ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيسجى مؤيد حسن زاير88320281952058021

كلية التربية/جامعة ميسان556.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيخديجه نصيف جاسم محمد88321281952060016

كلية التربية/جامعة ميسان554.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيزهراء جمعة ارحيمة جبر88322281952090016

كلية التربية/جامعة ميسان554.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقينبأ راضي حسين لعيبي88323281952090044

كلية التربية/جامعة ميسان554.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيابتهال كاظم ضباب لويت88324281952051003

كلية التربية/جامعة ميسان550.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيزينب نعيم خضير حميد88325281952057011

كلية التربية/جامعة ميسان545.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيحمزة ريسان صكبان كزار88326221951099007

كلية التربية/جامعة ميسان541.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيفاطمة لطيف مصعب حسن88327281952090042

كلية التربية/جامعة ميسان539.0ثانوية صدى الطف للبنينميسانتطبيقيمصطفى رحيم حيدر خلف88328281951042024

كلية التربية/جامعة ميسان539.0ثانوية ميسان للبنينميسانتطبيقيعباس علي حسين بندر88329281951027009

كلية التربية/جامعة ميسان538.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيحوراء محمد جبار مخرب88330281952080005

كلية التربية/جامعة ميسان536.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيعلي سليم كاطع جبر88331281951008056

كلية التربية/جامعة ميسان536.0ثانوية العرفان المختلطةذي قارتطبيقيزينب محمد خماط عبود88332221952253005

كلية التربية/جامعة ميسان532.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيزينب رعد صاحب جزل88333281952077040

كلية التربية/جامعة ميسان532.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمصطفى جاسم حمود حاتم88334281951022103

كلية التربية/جامعة ميسان531.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيفاطمة سالم مهدي منخي88335281952069039

كلية التربية/جامعة ميسان530.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيمجتبى علي حسين عامر88336221951308056

كلية التربية/جامعة ميسان527.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيزينب عادل حميد سهر88337281952096007

كلية التربية/جامعة ميسان525.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيايات حيدر دعير حسين88338281952077009

كلية التربية/جامعة ميسان524.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقياحمد اصدام غوجان عليوي88339281951012003

كلية التربية/جامعة ميسان524.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيزينب طه صدام عريبي88340281952059027

كلية التربية/جامعة ميسان523.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيهبه ستار مطشر خضير88341281952051076

كلية التربية/جامعة ميسان523.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمهدي خير هللا موسى كعيد88342281951001172

كلية التربية/جامعة ميسان522.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيياسر رحيم خزعل جوني88343281951005047

كلية التربية/جامعة ميسان522.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقينور عالوي محمد رفيش88344281952070090
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كلية التربية/جامعة ميسان522.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيايمان فالح سحيب جخيور88345281952062005

كلية التربية/جامعة ميسان521.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيمرتضى عبد الزهره هواش ماذي88346281951033025

كلية التربية/جامعة ميسان520.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيحنين مهند جاسم حسن88347281952069018

كلية التربية/جامعة ميسان519.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقينبأ عالوي حسن صابط88348281952069051

كلية التربية/جامعة ميسان519.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيعلي رمضان كويطع محمد88349281951022068

كلية التربية/جامعة ميسان519.0ثانوية الكحالء للبناتميسانتطبيقيزمن صفاء محسن طعمه88350281952061004

كلية التربية/جامعة ميسان518.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيزينب رمضان كاظم داغر88351281952077041

كلية التربية/جامعة ميسان518.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزينه عبد الحسين شلويط زغير88352281952062029

كلية التربية/جامعة ميسان518.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيفاطمة حسين وحيد عاصي88353281952060058

كلية التربية/جامعة ميسان517.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيريام شياع محسن منخي88354281952190027

كلية التربية/جامعة ميسان516.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيزهراء سعدون جاسم عيسى88355281952090018

كلية التربية/جامعة ميسان516.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء جاسم شبوط حميد88356281952050017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان589.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيهوازن علي حسين عايد88357281922061060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان580.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيهند صبيح كاظم لكوة88358281922061059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان566.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيطيبه حسين وريور صيهود88359281922070054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان562.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيغدير علي حسن عبد علي88360281922092054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان557.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء غالب عيسى حسين88361281922062033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان549.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزينب سعد لطيف راجح88362281922062043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان538.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزهراء جبار ثامر خلف88363281922073017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان537.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء حسن جويعد حليحل88364281922062023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان537.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيام البنين شهيد خالد عطا88365281922088005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان536.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبياحمد كريم زيارة نعمة88366281921019008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان535.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيتبارك علي وريور صيهود88367281922070010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمصطفى محمد حسين كاظم88368281921004155

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان529.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيكاظم هيثم حميد كاظم88369231921163022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان528.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةادبيآيات جعفر مرزوك لفته88370161922458001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان528.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيمريم خميس ناصر هاشم88371281922062074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان526.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارادبياحمد مارد طخاخ طاهر88372221921069004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان522.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعبد هللا رزاق عباس عبد88373281921010048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان522.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيعلي فالح خلف رشيد88374281921046070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان519.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيرسل احمد رحيم جاسم88375281922062019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان519.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيزكي حبيش جبارة عبد هللا88376221921086041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان518.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي فيصل صوينت محمد88377281921004106

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان516.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبينور الزهراء حسن عبود محيسن88378281922095072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان516.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيزهراء ماجد لفتة عبد النبي88379281922066021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيفاطمة حسن سلمان حرج88380281922090047
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيام البنين احمد سلمان حسب هللا88381281922056005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزهراء عباس مفتن عفص88382281922190084

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان514.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيامل جاسم محمد شنين88383281922077007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان514.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيزينب الزم كاصد وانس88384281922061026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان514.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارادبيزينب علوان عبد عطيه88385221922394005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان514.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء خيون هاشم نعيم88386281922062025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان513.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيزهراء جواد ياسين جاسم88387281922066019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0الخارجياتميسانادبيزهراء سليم حسين سلمان88388281922401015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبيزهراء علي صياح والي88389281922074006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبينوره كريم كاظم جابر88390281922094054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمصطفى زامل سلطان شالش88391221921376115

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيكوثر حسن مهدي محمد88392281922080037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0اعدادية النجاح للبنينذي قارادبيعبد هللا ياسر حسن كزكوز88393221921067020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحمد حسين مهدي كريم88394221921376094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبيزهراء حيدر علي محمد88395281922074004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيسارة عدنان أرحيم محمد88396281922051029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيفاطمه علي شبيب عبد هللا88397281922078030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيبنين حيدر جلوب كريم88398281922066010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيغدير حسين سلمان مانع88399281922062063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيعلي طاهر موات حسن88400221921057010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبينور الهدى راضي جنجر منشد88401281922062090

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قارادبيمجتبى حميد مشاي حليو88402221921261011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزينب حسين علي جبر88403281922080017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيتبارك فاضل جواد سلمان88404281922080006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارادبيسجاد عبد الحسين خريبط خضر88405221921358003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيزينب احمد صدام عريبي88406281922058030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيزينب كاظم ناصر وادي88407281922092037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0ثانوية البتول للبناتميسانادبينور علي جبار حميد88408281922056065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبينوره جاسم محمد حسن88409281922057047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيهيام فالح حسن ناصر88410281922091054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبياساور محمد عبد الرضا عديم88411281922061002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيتقوى علي جباري علي88412281922062009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيزهراء جعفر موسى كرم88413281922093026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيحسين محمد خوين ثجيل88414221921376027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانادبيرضا عبود فاضل عباس88415281921033013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيمنار حامد جمعه صادق88416281922094047
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيعمار يوسف عبد هللا عذافه88417221921376071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيمريم محمد موسى فليح88418281922073057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0الخارجياتالرصافة الثالثةادبياسراء رعد حنش عمار88419151922401004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيدالل رحيم ابراهيم رزن88420281922053010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيبتول زامل عنبار عباس88421281922077015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيرباب حسين عيال عبد الحسن88422281922058017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبياعراف حسين حسن حنتوش88423281922053002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيفاطمة نعيم اسماعيل ساري88424281922053029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيفاضل سعدون سوفي فاضل88425281921005038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارادبيتبارك كريم عبد هللا شلش88426221922149010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيعلي حميد علي نهيب88427221921057009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيحسن صابر مجيد ساجت88428221921376016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيحوراء محسن جاسب طهواش88429281922056017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيعلي حميد جاسم جابر88430281921022055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيساره عماد بدر عكله88431281922095037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيعباس محسن غازي سالم88432281821046032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيحوراء فريح حريز طارش88433281922093020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيانوار فاضل محمد عجيل88434281922055012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيمنتظر حيدر صاحب مصطفى88435281921012066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبييقين جاسم حميد رحيمة88436281922058064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ثانوية كميت للبناتميسانادبيكوثر عالء عبد المحسن فلحي88437281922067040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيزهراء طه مجيد كاظم88438281922057024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبيبراء محمد عبود محمد88439281922074003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيفاطمة طالب شريف كاظم88440281922066028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزينب ريسان محسن محمد88441281922077037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0ث االباء المختلطةميسانادبيعباس دعيم حنون نفل88442281921107006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيزهراء موسى حسن عباس88443281922093034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبينرجس ناصر درباش رسن88444281922061052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيطيف طه حاتم غافل88445281922055054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمصطفى عاصف محسن يحيى88446281921015091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيهيام فهد سعد مفتن88447281922055089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبينهايه حسين كعيد خلوفي88448281922061054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيحنين فالح عيسى كايد88449281922070015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيبتول عدنان هاشم كاظم88450281922092007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيميعاد حسين ثويني جبر88451281922088061

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزينب علي قاسم نعيمه88452281922080019
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبياحمد محمد عبد عليوي88453221921041004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيمحمد جواد حلبوت عاكول88454281921018060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيزينب صبيح نعمه رويشد88455281922055040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيكوثر خماس مالح كاظم88456281922091037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء عبد الزهره فاخر عبد هللا88457281922050026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيفاطمة علي جوده جميغ88458281922094042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيعلي شنيشل ارهيف جاسم88459281921019066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيمريم كريم رسن محسن88460281922058053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيحميدة كاظم جوده اليج88461281922061009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيساره علي حسن شبر88462281922094030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبياسيل صباح حسن شيحان88463281922070001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيفاطمه جعفر عبد محمد88464241922115051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيزينب علي كاظم علوان88465281922053017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ث االباء المختلطةميسانادبيباقر قاسم حنظل فنجان88466281921107002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيايثار علي لعيبي شولي88467281922063006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيفاطمه عبد الحسين كريم مطير88468281922056048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمصطفى سعد فالح عبطان88469281921004149

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيتبارك علي رسن حامي88470281922080005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيامنه مالك طة راضي88471281922066006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيزينه حسن حميد منحوش88472161922256016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0الخارجياتميسانادبينور عبد كاظم عبيد88473281922401031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية السالم المسائية المختلطةميسانادبيحسين كاطع رحيمه عليخ88474281921153008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية السالم المسائية المختلطةميسانادبيعلي صالح حسين جوده88475281921153022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبينور الزهراء طه ياسين عالوي88476281922070065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيآيات حسن عبد هللا خضير88477281922063001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيزهراء رحيم صدام حسين88478281922091021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيفاطمه محمد موسى فليح88479281922073050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيحوراء ابراهيم حسين محمد88480281922082005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيام البنين جاسم محمد كريم88481281922055010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيموسى قاسم صيهود بدن88482281921002079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيغزوان رياض علي شميم88483281921031026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيزهراء وليد حسين مهلهل88484281922056024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيمريم علي غافل كطافه88485281922062078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبينور الهدى كاظم علي حسين88486281922064035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيراحيل كريم دعير محسن88487281922066016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيعبد هللا حسين عبد علي محمد88488281921045015
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيسجاد نعيم ياسين عليوي88489281921010041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيناصر قيس وادي علي88490281921031037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيزهراء عمار موسى دعيم88491281922055034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية كميت للبناتميسانادبيزينب جميل عاتي صكر88492281922067023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية كميت للبناتميسانادبينبأ رسول شيخان موسى88493281922067044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيرقية حسن سكر حسين88494281922095016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيفاطمة الزهراء محمد داود سلمان88495281922051043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيفاطمه مهند حسن مجيد88496281922080034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبياستبرق علي محمد هراب88497281922058005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيمريم محمد كريم عباس88498281922095063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانادبيمرتضى غازي لعيبي شخير88499281921021052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيدعاء كاظم لفته ماضي88500281922057013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيفاطمة تحسين حميد الزم88501281922050051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيمحمد كاظم زغير دغيم88502221921055028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيهيام رياض غانم كاظم88503281922088075

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبياكتفاء علي جلواز هاشم88504281922066004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيحيدر محسن محمد هوير88505281921004051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبينوران صالح عبد الساده صلبوخ88506281922094052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيتماره أحمد رشيد ذياب88507221922164004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزهراء محسن مطير دوشي88508281922077033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية الرسول للبنينميسانادبيسجاد علي محمد حالوب88509281921037007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزينب علي صدام مظلوم88510281922073031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيعتاب قاسم مناتي خلف88511281922062060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيوجدان مهدي صالح عكله88512281922062094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبييقين موسى علي مهوس88513281922058066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيعلي عبد عرمش زبون88514281921046069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيفنجان عبد هللا جريو ماجد88515291921110047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيعالء قيس صباح مظلوم88516281921012037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيمروة كامل يونس حبيب88517281922051050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيرسول ضياء وادي جاسم88518281921015027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيكاظم جبار عبود علي88519281921015065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيفرزدق ريسان هالل ناصر88520161921027028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبياكرم رحيم شناوه زغير88521221921048006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيعقيل كاظم شواي صكر88522281921045016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيوسام راسم محمد كردوش88523221921041069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبينور محمد صيهود محمد88524281922070072
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانادبيكاظم ثاني حميد كاظم88525281921108008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية الفصاحة المختلطةذي قارادبييحيى رحيم محسن لفته88526221921237013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيساره علي عبد الكريم ثاني88527281922082020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيايات خليل داخل سلطان88528281922058010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيايات خضير طعمه شريف88529281922095004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيسجى ياسين حميد عبود88530281922090041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيعايدة عبد الحسين كاطع سلمان88531281922050048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيحنين علي كاظم نصر88532281922094011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيضحى عبد االمير دواي اسماعيل88533281922077047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيضحى زياد خلف حريجة88534281922091032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيمرتضى حسين كاطع رشك88535281921012060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيحنان حسن علي موسى88536281922062011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيفاطمه سليم ابو الهيل خضير88537161922291010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيزهراء سليم حميد ليلو88538281922055029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيزينب علي حنظل محمد88539281922066023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ثانوية االقتدار للبناتالبصرةادبيفاطمه سامي طعين رشم88540161922289016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبياحالم علي عداي عبيد88541281922058003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0اعدادية االرشاد للبنينميسانادبيامين كريم عباس رحيمة88542281921101006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء جودت عبد الكاظم رهيف88543281922050021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيميقات رحيم خلف رسن88544281922063033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيمنذر راضي دهش حرز88545281921019114

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيختام سرحان حسن حاتم88546281922088018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمنتظر شاكر جاسم حسين88547281921010100

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيعلي عبد الزهره عطيه بوحي88548281921018045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيماريا غازي نعمه علي88549281922056052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزينب سالم قاسم شنين88550281922073026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةادبيجعفر اسعد عبد حسين88551161921033006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيساره جواد كاظم ياسين88552281922077041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0اعدادية الفجر للبناتذي قارادبينور علي دليمي محمد88553221922132016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيايات حميد شرشاب روضان88554221922222002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبياحمد عبد الحسين قاسم بهلول88555221921042001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيمسلم عبد الحسن جلود خلف88556281921005047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيزمن علي كريم طوك88557281922051018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء ماجد كاظم ناصر88558281922050030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيحسين جعفر عواد راضي88559271921006014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزهراء كريم مجيد سالم88560281922088036
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيبنين جاسم محمد منصور88561221922170011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبياحمد رشيد حميد هنيدي88562221921227002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيحيدر مؤيد قادر عكلة88563281921012027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيايالف منجد رحيم احمد88564281922051006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبيمنتظر عماد درعم جبار88565281921001040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارادبيحيدر قيس جويد كطافي88566221921069007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبينور الهدى حاتم عاتي عزيز88567281922088065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيخديجة محمد جمعه سيالن88568281922062015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبياسراء صالح عبد الزهره جمعه88569281922062003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيمرتضى جواد كاظم حمزه88570231921034074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزهراء سالم عريبي ازغير88571281922073020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيكرار ابراهيم عودة سلطان88572281921019073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيسجاد ماجد حنين جاسم88573281921019051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0الخارجياتميسانادبيزينب صباح حيدر منصور88574281922401019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيسبأ فالح قاسم محمد88575281922062055

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيميعاد جبار سبهان فنجان88576281922095067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيمقتدى عبد الرضا شرشاب ياسين88577221921233015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمحمد كاظم جبر حسين88578281921015079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيزمن داخل سهم لفته88579281922072010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيزينب ستار جبار مجيد88580281922073027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيدنيا علي محمد كاظم88581281922062017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيمريم بنوان كاظم بدر88582281922090057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيطيف جواد كاظم حاتم88583281922064024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيمهدي ريسان شياع مطر88584281921015101

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزينب كاظم حسن خليفه88585281922062049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبينور الهدى عبد الرحيم كامل جبار88586281922190069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيايات مخلص فالح حاسد88587281922088009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبياروى حسن محمد فليح88588281922077002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيجعفر محمد فالح غالي88589221921376012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيعبد الخالق غالب ضخم عبد الرضا88590221921376050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيمؤمل محسن هليجي فرحان88591281921009029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيمريم عباس محسن وحيلي88592281922073056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبياخالص حسن عبد مزبان88593281922053001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0الخارجياتميسانادبيزينب محمد شرهان خليل88594281922401020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبينرجس سلمان حسن واشل88595281922061051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيحسين سعدون هليل عويد88596281921039017
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيهديل خالد محمد فاخر88597281922072036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيبنين صباح مزهر محي88598281922055015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ثانوية كميت للبناتميسانادبيسراج هاشم محمد جاسم88599281922067031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ثانوية المشرح للبناتميسانادبيبنين رحيم كاظم لفته88600281922072004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيسهله حسين والي مطلك88601281922062058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيعلي جبار مجيد ساجت88602221921056013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيضحى ماجد عبود عداي88603281922078025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيسجاد موسى حسن علوان88604281921022042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيميثم طعمة حسن منخي88605281921004161

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0ثانوية كميت للبناتميسانادبيفاطمة علي كعيد حسن88606281922067038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبييسرى عبد الرضا مولى حاشي88607281922093077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبينرجس حمزه عبد الزهره طبير88608281922062087

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارادبينور هادي رحيل خزي88609221922309004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيحيدر شياع كاظم سبع88610221921039025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيماجد خضير ضمد عبيد88611291921021070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيريام عبد الكاظم عبود ناصر88612281922080008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبياسماء رحيم مهاوي غانم88613281922088003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيحسين صالح عبد الرزاق مراد88614281921019025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيحيدر جبر محسن حسين88615281921039021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمرتضى عبد الزهرة رضا جالي88616281921002062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيفاطمه عبد االمير هاني محسن88617281922051047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيصابرين سامي خنجر صافي88618281922061032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانادبيحازم كريم عبد هللا مغامس88619281921033007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى شاكر قاسم نجم88620151921002180

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان439.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء سالم هاشم كريم88621141922115009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيعلي عادل مطرود جلو88622231921163020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعلي ستار جبار هاشم88623281821002052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيامل يوسف حسين خليف88624281922093007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيحسين حازم عبد الزهرة حميدي88625281921002014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبييوسف عادل يوسف حمودي88626281921002081

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان581.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيمرتضى حميد جاسم حسين88627281941010026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان566.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد شاكر حامد مفتن88628221941053004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان561.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائينوال جبار عويد جار هللا88629221942214029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان550.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيشروق عمار غضبان خزعل88630281942073035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء إسماعيل شوال عطيه88631281942059054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان535.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائيسهير كريم ديوان عباس88632221942117024
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسن بالسم عسكر88633221942139096

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان528.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيعذراء عادل هاشم حميد88634281942057017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان526.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء عبد الخالق راشد عذاب88635221942141020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان524.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيسجاد عبد جبار ماهود88636281941008034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان516.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينور جمال ناصر حسين88637221942153325

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان516.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائيرنا علي عبد الحسن دنكي88638221942117012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيزهراء رحمن نعيم عباس88639281942065024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيمنتظر وارد عباس عبد هللا88640221941310176

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان505.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيايات علي حسين حميدي88641281942190018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان504.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائياديان علي عبد الحسن محمد88642281942070001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياحمد عباس حبين كوكد88643291841007012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيتبارك حميد ابراهيم زويد88644221942169009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيزهراء كاظم زاير فرج88645281942065026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيعلي احمد غوينم حمود88646281941151138

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعلي عزيز كطل صايم88647221941051060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائيزهراء هاشم عبد الكريم ثاني88648281942082010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائياحمد جعفر اسفيح غميس88649281941008003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيأمال علي محسن منخي88650281942050001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيدعاء حسن جلوب سدخان88651281942073008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيمحمد طاهر جابر جاسم88652281941021027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيزينب ناصر كطافه عويز88653281942073027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيأيات عبد الحسين علي حسين88654221942141010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيزهراء زيدان خلف بشيت88655281942066013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيايات محمد كاطع سريح88656281942068010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيكرار حسن حاتم كاصد88657281941104018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيفاطمه سمير ناصر حسين88658221942095019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيشاه زنان رحمن صبيح بداي88659281942061026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيحمزه خليل خلف زغير88660221941363026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعباس شناوه غافل موسى88661221941051042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيباسم فرحان خليف عليوي88662221941051004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي حسين نعمه88663221941077036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيدعاء جمعه خلف سابط88664281942072008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد تركي جاسم بردان88665251941008176

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين علوان نايف جخيم88666221941301017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزهراء علي محمد عبد الرضا88667281942190057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيزهراء محمد محسن ناجي88668281942057013
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزهراء حسين قاسم عوده88669281942051040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائينجالء مهدي جاسب فنجان88670281942190119

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيآمنه علي محمد هاني88671221942167001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيايناس طالب جالب خليف88672281942190021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيزهراء صباح عبد الزهره سعيد88673281942072012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيفاطمه نزار لعيبي مهاوي88674281942190102

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيتبارك محمود فليح مظلوم88675281942064010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيغفران عباس غالي مشحوت88676281942057019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائياحمد عادل عبد الحسن عبيد88677281941008004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيفاطمة سالم رشك كريم88678281942058026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيمجاهد مقداد ابراهيم مهدي88679271941020067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيجمال داخل ملقاط فرج88680221941031022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيزينب عدنان نايف حمود88681221942170047

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيرسل عوده طاهر حمادي88682281942060012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيانسام علي حسين فليح88683281942059018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن خليف نمش88684221941358042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيبتول فاخر بدر شمخي88685221942274004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيسلسبيل عبد فلك سلمان88686281942055075

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيكريم لطيف كيطان عباس88687221941031145

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمحمد قاسم صياح حمود88688221941031165

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائينور حيدر ناجي محسن88689281942059154

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيرنا ستار كاظم أبراهيم88690221942126019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمجتبى عمار سمير كريم88691281941013032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائينور الهدى علي شريف محيسن88692281942078079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيجعفر حسين عبيس عبد الرضا88693231941005032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0اعدادية الفجر للبناتذي قاراحيائياسراء عادل زامل نحوي88694221942132005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0الخارجيونبابلاحيائيعبود موسى عبود ذياب88695231941400046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيسجود كريم جبار حسن88696281942072017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيغسق سعدون حيدر ابراهيم88697281942055083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيزهراء حسن محمد جبر88698281942070020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيسجى طارق اسماعيل خليل88699281942083026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائينور سالم صالح بكال88700281942074054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائينور علي عبود كاظم88701281942083042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيجنان خالد الزم ثجيل88702221942147019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيعلي محسن محمد صاحي88703221941028058

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيكريم حميد حسين عطيب88704221941051067
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي سليم يعكوب ناصر88705221941363071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيمريم ماهر طاهر جاسم88706281942051094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيرحيل مسلم محمد صيهود88707221942126015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيتبارك هادي محيسن شندي88708281942083009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0ثانوية السالم للبنينميساناحيائيحسن رزيج خلف منشد88709281941005002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائينبأ مالك اتعيب مشاي88710221942105125

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزينب علي عبد مطر88711281942059085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيفاطمة علي شعن محمد88712281942050043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيزهراء وائل زهراو مجيسر88713281942078040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي كريم حسين عداد88714221941100041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيرسل فالح حسن حمدان88715221942167026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد عيسى مزهر مريحيل88716221941310012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيبنين عقيل عبد الجبار عبد الرسول88717231942086039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي هيزم عبد اللطيف جاسم88718281941006110

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائياحمد باسم سالم مخور88719221941039001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى مهدي محسن حميدي88720131942095017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيضحى عبد الحسين رزاق حسين88721221942105102

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيهادي ضياء عادل جبار88722221941017092

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين احمد مهدي احمد88723271941151011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيمينا عيسى مزهر عبد88724221942424167

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد محمد مبارك لهيبي88725221941309003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيابابيل محمد عطيه عرد88726221941031001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيحميده عبد الحسين حاتم شمخي88727221942413016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيامير رضا كشاش حسن88728271941014022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر نعيم عبد الحسن كاظم88729221941076141

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيحوراء حسين علي سلمان88730231942098056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائياحمد حميد نايف صالح88731221941311003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيايالف حسين غازي راضي88732281942072004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيرفد قاسم جلوب جريو88733281942054016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيتماره محمد محسن ناجي88734281942057008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيميديا علي حسين صريع88735241942220473

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيضحى عبد علي حاتم88736281942073037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيهبه كريم صالح محمد88737281942055115

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيساره كريم مهدي صالح88738221942203064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد مهدي خليف حسين88739221941307014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيصادق خالد عبيد جالي88740291941100049
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيبنين حبيب عبد العباس عيسى88741251942122024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيهدير عبد اليمه حلو حنش88742281942055116

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيزهراء خالد جبر محيسن88743281942081025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيفاطمه مضر ريكان عجيمي88744221942209138

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين علوان خليفه سماري88745221941310046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد محمود كريم راهي88746221941319016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عالوي كاظم صاحب88747241941203064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0ثانوية العدل للبناتميساناحيائينورس كريم هوين نعيمه88748281942082028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيعبد هللا ساجد مالح حسن88749221941311045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء يوسف مطير هليل88750221942139093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيجعفر كاظم عاتي وهيب88751281941151044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قاراحيائيدالل شاكر محسن حمادي88752221942261010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيافراح فراس هالل ابوالجيج88753291942069004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيايمان كاظم عبد الرضا طويرش88754281942068012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيسارة محمد جمعة عباس88755281842073026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيكرار رزاق جابر خليف88756221841039092

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيروان مضر ريكان عجيمي88757221942209057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيكرار كاظم محمد رحيمه88758221941023051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينميساناحيائيمرتضى نصير حرب محسن88759281941030011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيفراس مظفر عبد مهدي88760221941011039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيبتول عطوان فرج عبد هللا88761281942072005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0الخارجياتبابلاحيائيرحمه عبد الرسول علي حسين88762231942401018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحسين عايد محمد ضهد88763221941039036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيزين العابدين داخل كريم عبد علي88764221941039054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء شناوه خلف حسين88765221942321069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزهراء عبد الحسن علك جبر88766281942068031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عارف سالم موال88767241942081015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتميساناحيائياالء صفاء عبد الرزاق دور علي88768281942089001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزهراء فرحان عبد الرضا شهيب88769271942064075

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيالهام نجم عبد هللا مفتن88770221942172008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائياحمد محمد فاضل حنون88771221941035013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد حسين علي88772221942168020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهور حسين محمد سلطان88773221942323159

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ثانوية السالم للبنينميساناحيائيعلي عبد الحسين عداي عبيد88774281941005020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيهبه محمد عبد هللا لشه88775221942190227

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيحيدر عوض مطشر صالح88776261941209067
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيلؤي حميد كاظم حسين88777251941008164

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيسيف عبود محمد عزيز88778221941310077

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائينور حسن نعيم عبد88779221942424176

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائييقين كريم عطيه محمد88780221942111068

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيمريم كاظم محمد فليح88781221942309023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب ساجت بزيخ خلف88782221942175129

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةاحيائيحيدر حسن محمود عزيز88783241941159003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم عبد الحسن نوري عبد الحسين88784251942059548

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيعذراء علي خلف حبيب88785221942109064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد المنعم ناصر ساجت88786221942203044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائياحمد كاظم عرمان المي88787281941001012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيشموس علي هادي لفته88788221942160029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء هارون رشيد ذياب88789221942207036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيفاطمه كاظم اسماعيل فلحي88790281942063083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد موحان يعكوب دخيل88791221941035218

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين ناظم محسن حمود88792221942178026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيبراق عبد الكريم مجيد فهد88793281942052019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية زيد بن علي المختلطةذي قاراحيائيمصطفى عمار هادي منذر88794221941217014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمحمد راضي مجيد خشيم88795221941010131

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيسجى مؤيد صبار كاظم88796221942163042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيعلياء سمير حليم وسخ88797161942243046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيمحمد ناهي طاهر عوض88798221941079026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيقيس سعود عبيس عبد هللا88799231941255067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيامير فاضل عظيم كسار88800291941026005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائينصير ماجد عبدهللا جبر88801291941025093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا هادي راهي ذفره88802221941363054

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيعلي حسين درويش عليوي88803281941151143

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيزينب محسن لطيف رشيد88804221942167041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيزهراء جاسم مكطوف دواي88805281942081021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسراب ضاحي تايه مدلول88806251942084561

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيمالك حاتم كريم دنبوس88807281942066038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيسجاد حسن فليح حسن88808281941151099

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزينب عبد االمير العيبي عبد علي88809281942190063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيعبدهللا غانم عباس سايب88810241941046013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عباس حسن علي88811221942323250

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيخلدون سعدي مدلول جواد88812221941037043
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيفاطمة زاير حمود فياض88813281942070050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيامجد يحيى ابراهيم عبد الساده88814251941152003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء عويد طعمه عداي88815221942178120

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيقاسم حسين علي عاتي88816231941006118

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيوليد رعد جاسم ستار88817231941188033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائينور نصيف جاسم نعمه88818281942190132

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم عقيل خلف مطلق88819141941023061

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد المحسن عبد عوفي88820221942175133

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائياطياف كاظم كريم صكر88821221942163003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائيحيدر حسين ثامر داخل88822221941319006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيزهراء باسم حسين جعفر88823221942166020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائيعلي عوده حمزه محمد88824221941312021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمرتضى خميس محمد حافظ88825281941151224

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي جاسم محمد غليم88826281941006083

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر حسين حسن88827251942086035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين جالل محسن علوان88828221942412013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه خضر رمضان سالم88829221942157074

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0الخارجيونالمثنىاحيائيمصطفى فالح مطشر سلمان88830291941400031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيسالم سلمان لفته عوده88831221941307069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة رعد شهاب احمد88832221842113163

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيام البنين مصطفى رسن حامي88833281942080002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك ناظم حميد علك88834221942178032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيتبارك ماجد حميد جاسم88835161942164010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيعلياء حمود حميد جبر88836281842073032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل محمد حساني محمد88837241941001220

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعلي محمد جبر عاتي88838221941091113

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيصالح مهدي حافظ مهدي88839221941066020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيغفران عوده جبار بهير88840281942074044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيرحاب محيسن رجيوي ناجي88841291942058027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيعذراء كريم حسين محسن88842281942066028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمد فالح عبد السادة مطر88843261941009136

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق جبار عويد زاير88844141941018070

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى سالم هالل مطر88845241941012087

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء ماجد ياسر دخيل88846221942428006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعباس سعد ثجيل متعب88847291941153167

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيزهراء محمد صالل ميدان88848261942087058
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزهراء محمد خلف جابر88849281942068036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيآيات نصيف جاسم جويعد88850221942115003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية البدر المختلطةذي قاراحيائيامامه جاسم غازي رميض88851221942216001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمحمد عدنان نجم عبد الزهره88852221941311066

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء صادق خزعل ياسر88853221942207023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء بردان محمد صالح88854221942411014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيتبارك اليج غضبان عطار88855221942134020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيغفران عبد الحسين مراد علي88856231942271324

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيزينه حيدر عبد الرحمن هادي88857271942161026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيايمان احمد عبد الحسين موسى88858231942166006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب حيدر عبد جاسم88859231942120099

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر عبد الحسين محيسن88860221941049022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيطيبة مرتضى ياسين كاظم88861281942052072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيشهاب احمد زغير كريم88862221941229007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمحمد جميل جالب مال هللا88863221941091143

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب كريم فايز شمخي88864221942203057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيعقيل كاظم نزال جباره88865221941023039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس عبد حسن زاجي88866221942203093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمحمد حسين حيدر احمد عبد88867231941046041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيزينب عبد المجيد غانم شمران88868271942070032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيسيف سعد مجيد حسن88869231941190014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيحوراء سالم لفته دلش88870241942117043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيأيات علي ناصر حسين88871221942141011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي هاشم محمد جازع88872221941310127

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيغفران صالح عبد علي فرج88873221942126037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةاحيائيحيدر رحيم كامل هادي88874241941051008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي عماد محسن داود88875261941038113

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عماد كاظم محمد88876221942424079

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيراشد حلوان حسن هزاع88877221941310061

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائياحمد عباس هميم حسون88878261941011004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائياحمد مطشر نعيمه عبث88879271941020011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيكرار سعد احمد عبد88880271941009109

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيعلي ناصر غازي حسن88881261841173023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعلي محمد عذافه عليوي88882221841039085

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي وسام هادي جياد88883221941076098

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقتدر خيون عبد الشريف حسين88884141941028125
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيوعد رحيم دودان العيوس88885221942323357

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى اسعد حمدي عبد الرضا88886141941047163

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر مازن حاكم كريم88887241941006102

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين محمد جابر منصور88888221941023024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر خليل راضي ذياب88889231941255026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيرواء ابراهيم رسن علي88890221942167028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيزينب رياض رحيمه جبر88891281942063044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان551.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيحسين نعمه ياسين عبيد88892221951095008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيفاطمه فضيل شيال حمادي88893221952172038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان536.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيحسين رياض نعمه حسين88894221951311052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيحيدر فاضل نعمة فلحي88895281951044046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان523.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيمنتهى علي فرطوس جاسم88896281952051069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان517.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقياسراء مزهر فهد سالم88897281952069003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيمنار فالح قاسم جاسم88898221952105039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقياحمد ستار جبار ساهي88899281951105002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0ثانوية كميت للبناتميسانتطبيقيكوثر حافظ حليم جخيور88900281952067019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيضحى احمد حطاب ادهيم88901281952055033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيوسن خلف خنياب داغر88902281952077100

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيسجاد جبار عبود لفته88903281951018031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانتطبيقيوسيلة فرحان رسن حافظ88904281952053015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيساره احمد موكر جبرة هللا88905281952078024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقيشهد جاسم عمارة حسين88906281952071011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقياكرم حاتم جاسم محمد88907221951095004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان505.0ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيام البنين هاشم حسن ياسين88908281952058003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان504.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزينب صدام جبار شالش88909281852062024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيزينب جمعه رسن عتيوي88910281952065017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيمريم علي عبد ادعير88911281952062051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيدعاء فالح حسين عبد الرضا88912281952077025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمحمد رعد رحيمه حمود88913281951008089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيعلي وجدان كامل صالح88914221951045026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان500.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيفاطمة جبار حمد خواف88915281952105011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0ثانوية المشرح للبناتميسانتطبيقيهجران سعيد حنون ثجيل88916281952072013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان499.0ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيزينب رعد جلود مشول88917281952058019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان496.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيصابرين علي نعيمه فريج88918281952068044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان495.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيفاطمه باسم لفته حافظ88919281952068049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيعذراء ليث ناصر حسين88920281952055036
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقياحمد طاهر مظلوم مخلف88921161951307002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيتبارك قاسم عبدالواحد طاهر88922281952060011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيزهراء سعد مانع سلمان88923281952075012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان492.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيحسين ستار جبار صالح88924281951105005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيسميه حسن محمد عبد الرسول88925281952062034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيزهراء محمد عبد الكاظم حسناوي88926281952081024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقينور الهدى ياسين خماط هاشم88927281952068064

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيسالم صبيح محيسن عطيه88928281951044065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيمريم زهراو ياسين خنجر88929281952104006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم مجيد محمد88930281951006157

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيرسل الهدى صباح ماهود عبودي88931281952070026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيفاطمة جاسب علي جبر88932281952055040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان490.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيحسام سعد منخي جبر88933221951311032

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيالزهراء صباح تركي جديح88934281952051013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانتطبيقيزهراء علي عبد طعمه88935281952066007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيبنين علي حسين جابر88936281952068008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقينور خابر حيدر عوفي88937281952081046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيكرار عربي نهار مخيلف88938281951105018

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيعلي عبد الحسن فليح كاظم88939261951008024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيفاطمة احمد مجيد حمادي88940281952055039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيطيف محمد علي يوسف88941141952110029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عباس خضير عباس88942221952207007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيتبارك شهاب احمد حسن88943281952078011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقييقين صباح عبدالواحد طاهر88944281952060071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيفاطمة فرحان ثامر بكال88945281952051056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيتبارك علي دعير شيال88946281952057002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيهجران خميس مزعل الزم88947281952062059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيختام احمد هاشم صالح88948281952062010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقينور حسين جبار سلطان88949281952077092

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقيبتول كريم عنبر هذال88950281952071004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد عبد هللا خصاف صبي88951281951001012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيايمان جاسب حميدي ناموس88952281952070009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقينور رياض قاسم محمد88953281952050062

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقينبأ عباس لفته حميد88954281952065029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيزينب اسماعيل علي حسين88955281952055025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارتطبيقيعباس رحيم جلود جعاز88956221951057010
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيعذراء جعفر ربيع شولي88957281952065022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0ثانوية ميسان للبنينميسانتطبيقيزين العابدين حكيم حسين محسن88958281951027007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيأبو الحسن سعدون كريم جبر88959281951044002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيحسين زهير حلوهن محمد88960221951033024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيعلي معاذ خليل خلف88961161951043082

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حيدر حنون صيهود88962161951027033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيعالء الدين محمد دخيل نعمة88963221951041046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيزينب عبد الحسين مخيلف حمدي88964281952065020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقياسراء عبدالحسين خلف لفته88965281952060002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد عبد الحسين ارحيمه طاهر88966281951012087

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيرغد مزهر هاشم كاظم88967281952190026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارتطبيقيصادق عودة فليح ضعيف88968221951309019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيتبارك عبد الكريم دعير عبد هللا88969281952083005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيآيات محمد سالم وادي88970281952051001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمصطفى رحيم حاتم مزيد88971281951017094

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيمرتضى عبد الحسين محيسن شرهان88972281951021060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيهدى طالب حمود عجيل88973221952105046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيتبارك مصلح موسى فعل88974281952065009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيعباس رحيم حسين محمد88975281951033016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيتبارك الزم صاحب زبون88976281952081008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقياسماء عالوي موسى جاسم88977281952077003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيزهراء راضي محمد غويلي88978281952065014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيبنين طارق جعفر سلمان88979281852069006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان581.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزهراء عبد علي محمد حاشي88980281922080012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان567.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء علي جبار طعمه88981281922050027

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان539.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيحوراء فارس جبار حسين88982281922088016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان529.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيبراء ماجد موسى مراد88983281922064006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان514.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيزهراء عبد االمير جوحي عوده88984281922092029

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان511.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيايهان حسن غانم حميدي88985281922080003

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينذي قارادبيحمود ناهي ثجيل مزعل88986221921305008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانادبيزهراء احمد علي فنجان88987281922090021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيجاسم محمد حسين جبار88988221921086020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيايات هادي محمد علي88989281922092006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان498.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيسجاد مجيد جمعه كريم88990281921039025

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان489.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيهاشم حسين علي مزهر88991221921006068

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيمصطفى احمد درجال كباشي88992281921019097
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيفاطمه رحمن حميد هامل88993281922073046

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارادبينجاح عبد علي عبد بشاره88994221921309026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيشهد جمعه سعيد عصاد88995281922094035

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0ثانوية السالم للبنينميسانادبياحمد ماجد سله خليفه88996281921005001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيكاظم عباس سدخان حافظ88997281921002047

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعبد هللا حسين عبد الصاحب حمدان88998281921010047

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيرسل كريم جاسم محمد88999281922050015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانادبيعقيل ياسر شكايه ذهيب89000281921043023

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيجنان حسين خزعل جالب89001281922190083

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيعباس عبد شخير كشيش89002221921006039

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيمريم باسم جادر جبر89003281922092062

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيهديل بدر داود عباس89004281922058059

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيحسن علي رحيم معيدي89005281921004029

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيحسين محسن عيدان جلود89006221921006015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيمهيمن ظاهر حبيب جوحي89007281921004159

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيعبد الحسين محمود شاكر فنيخ89008221821006030

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيشفق رحيم واحد حمادي89009281922073038

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبيعلي محمد خشان غضبان89010221821046021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيحوراء سالم شامخ حاسد89011281922078012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيحسين علي حنيف سد خان89012281921012020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيفاطمة رحمه علي فرج89013281922070059

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبينور الهدى كاظم حمود ديوان89014281922070069

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيفاطمه كاظم سوادي فرج89015281922088055

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء ميثم طاهر فليح89016281922050031

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبيمحمد نجم حسن فياض89017281921001034

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانادبيسجاد كاظم ابو شعيعة عباس89018281921016026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيمقتدى وحيد جاسم محمد89019221921041063

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيفاطمة صبيح زويد حسين89020281922094041

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيمسلم علي ساهي محمد89021281921039052

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمنتظر فاضل شالكة محمد89022221921086096

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيغدير حاتم عبد الواحد حسن89023281922050049

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ثانوية النضال للبناتميسانادبياسراء حسن حجي عبود89024281922050001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان460.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيعباس والي بطي كرم هللا89025281921039031

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبينرجس مايع فزاع عبد هللا89026281922095071

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانادبياحمد حسين هاشم بهار89027281921043002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزينه ناصر علي ياسين89028281922050041
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيسجاد جمعه حمود جياد89029281921018029

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيعال نذير أعويد محسن89030281922055055

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان457.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيحسين عالء والي بعنون89031221921057005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء مزهر مهودر علي89032281922062037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيايات علي هاشم حميد89033281922070006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء حسين زغير عبد الحسن89034281922062024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيعباس جبارة جمعة نعمة89035281821019044

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيعبد هللا فيصل مزهر عبيد89036231921185011

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبياحمد محمد بدر شهيب89037281921009009

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةادبيمحمد حسن قاسم حسن89038161921048021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيميثاق عبد االمير حاتم سلطان89039221921057018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيمحمد حازم عبد الزهرة لفتة89040281821022074

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيحسين حميد فاخر علي89041281921005014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان453.0ثانوية الرسول للبنينميسانادبيعلي هاني جلوب حميدي89042281921037012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيعلي حسين عذيب مسير89043221921006044

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيأنعام محمد كاظم حبيب89044221922388002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيكرار كاظم زويد عليوي89045281921151224

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزهراء كريم درجال زهراو89046281922094024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيعلياء دينار حسن جاسم89047281922088049

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبييقين حسين جمعة جالب89048281922058065

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيحيدر عالء عبد الحسن ماشاف89049281921012026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبياحمد سالم نشعان محسن89050281921019005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيمصطفى هاشم حسين شالوي89051221921079025

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيعلي عبد هللا وحيد رحيم89052221921366035

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحمد حسن بدر راضي89053221921376091

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيحيدر محمد عجيرش شويهر89054281921009020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيبنين صبار امحيل كاصد89055281922050010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيتبارك علي جبار عبد الحسن89056281922057008

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيصابرين ستار حسن حافظ89057281922094037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيتقى جبار مطنش كعيد89058281922093015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبيفاطمه جميل اسكندر مهلهل89059221922105022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيحنين ياسين قاسم فرهود89060281922057012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعباس عودة محمد حميد89061281921002034

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيزهراء حيدر مكي شمخي89062281942050024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائينور فاضل حوشان حمود89063221942143303

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي مهدي ثويني89064241942149049
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيزهراء علي سلمان شندي89065281942068033

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائياسماء محسن كاظم محمد89066291942051010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيسجى رزاق مطر عطيب89067221942105084

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيمنار مظلوم دوين بثينه89068281942068080

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس فيصل تركي علي89069221941098084

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيعقيل مزيعل عاصي زغيرون89070221941301030

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد زيد موسى مباشر89071231941252141

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيأسماء علي نجم مخيلف89072281942055001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم محمد عوده89073221942162043

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيجاسم صالح محمد جاسم89074221941036037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيمحمد كريم مكطوف مغامس89075221951041074

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيهبة عبد الصمد عبد اللطيف حمادي89076281952058034

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزهراء عادل حسين شاكر89077281952050025

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيساره عبد هللا ديوان يوسف89078281952074021

كلية الطب/جامعة المثنى708.0ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيزينب باسم محمود عويد89079291942076028

كلية الطب/جامعة المثنى707.5ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائياعراف رعد شريف حنتوش89080291942076002

كلية الطب/جامعة المثنى706.8ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيمنتظر يوسف حسن خضير89081291941020037

كلية الطب/جامعة المثنى703.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينبأ عبد اليمة كوزان جنان89082291942057249

كلية الطب/جامعة المثنى702.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينور الهدى ستار جبر كاظم89083291942052248

كلية الطب/جامعة المثنى701.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائينور اكرم كريم محمد89084291942085155

كلية الطب/جامعة المثنى700.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر عالء محسن محمد89085291941003110

كلية الطب/جامعة المثنى700.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيشهد محمد عبداالمير هداد89086291942055078

كلية الطب/جامعة المثنى700.0ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيساره علي محمد جاسم89087291942076033

كلية الطب/جامعة المثنى699.7ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيامنه داود سلمان عيدان89088291942076004

كلية الطب/جامعة المثنى699.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائينورالهدى داخل اجباري داخل89089291942076047

كلية الطب/جامعة المثنى699.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيايات قابل زغير جويج89090291942056019

كلية الطب/جامعة المثنى699.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيتبارك فرات عباس مذخور89091291942055028

كلية الطب/جامعة المثنى698.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيبراق كرار هويدي حسين89092291942160015

كلية الطب/جامعة المثنى698.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيحنان راضي عواد زليف89093291942053023

كلية الطب/جامعة المثنى697.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيوديان حامد صاحب زعيري89094291942085168

كلية الطب/جامعة المثنى696.4ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيهبه الرحمن حسين فالح شهيد89095291942076049

كلية الطب/جامعة المثنى696.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيعبدهللا كريم كاظم لوفه89096291941013029

كلية الطب/جامعة المثنى696.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائينور عباس كاظم عبد الزهرة89097291942160079

كلية الطب/جامعة المثنى695.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعباس فاهم ساجت ناهي89098291941100066

كلية الطب/جامعة المثنى694.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه ثامر دريول علي89099291942057206

كلية الطب/جامعة المثنى693.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد علي عاجل عطشان89100291941003241
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كلية الطب/جامعة المثنى692.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيتبارك محمد جاسم محمد89101291942160021

كلية الطب/جامعة المثنى692.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيبنين صالح مشاري فتنان89102291942050037

كلية الطب/جامعة المثنى692.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيهناء موسى دافي شنين89103291942053097

كلية الطب/جامعة المثنى692.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي عواد كاظم89104291942057132

كلية الطب/جامعة المثنى692.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيطيبه حسن شياع مايع89105291942056101

كلية الطب/جامعة المثنى692.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيشدن علي لفته امسير89106291942051209

كلية الطب/جامعة المثنى691.5ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيتبارك قحطان عدنان عبدالقادر89107291942076010

كلية الطب/جامعة المثنى691.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمه فليح شالل شعالن89108291942088048

كلية الطب/جامعة المثنى691.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيضحى جاسم محمد فهد89109291942085109

كلية الطب/جامعة المثنى691.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي صالح طارش حسين89110291941003179

كلية الطب/جامعة المثنى691.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيضي سعد سالم حسن89111291942052176

كلية الطب/جامعة المثنى690.9ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيزهراء عبدالستار جبار موسى89112291942076024

كلية الطب/جامعة المثنى690.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه سامي حسن جيثوم89113291942057212

كلية الطب/جامعة المثنى690.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيايمان عدنان كاظم محيسن89114291942051035

كلية الطب/جامعة المثنى690.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد كريم حول حمزة89115291941003248

كلية الطب/جامعة المثنى689.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمريم علي فهد ثجيل89116291942052226

كلية الطب/جامعة المثنى689.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيرسل علي عبد الحسن عيساوي89117291942085053

كلية الطب/جامعة المثنى689.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسن كريم عبدهللا جابر89118291941003057

كلية الطب/جامعة المثنى689.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيرباب مجيد ناجي عبدعيسى89119291942050072

كلية الطب/جامعة المثنى688.6ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيزينب بشير عبدالعزيز ابراهيم89120291942076029

كلية الطب/جامعة المثنى688.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر سالم كريم حسون89121241941001085

كلية الطب/جامعة المثنى688.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمسار جبار حمود عبد89122241942120262

كلية الطب/جامعة المثنى688.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن سلمان شمخي89123221942139070

كلية الطب/جامعة المثنى688.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيشمس تحسين عبد جايد89124291942065046

كلية الطب/جامعة المثنى688.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيصابرين صالح مطشر سلمان89125291942053054

كلية الطب/جامعة المثنى688.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيرند جواد كاظم مريح89126291942085058

كلية الطب/جامعة المثنى687.6ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيمصطفى محمد شاكر فشل89127291941020034

كلية الطب/جامعة المثنى687.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائييحيى فائز تركي عطيه89128241941041050

كلية الطب/جامعة المثنى687.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب مناف مهدي جساب89129291942065039

كلية الطب/جامعة المثنى687.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيختام كاظم حمزة عباس89130241942220133

كلية الطب/جامعة المثنى687.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرغد عالء نعيم حمود89131241942120084

كلية الطب/جامعة المثنى687.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيبلسم ناظم حسين راهي89132241942094014

كلية الطب/جامعة المثنى687.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيعلي قاسم سلمان حمد89133291941013036

كلية الطب/جامعة المثنى687.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيمريم حسين عبد والي89134241942094109

كلية الطب/جامعة المثنى687.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيشهد جاسم محمد كرم89135291942056095

كلية الطب/جامعة المثنى687.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء مهند عبد علي راضي89136101942115099
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كلية الطب/جامعة المثنى687.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين عائد جاسم محمد89137291941007090

كلية الطب/جامعة المثنى687.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيسجى رحيم ناصر طاهر89138241942120154

كلية الطب/جامعة المثنى687.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك طالب هبال صبار89139291942085034

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين جاسم محمد89140251941042012

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء هيثم خلف يوسف89141111942113028

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيمهدي عمران ناجي عبد89142251941156059

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه فالح مهدي جاسم89143231942088367

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينرجس حيدر فوزي شريف89144231942088429

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائينداء حسن كاظم ناصر89145241942101102

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيبنين قاسم حاجم سلمان89146241942085011

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء قيصر علوان هداي89147241942082018

كلية الطب/جامعة المثنى686.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيباقر نزار ناهي جبر89148241941046005

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسن هاشم ناصر89149241941008076

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيصفين ظافر هميم جاسم89150251942097089

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيدنيا كاظم حسين علوان89151241942220150

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةالديوانيةاحيائيرغد مهدي جواد كاظم89152241942160010

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيرنين حسن محسن حمزه89153241942167012

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد عبد االمير صالح89154241942120119

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمحمد حسين علي حسين89155271941035079

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينرجس خالد يوسف هويدي89156251942170394

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينور احمد مهدي علي اكبر89157251942101275

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيحسين كريم مالك هاني89158251941116012

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمة جواد صاحب هادي89159271942058213

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيبنين عيسى جبر جراد89160271942091019

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد عباس هميم89161241942081052

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد باقر علي جاسم محمد89162161941038046

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيبراء نعمه حسوني جبر89163241942108019

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسين عبد الواحد عباس89164231941020228

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيايمان خلف ثكيل جعيفر89165231942077018

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمد عباس حسن89166241942114248

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيميسرة ظاهر عبد الخضر محمد89167241942220475

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر كاظم ابراهيم89168231942145049

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيعلي كريم نجم عبد هللا89169231941255059

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء مهدي عبود علي89170231942153086

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيياسين ابراهيم حسين كاظم89171251941052074

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي قتيبه عبد الوهاب عبد هللا89172251941031861
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كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيسلمان فرحان كاظم عبد الحسين89173251941001129

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيبنين مؤيد محمد كاظم89174271942055039

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيايات صالح كاظم مغير89175271942055020

كلية الطب/جامعة المثنى686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه علي عبد الحسن كاظم89176251942062290

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحمدية نزال غالي رباط89177291942051080

كلية الطب/جامعة المثنى686.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيابرار سالم شديد عكلة89178291942051002

كلية الطب/جامعة المثنى685.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعباس زيدان فنجان لفته89179251941035019

كلية الطب/جامعة المثنى685.1ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسين عالء كامل ساجت89180241941041013

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم عبس عبود89181231941051122

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيكرار سعد جواد كاظم89182241941003213

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيأسماء حسن نعمه خلف89183231942088016

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد هاشم عبد الحسين89184241942094075

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيشهد صالح مهدي علي89185241942220343

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد عبد عباس89186271941027092

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه سامي سعيد نجم89187241942120224

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيحسين علي جعفر داود89188211941052033

كلية الطب/جامعة المثنى685.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر حسن علي هادي89189251941045112

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء فراس كاظم حسن89190231942120087

كلية الطب/جامعة المثنى685.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه اميل مسلم جبار89191231942115116

كلية الطب/جامعة المثنى685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزلفى عادل شنان صحن89192251942062310

كلية الطب/جامعة المثنى685.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامير حيدر خضير عباس89193251941031089

كلية الطب/جامعة المثنى685.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيغانم كطمير عبدالكريم حسين89194291941016038

كلية الطب/جامعة المثنى685.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس الشموس ماجد عباس عذافة89195121942230015

كلية طب االسنان/جامعة المثنى689.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيرنا سعيد شوين ناشور89196291942056067

كلية طب االسنان/جامعة المثنى685.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيرملة ناجي جابر مغيدر89197291942153040

كلية طب االسنان/جامعة المثنى685.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيوسن فالح فزاع كصاد89198291942052275

كلية طب االسنان/جامعة المثنى685.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسارة اديب هاشم جايد89199291942085096

كلية طب االسنان/جامعة المثنى684.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيحوراء حسين حسون جاسم89200291942160023

كلية طب االسنان/جامعة المثنى684.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيقبس باسم حميد محمد89201211942105046

كلية طب االسنان/جامعة المثنى684.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي غازي فيصل عطشان89202291941003187

كلية طب االسنان/جامعة المثنى684.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعباس امير مجدي منشد89203291941003144

كلية طب االسنان/جامعة المثنى684.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيهاجر محمد معيوف داخل89204291942056134

كلية طب االسنان/جامعة المثنى684.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك علي جليل جبار89205291942085035

كلية طب االسنان/جامعة المثنى684.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائياناهيد صالح فهد والي89206291942055010

كلية طب االسنان/جامعة المثنى683.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيآية حبيب عبد الحسن رداد89207221942412001

كلية طب االسنان/جامعة المثنى683.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيحوراء عبد اللطيف خلف لفته89208221942112022
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى683.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيصفا احمد غازي نجم89209291942058057

كلية طب االسنان/جامعة المثنى682.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسندس خضر فخري عيادة89210291942085105

كلية طب االسنان/جامعة المثنى682.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعباس فاضل مدلول طعيمه89211291941100065

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سلطان منصور عاجل89212221942141110

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء حسين عاجل عطشان89213291942052112

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيتقى حسين عواد كاظم89214291942057069

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيساره عزيز رهيف عطية89215291942085099

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائياحمد ثجيل جاسم محمد89216291941020003

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.0ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيكنوز راجي احمد حسين89217291942076045

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيفريال اسماعيل عالج عكله89218291942055094

كلية طب االسنان/جامعة المثنى681.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيزينب حسن هاشم سلمان89219291942056082

كلية طب االسنان/جامعة المثنى680.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيرقيه احمد لتفه شندي89220271942064053

كلية طب االسنان/جامعة المثنى680.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائينادية علي كريم خيرهللا89221291942050167

كلية طب االسنان/جامعة المثنى680.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزينب حمد حمزة محمد89222291942055064

كلية طب االسنان/جامعة المثنى680.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيعذاري فريد حاكم شنجار89223241942104106

كلية طب االسنان/جامعة المثنى680.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيصبا مؤيد توفيق عبد هللا89224181942242095

كلية طب االسنان/جامعة المثنى680.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قاراحيائيمنى شامل ياسر مجبول89225221942148017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى680.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر احمد محيميد صالح89226291941003100

كلية طب االسنان/جامعة المثنى680.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب وليد كامل فراي89227221942185069

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيزهراء محمد شريف هداد89228291942076025

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي صاحب محمد راضي89229291941003178

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيياسر غيث عبدالحسين حنون89230291941003318

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين عوفي جباري عبد89231291942052047

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي حسن كريم راضي89232291941002113

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيايات سعيد جويد محيل89233221942203005

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد عبد عرموط89234241942095058

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء احمد مدلول حسين89235121942094208

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين جبار سلمان جبر89236241942120032

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيرقيه محمد علي عباس89237241942120091

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيمحمد عبد العزيز بالسم كاطع89238211941231007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيضحى عبيس عناد جساب89239241942117114

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيايناس هاتف حسين جباري89240251942111013

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحميد عدنان فرحان عليوي89241241941010061

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيصبا قاسم عبد العزيز جابر89242241942097022

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيمريم سامي غازي كلف89243241942080141

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيزينب احسوني كاظم صكبان89244231942103048
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيكاظم علي جواد كاظم89245241941151037

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيايات ظاهر محسن هادي89246241942146006

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيزكريا عبد الساده عليوي هنيدي89247241941006028

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيقبائل علي حمزه حمدي89248181942236114

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيضحى طارق سرحان ثجيل89249221942185082

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس داخل عاتي جابر89250221941367016

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياية رياض كاظم سعدون89251221942113022

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رافد كريم دهيول89252221942421028

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي كاظم شاكر روضان89253221941002181

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي جبار عبد غضيب89254221941002150

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد عزيز ديوان حنيش89255221941308035

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيهبه رائد عبد الغني مطلك89256221942185128

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيتبارك ماجد هادي حسن89257241942108033

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيرقيه قيس غازي صدام89258231942115057

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيوفاء كريم جواد كاظم89259231942115186

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيحسين عبد الكريم حامد مزهر89260231941058009

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيجعفر حسين عبد الواحد طليفح89261231941009020

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيروان حيدر موسى علي89262291942076020

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حسن محمد جاسم89263251941200198

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيتبارك كريم عبدهللا علي89264291942053016

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغفران فارس نجم عبد العباس89265251942062611

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعيسى عالء عبد الحسين عبد محمد89266251941205226

كلية طب االسنان/جامعة المثنى679.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر محسن كاظم ناصر89267251941031112

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.6ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيالحسن زياد طارق غفوري89268231941047007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفاطمه علي فائق عبد الرزاق89269101942078113

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.2المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزينه جمال جمعه نعمه89270101942078071

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.2ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد عبد علي داود سلمان89271231941047063

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيزيد صافي كريم نجم89272231941060062

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا سعد عبد هللا لفته89273151941022006

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائييوسف سعد صالح محمود89274171941080185

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيوليد محمد صالح خلف89275171941103089

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيصفاء صالح احمد ناصر89276171942098024

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحمزة محمد مظفر عبد الرزاق89277171941022043

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور فيصل حلو راجي89278121942107258

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرؤى علي خضير عباس89279121942094092

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيمروه فاروق عدنان عبد الوهاب89280211942293036

3590 من 2480صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيهاله خالد عبد االمير عبد هللا89281241942103119

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنان قاسم حمادي ثامر89282141942080015

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول كاظم مدلول صاحب89283141942111039

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايه مجيد نايف عباس89284261942120030

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد حيدر رزاق كاظم89285271941010136

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعبد هللا خالد عباس محمد89286241941168034

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيشفق رائد فاضل محمد89287281942063056

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه فاهم اوحيد حربي89288241942149066

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائياالء جاسم طالب عبد89289231942086017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمريم علي راغب عبد الهادي89290241942121292

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب مرزوق عمران شاهر89291271942056199

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد رعد عارف كريم89292241941003247

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حقي اسماعيل خليل89293241942120218

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيمريم باسم سامي سكر89294241942020008

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيايات ناجي عبد الحسين خلف89295221942175022

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيشهد مهند تمر رجب89296181942161031

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيايمان حسين دشر حمود89297221942394017

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم عويد كاظم حسين89298221942412060

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيزينة علي محمد حسين89299231942167011

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي نعيثل كطن89300221941060012

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيحسين داخل هاشم حسن89301221941072029

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي حسين محمد89302161942333028

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيحوراء احمد عبد االمير لعيبي89303241942122027

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيطالب عالء طالب علي89304161941075114

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائينوره غازي ناصر غازي89305231942140075

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيمالك خالد رشيد كاظم89306251942097119

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيشروق وسام صالح مهدي89307211942091103

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيزينب يوسف متعب طاهر89308291942079027

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهيفاء عايد ابراهيم دحام89309251942062881

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمحمد شامل هالل جاسم89310311941024120

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسارة علي حسن محمد89311291942085098

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيحوراء اسعد تركي عبيس89312261942074031

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيسيف سعد محسن رحم89313221941084011

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب علي جاسم عناد89314291942051179

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيهدى جاسم محمد حسن89315171942283134

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيطيبه نعمان علي ساجت89316231942127048
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى697.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيعلياء منصور علي منصور89317291942055082

كلية الصيدلة/جامعة المثنى685.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيامال ميثم هادي عطيه89318291942057025

كلية الصيدلة/جامعة المثنى683.7ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيايثار عامر مصطاف محمد89319291942076005

كلية الصيدلة/جامعة المثنى683.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب منتظر عبد النبي احمد89320291942085094

كلية الصيدلة/جامعة المثنى682.7ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيحوراء ذكاء رسول كاظم89321291942076014

كلية الصيدلة/جامعة المثنى682.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيعفراء عزاوي منشد محمد89322291942053055

كلية الصيدلة/جامعة المثنى680.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة علي صويح جهلي89323291942050147

كلية الصيدلة/جامعة المثنى679.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيبتول كمر مهدي صغير89324291942079008

كلية الصيدلة/جامعة المثنى679.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي الكرار حيدر كريم كاظم89325291941003167

كلية الصيدلة/جامعة المثنى678.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفريال فاضل نعمة كاظم89326291942057231

كلية الصيدلة/جامعة المثنى678.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيفوز أمجد موسى جعفر89327291942055096

كلية الصيدلة/جامعة المثنى678.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيكرار مدلول طعيمة دايس89328291941025054

كلية الصيدلة/جامعة المثنى678.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائينور الهدى صابر صدام جبر89329291942065083

كلية الصيدلة/جامعة المثنى678.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيمريم شاكر عبدالحسين صالح89330291942056120

كلية الصيدلة/جامعة المثنى678.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد مهدي صالح حسن عبدهللا89331291941025075

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيام البنين عادل محمد شاكر89332291942076003

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيسارة حسن كاظم حسن89333291942052153

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيفهد صباح مهيدي مناع89334291941003202

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيزينب صالح هادي كريم89335291942079026

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيحوراء مرتضى كاظم حسين89336291942062017

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677.0ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيآية أنس اسماعيل عبد القادر89337261942113002

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيجهاد احمد حمدان عبود89338221941039021

كلية الصيدلة/جامعة المثنى677.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورهان محمود داخل يوسف89339111942110134

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.4ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيهادي فراس عبداالمير هادي89340241941041049

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.2ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيعلي حسين باجي علي89341291941020022

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايه محمد عريان منيخر89342271942060047

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب صالح كاظم واجد89343271942058154

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيخديجه عباس صالح مهدي89344271942058075

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيبراق احمد جاسم محمد89345271942063022

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيصفا مصطفى حسين علي89346271942060242

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينبا غانم عبيد سلمان89347241942121311

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد علي محمد باقر عزيز89348251941052029

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية المالذ المسائية للبنينديالىاحيائيحسين جعفر حسين علي89349211941283003

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيطيبة فاضل علوان عبد العباس89350241942120195

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عبد االمير جبار حمزه89351241942093117

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب كريم هادي حسن89352241942220294

3590 من 2482صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمؤمل مالك عليوي ناصر89353261941014080

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد علي صاحب عيسى89354241942220282

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عبدالحمزه حمد تومان89355241941069056

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائينور الهدى موفق محمد حسن89356221942321153

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيميالد عبد الواحد مجيد جابر89357221942414162

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيتقى طه عبد االمير ولي89358231942082018

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه علي محمد مهدي89359231942088361

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيبلسم اسماعيل لطيف علي89360231942119044

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد علي مصطفى حمزه شاكر89361231941047065

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيشهد حسين صخي عباس89362231942119159

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحمود رضا محمد داود89363231941016059

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيغدير رياض هادي عبادي89364231942120141

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيأريج عدنان حسين سعود89365231942087001

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات عالء عريس عبد الرؤوف89366251942062023

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم ظافر عبد الزهرة عسر89367251942062736

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيعباس فاضل حسن كشيش89368251941016021

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيايات نعيم اكريم ماجان89369271942056041

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه احمد هاشم حسن89370271942060263

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيحوراء ربيع عبد جاسم89371271942088068

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل ميثم اسعيد شناوه89372251942062269

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى احمد جواد حمود89373251941031795

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيدعاء جاسم عبد االمير عبد89374251942056041

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سالم جواد محمد حسن89375251941031468

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء مرتضى عبدالكريم عزيز89376291942051155

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبأ محمد علي عبد89377251942062788

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيليلى حسين علي اكبار خليل89378171942252082

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر حسين شنشول جبر89379241941006098

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيحسين طالب كريم عبود89380241941034010

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء عبد الكريم علي محمد علي89381101942137025

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيزيد موسى جابر هاشم89382241941016043

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء كاطع ظاجر راشد89383241942080045

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسن هيثم حاكم مهدي89384241941002028

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم عماد كاظم حسون89385231942088409

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد حيدر نجم عبد89386271941005217

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمه نعيم كندي محمد89387251942097109

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيغفران عماد ياسين علوان89388241942122091
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كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى احمد جاسم يوسف89389241941001288

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيدعاء فاضل قدوري قنبر89390231942139019

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيبراق رحيم مطشر خلخال89391251942102004

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيهبه حسن هادي صالح89392251942086103

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين حيدر مجيد شهيد89393251942101054

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيروى كريم راضي عوده89394251942109019

كلية الصيدلة/جامعة المثنى676.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيساره ابراهيم نجف حساني89395271942089068

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى646.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيزهراء ناجح سلطان شنيور89396241952152006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحسن هادي عبد هللا خاشي89397291951007150

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيايمان عبد الحسين جواد حسن89398221952209006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى607.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيتبارك يوسف محمد طه محمد جواد89399291952051033

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى605.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقيبتول حيال جادر عناد89400221952139008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى602.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقياالء فاضل كاظم عبد هللا89401161952381015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى601.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيتبارك عامر فاضل عبد الجبار89402241952093013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى600.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيرسول داود جخيم مجلي89403161951135011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى600.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمحمود رزاق هادي ابوالشون89404291951100176

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى595.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقينجاح شوقي عباس مجهول89405271951154213

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى595.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي عبد الخالق راضي89406161951051099

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى595.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيعلي هادي خليف جوده89407291951107023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى592.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب صبار عوده حسن89408221952414008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى590.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى محمد عبد العزيز هادي89409251951200039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى588.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيفارس علي حسين ناصر89410291951007129

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى587.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيحيدر عبد االمير نعمة عطية89411221951018013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمنتظر عايد ياسر عباس89412291951003186

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى583.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمسلم حسين مزعل رزن89413221951028064

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفتطبيقيجعفر حامد عبد الزهره عمران89414251951049006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى576.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيحسن حربي لفتة هبر89415221951356005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى575.0اعدادية التميز للبنينذي قارتطبيقيحسين علي عبد الزهرة نعيم89416221951356012

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى572.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقياديان سعيد جبار سلمان89417241952121003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى569.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيزينب مطرود محمد بريد89418291952052020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى564.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين علي عبد االمير صالح89419161951056031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى564.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد ريحان عبد النبي حسين89420161951139042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عادل شالل مساعد89421221952190028

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى562.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا جهاد ابراهيم جعفر89422161951126026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى561.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي سنان طه محمد زكي89423291951003117

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى561.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيمقتدى راهي عجمي شالش89424241951036093
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى559.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيزيد علي عبد الحسين سلطان89425241951015031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى559.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقياحمد عماد جبر كاظم89426241951009001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين كريم حسين خنجر89427131951012039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمة وحيد بدر مطلق89428291952051089

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيمجتبى فاخر سلمان حبيب89429221951076038

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى وليد مجيد جاسم89430161952457007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحسين حميد حسن صالح89431291951153085

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيزينب محمد عبدالكاظم عبدعلي89432291952085016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى543.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقيعباس فاضل ضعيف جالب89433291951008017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى542.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسن زهراو سليم89434161951085005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى541.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد فيض هللا ليث نجم عبد هللا89435251951044006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيمحمد نعيم عبد هللا مطلك89436191951104040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى540.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيامير عباس حرجان مرهج89437291951003022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى537.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى محمود رحيم جبر89438241951203230

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى536.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي قحطان غضبان عبد الحسن89439161951075061

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى534.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيباقر ثائر نور حسون89440291951100026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى531.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيساره حيدر قاسم جعفر89441291952055022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى527.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي سوادي فتنان مخور89442291951025056

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى527.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيعامر خالد محمود عزيز89443241951062026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى526.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقياحمد علي عبد جبر89444291951003008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقياسماء ياسين نعوم خضير89445291952051007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى599.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحمد عبدهللا حسين نوفل89446291951004150

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى597.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء قاسم كريم عبد السادة89447291952050025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى594.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعلي حسين حسن علي89448291951002065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى592.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقياحمد سهيل نجم عبد هللا89449161951006005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى589.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحمد بدر فضل سلمان89450291951004140

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد نعمة حسن عواد89451291951002100

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى583.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيرقية مسلم كاظم خضر89452291952051047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى580.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيعلي حازم ناصر حسين89453291951004093

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسن جاسم غريب حمزة89454291951025015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى576.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيمحمد عباس ناصر عباس89455291951106027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى576.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيعلي زهير عبد الساده جابر89456161951052032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى574.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحمد عبداالمير عينون رواد89457291951004149

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى573.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارتطبيقيرواء باقر عبد الرزاق كاظم89458221952135006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى571.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيفاطمة سجاد حميد جابر89459291952053026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى571.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعلي سلمان خضير عمر89460161951010060
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى571.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحسين ماجد عبد الحميد شبالن89461291951153104

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحمزة يحيى حسن عالوي89462291951002037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيكرار علي جبر راضي89463291951007137

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء عبيد حسين علوان89464291952050023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين وسام علي لعيبي89465161951364061

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى قيس خلف مناتي89466161951364168

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقينور محمد بالي مهدي89467291952085022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس فاضل عبد الكاظم حميدي89468161951363105

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى541.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيعبد الباقر مبارك ريسان ابو الهيل89469161951301034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى539.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء داخل دعيبل فهد89470291952058006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى534.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقياحمد جعفر معن خوير89471221951375001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى534.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمرتضى حسين محسون كاطع89472271951002157

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى533.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيغيث شفيق شهيد يونس89473291951002079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى531.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيالحسين عماد حمودي عباده89474271951010009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى527.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيعقيل زايد حسن حسان89475241951010026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى525.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا حامد داخل راضي89476221951002026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى523.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقياياد كريم محمد خضر89477291951007021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى522.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحسين علي هادي قحط89478291951153101

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى520.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيزينب تحسين عبد علي حسن89479161952234030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى517.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقينور رسول كريم فيصل89480291952050059

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى512.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد رزاق عبدهللا كريم89481291951003145

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى512.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيعبد الباسط ساير رزاق نوري89482221951081038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى511.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيحسين جاسم محمد حمزه89483241951027012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى509.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس رحيم جلود كزار89484221951359008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى506.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمصطفى منصور جابر ناصر89485221951036106

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى506.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيباقر حسين محمد ضيدان89486161951356009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى505.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيهادي حسون هادي حمادي89487251951027063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى504.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيانتظار مسير حسين علوان89488291952054004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى503.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقينور حسين نعمه محمد89489241952093051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى502.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيجعفر باهر محمد رشاد ناصر89490251951205021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى502.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىتطبيقينور عبدهللا عذيب مشاري89491291952065013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى501.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيحوراء كامل نعمه مهدي89492291952055011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى501.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيمؤمل محمد رضا موسى89493291951153257

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى497.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيزينب فراس فارس مريهج89494221952103026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى496.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر محي حسن حبيب89495161951108026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى496.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيسجاد عزيز نايف مطر89496291951100083
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى495.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيخلود رسول خضير جبار89497221952427030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى494.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيسجاد جابر شليب عطشان89498291951106013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى492.0ثانوية المثنى للبنينذي قارتطبيقيمقداد عماد وناس مهلي89499221951032027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى492.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحسن حيدر محسن جبار89500271951001108

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى491.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيغدير سعد جدعان حسن89501291952051079

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى491.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي كريم حسين زغير89502221951098028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى491.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيبنين نعمه عواد راضي89503291952052004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى490.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيزين العابدين عدنان مدلول ساجت89504291951106011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى490.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيفرحان دليل حمد مشاري89505291951107025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى490.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمقتدى بدر نعيم صالح89506291951100190

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى667.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائياحمد راضي ابو حسنه حسن89507291941020004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى666.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحوراء عبدهللا سماوي عواد89508291942051091

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى666.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيجنات علي عبدالرسول عبدعلي89509291942052064

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى662.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيديار كاظم مليوخ عطيه89510291942088018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى660.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين هشام عبدالرضا عباس89511291941003095

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى659.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيخالد فالح فزاع كصاد89512291941003113

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى659.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيسجى والي صالح جبار89513291942050118

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى657.9ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيحسين ميثم فالح حسن89514291941020014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى656.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيسجاد توفيق نعيم مهدي89515291941003124

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى655.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيتبارك حسين نجم عبد هللا89516241942121076

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى654.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيطيبة امجد محمد فاضل89517291942085113

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى653.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيميثم هاشم رستم فرج89518161941045036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى653.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيبشائر تحسين عبدالحسن جعفر89519291942056024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى652.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد االمير عبد الوهاب عطا هللا89520161942176052

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى652.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيعلي هاتف نشاوي مايع89521291941013039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى651.4ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيمحمد لؤي هاشم محسن89522291941020028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى651.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين احمد ساجت عطشان89523291942051046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى649.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد الباقر حسان علي خضير89524161941081016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى646.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائياالء احمد عباس عبد االمير89525231942087023

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى646.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة سعد عبد الكريم موسى89526161942450032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى645.3ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيبلقيس زكي مهجر نعمه89527161942156006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى645.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة مهدي جاسم حنون89528161942290074

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى644.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء صادق زبون مبارك89529221942113068

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى643.4ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيميس علي كاظم حسون89530221942159032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى643.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيمكارم مجيد راجوج مدلول89531291942054080

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى643.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء علي ياسين حبيب89532161942196001
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى642.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيحسين جعفر ربيع شولي89533281941013010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيفاطمه فائز علي حسوني89534291942055089

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى639.9ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزينب فارس محسن شناوه89535221942159022

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى639.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمة رعد عباس مهدي89536291942052191

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى638.0ثانوية المفيد االهلية للبنينالمثنىاحيائيمنتظر هادي رزاق كشكول89537291941022020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى638.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياسد خالد محمد عبادي89538291941007029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى637.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياالء حمزة غازي صيوان89539291942050015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي رياض سالم سعيد89540281941006090

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائييوسف مهند ادريس يحيى89541171941025139

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى635.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائياحمد رياض نوري مرزه89542231941005005

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى635.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحمزه غازي حسن89543221942414072

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى635.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد مهند محمد عثمان89544291941003254

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد قاسم محمد عبد89545241941010075

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسلسبيل كنعان عدنان حسن89546291942085104

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى سعد علي كاوي89547291941003281

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيضي معن جاسم محمد89548291942065051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة متعب علي صياح89549291942085131

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحسن كاظم خليف بدير89550161941088017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيبنين طاهر فيصل جابر89551221942125045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيكوثر جبار مهوس حبيب89552291942065067

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحيدر رياض راجح عبادي89553291941007118

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي حسين حاجم سلطان89554221941036162

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد هللا كريم خضير89555161942152097

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيمروة سعدي رزاق ثامر89556291942160067

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى630.3ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيفاطمه ماجد فاضل جعفر89557291942076044

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيعال محمد علي جبر89558281942052077

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0اعدادية كميت للبنينميساناحيائيحسين علي جاسم دنانه89559281941015007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيبنين ستار حسن وهب89560161942230010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى629.1ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيياسمين صادق حسن مطر89561291942076051

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيبهاء فاهم عطشان خشان89562291941007052

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيزينب سعد كاظم صفر89563161942257024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيماهر احمد ياسين حبيب89564161941075210

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيمريم حامد قاسم علي89565281942072024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمؤمل سعيد ابراهيم شلش89566121941031153

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيمحمد سعيد محمد عبد الرضا89567281941104021

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي حسين جميل عبد الرضا89568291941002115
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائياروى عادل جواد كاظم89569221942190002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيكوثر موحان مزبان رحيمه89570261942082031

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمالك عزام صالح هادي89571131942117237

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيهالة هادي مجبل عباس89572261942108134

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيغفران مشتاق طالب داود89573161942152157

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد المحسن محمد محسن89574161942220011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعباس جليل شعيبت عاشور89575221941035112

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.9ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمحمد مضر عبد الحميد عبد االمام89576221941080034

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمريم عالء عبد الرحيم نهام89577231942087292

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد خلف محمد89578221941011048

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيمنتظر لطيف عبد هللا مسير89579261941208055

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائياالء حسين علي حنيوي89580291942051019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي محسن عبد الحسين89581221942429013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائينور طالب صبر حريجه89582221942154097

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه طالب جبار مزغول89583221942421064

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيقمر فتاح محسن علي89584161942450055

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد علي عبد خضير89585161941089004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى624.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره حازم سعد حنتوش89586251942062481

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيمنار شهاب حميد مصحب89587231942115153

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيسادن ميسر جبار عليوي89588261942096090

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزهراء عمار طالب هادي89589291942055057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين كريم شاكر برهان89590291951025028

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيمازن خير هللا حسن محمد89591161951026069

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمؤمل ضياء احمد مهدي89592221951091061

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيعلي رزاق عبد االمام داود89593161951026053

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار مؤيد هاشم محمد89594161951363165

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى608.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمجتبى عبد االمير فاخر عوده89595221951091063

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى605.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عادل نعمه نايف89596161951365223

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى602.0ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقيحسين عزيز لفته مخيبش89597221951050012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى602.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي رحيم ناصر سعدون89598161951038092

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى589.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسنين حسون عبد الساده عريبي89599281951006032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى588.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقياحمد رياض محمد عزيز89600291951002004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى587.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمسلم حمدان صابر عبد الحسن89601161951128085

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى586.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمد عبيد فيروز89602161951060054

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقينور صباح محمد عبود89603161951309057

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى582.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعقيل هاشم محمد عبد هللا89604161951309026
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى582.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيحيدر محسن محمد عطوان89605221951028030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى580.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيحسين حامد حسن كريم89606221951022019

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى578.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعباس جاسم مريود عنايه89607161951053067

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى578.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى سعيد تحسن هاشم89608161951038133

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى576.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةتطبيقيبنين كريم عبد العالي نعمة89609241952119008

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى576.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيمحمد ظاهر خليف علي89610231951186032

كلية العلوم/جامعة المثنى657.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي هادي عريف89611291942054041

كلية العلوم/جامعة المثنى657.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمنار عباس ثامر بركات89612291942050161

كلية العلوم/جامعة المثنى640.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء فليح عجمي مذري89613291942057136

كلية العلوم/جامعة المثنى634.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء عامر طالب خضير89614291942085068

كلية العلوم/جامعة المثنى631.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيندى شريف جمعة جساب89615221942139177

كلية العلوم/جامعة المثنى626.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعلياء فاطما باسم قاسم كاظم89616251942084652

كلية العلوم/جامعة المثنى623.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيحوراء هادي علي رباط89617291942079015

كلية العلوم/جامعة المثنى623.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيمريم فارس كريم بريهي89618291942088055

كلية العلوم/جامعة المثنى622.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد عبد هللا عبد الكريم كاظم89619291941003238

كلية العلوم/جامعة المثنى621.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء نبهار كاظم دغش89620291942050101

كلية العلوم/جامعة المثنى621.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيايالف حاكم عبد محمد89621291942058011

كلية العلوم/جامعة المثنى618.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيبشار احمد حميد جبر89622291941007048

كلية العلوم/جامعة المثنى615.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيعذراء صادق عبدالكاظم موسى89623291942056103

كلية العلوم/جامعة المثنى614.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيحيدر فايز مليح شنان89624291941013017

كلية العلوم/جامعة المثنى614.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين كردي كشيش خنجر89625291941007101

كلية العلوم/جامعة المثنى614.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيبهجه هالوي شاني حمدان89626291942054018

كلية العلوم/جامعة المثنى611.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيمنار عارف عبود عطيوي89627291942051283

كلية العلوم/جامعة المثنى610.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحوراء عادل عكل عبد الكريم89628291942051090

كلية العلوم/جامعة المثنى608.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيضحى احمد كاظم محمد89629241942146043

كلية العلوم/جامعة المثنى608.0الخارجيونالمثنىاحيائيصادق كامل كاظم عبد89630291941400019

كلية العلوم/جامعة المثنى605.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمحمد علي ساجت بحلوس89631291941100126

كلية العلوم/جامعة المثنى603.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيخيرات هاتف حربي شعواط89632291942056050

كلية العلوم/جامعة المثنى603.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائينورالهدى فليح حسن سفاح89633291942055113

كلية العلوم/جامعة المثنى602.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيبنين مكي كاظم سعيد89634291942085029

كلية العلوم/جامعة المثنى601.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمنتظر صالح حسن جبار89635291941003299

كلية العلوم/جامعة المثنى601.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلياء نجم عبد هللا حمد89636291942153066

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيرقية علي صويح جهلي89637291942050076

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمنتهى قاسم حسن بريد89638291942050165

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائينور حسين منيهل حسوني89639291942069046

كلية العلوم/جامعة المثنى596.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب عادل حربي عيدان89640291942051173
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كلية العلوم/جامعة المثنى595.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيحنين احمد اسماعيل محمد زكي 89641291942052069

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزينب يحيى باقر كريم89642291942050114

كلية العلوم/جامعة المثنى593.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيتهاني فرحان كريم جبار89643291942051077

كلية العلوم/جامعة المثنى592.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي محمد فيصل محمد89644291941003193

كلية العلوم/جامعة المثنى592.0ثانوية عشتار للبناتالمثنىاحيائيوجدان محمد حسين ساجت89645291942090036

كلية العلوم/جامعة المثنى592.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيزينب طالب عبد محمود89646291942056083

كلية العلوم/جامعة المثنى591.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيمنار هاتف دايخ حسين89647291942054081

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمقتدى عباس لفته مريدي89648291941003293

كلية العلوم/جامعة المثنى589.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيحوراء فاضل عواد محمد89649291942160024

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائياستبرق غانم خطار ضاحي89650291942153002

كلية العلوم/جامعة المثنى588.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين عبد سوادي مشكور حمود89651291942051054

كلية العلوم/جامعة المثنى586.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيسماح كتاب غالي عطيه89652291942079031

كلية العلوم/جامعة المثنى586.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزينب حسن كاظم عريان89653291942050103

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمنتهى عطاهللا خردال مطشر89654291942050164

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء حسن سفر جوالن89655291942085066

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين سعد حامد هادي89656291941003072

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0الخارجياتالمثنىاحيائيرسل رزاق حمود جابر89657291942401007

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىاحيائيحيدر حسن حمزة مهدي89658291941109011

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمة الزهراء ضياء عبد الحسين موسى89659291942052189

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين عباس مهدي خليل89660291942052045

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة عبد الجليل عطية عبود89661291942085126

كلية العلوم/جامعة المثنى581.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيتقوى جياد بداد وناس89662291942079010

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيحسين كامل كاظم مهدي89663291941004041

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيبنين جعفر مهدي طابور89664291942055017

كلية العلوم/جامعة المثنى578.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى عدنان شعلوك عبد الحسين89665291941007346

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيتماره اسماعيل ناهي عبود89666291942051076

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيمالك بشار صادق رحيم89667291942065077

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيرغده حسن عبد شهد89668291942071034

كلية العلوم/جامعة المثنى575.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة علي نجم بخيت89669291942050148

كلية العلوم/جامعة المثنى575.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيكواكب نجم عبدالساده حسن89670291942070010

كلية العلوم/جامعة المثنى575.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء مهدي تولة فارس89671151942058039

كلية العلوم/جامعة المثنى575.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد رزاق ملة هويدي89672291941003231

كلية العلوم/جامعة المثنى575.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيهبة حميد عطية جفات89673291942067049

كلية العلوم/جامعة المثنى574.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي حمزه محسن89674291942052123

كلية العلوم/جامعة المثنى574.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيسجى عماد عبادي مهدي89675291942058050

كلية العلوم/جامعة المثنى573.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيعال عبد جبار محسن89676291942052183
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كلية العلوم/جامعة المثنى573.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيسبا ياسر عزيز لفلوف89677291942058048

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب احمد ناصر سوادي89678291942051161

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهيفاء سعد داموك غضب89679291942052273

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيشهد سالم شاكر محمد89680291942065048

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيفاطمه ماجد خريبط خلف89681221942103151

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى ابراهيم محمد جابر89682221942113186

كلية العلوم/جامعة المثنى571.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعقيل مسلم كاظم مشكور89683291941002107

كلية العلوم/جامعة المثنى571.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء حسين رحيم جري89684291942051134

كلية العلوم/جامعة المثنى571.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيجيهان سليم علك مديغن89685291942053021

كلية العلوم/جامعة المثنى570.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي عباس لفتة مريدي89686291941003183

كلية العلوم/جامعة المثنى570.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيآيات حاتم سدخان حسين89687291942160001

كلية العلوم/جامعة المثنى569.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمناهل فاهم جميل هداد89688291942050163

كلية العلوم/جامعة المثنى569.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيايات علي حميدي مجيد89689291942088011

كلية العلوم/جامعة المثنى569.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين جمال زغير مزعك89690291942051047

كلية العلوم/جامعة المثنى569.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين محمد حسين كاظم89691291942052051

كلية العلوم/جامعة المثنى569.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين حيدر عبود رزوقي89692291941153089

كلية العلوم/جامعة المثنى568.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيحال فاهم جابر جاسم89693291942052066

كلية العلوم/جامعة المثنى568.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائينعمان منذر حمد صالح89694211941054124

كلية العلوم/جامعة المثنى567.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيود فرحان وطن حسون89695291942085167

كلية العلوم/جامعة المثنى567.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيريزان علي جبار عبود89696291942050080

كلية العلوم/جامعة المثنى567.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيزينة وليد جاسم محمد89697291942058047

كلية العلوم/جامعة المثنى567.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى طالب راشد خلف89698221942139190

كلية العلوم/جامعة المثنى567.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب عزيز ابراهيم عزيز89699291942085085

كلية العلوم/جامعة المثنى564.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيسجاد مجيد عبدهللا شويع89700291941013023

كلية العلوم/جامعة المثنى564.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيهدى داخل محمد متعب89701291942054090

كلية العلوم/جامعة المثنى564.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيدعاء فاهم منصور عبيد89702291942052082

كلية العلوم/جامعة المثنى564.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيرياض حميد محسن لزام89703291941007137

كلية العلوم/جامعة المثنى562.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيصقيل فرحان خريجان فرج89704291942058058

كلية العلوم/جامعة المثنى562.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه سعد عبد الحسين حسن89705291942057213

كلية العلوم/جامعة المثنى561.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزينب رعد كامل حسون89706291942052144

كلية العلوم/جامعة المثنى561.0ثانوية المفيد االهلية للبنينالمثنىاحيائيمحمد جواد كاظم صلبوخ89707291941022017

كلية العلوم/جامعة المثنى561.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب عامر منصور محمد حسن89708291942051175

كلية العلوم/جامعة المثنى561.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائينرجس فالح والي صياح89709291942051290

كلية العلوم/جامعة المثنى561.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيوفاء محمد شحاتة عبد الجيد89710291942085169

كلية العلوم/جامعة المثنى560.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيوفاء حيدر شاكر عبدالرزاق89711291942051321

كلية العلوم/جامعة المثنى559.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيرقية عدنان مهدي لفتة89712291942085057
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كلية العلوم/جامعة المثنى559.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيماجد كعم والي محمد89713291941003218

كلية العلوم/جامعة المثنى558.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي ريسان صويح جبير89714291941007227

كلية العلوم/جامعة المثنى558.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيندى لزام رحيم عواد89715291942055105

كلية العلوم/جامعة المثنى558.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحيدر فرهود داخل مناحي89716291941007122

كلية العلوم/جامعة المثنى557.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيتبارك علي متعب حمادي89717291942051069

كلية العلوم/جامعة المثنى557.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة حميد حسين حمدان89718291942058067

كلية العلوم/جامعة المثنى557.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفرقان مجبل رهيف سالم89719291942051269

كلية العلوم/جامعة المثنى557.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين راضي فالح عيدان89720291942052041

كلية العلوم/جامعة المثنى556.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب معين ابراهيم حمادي89721291942051190

كلية العلوم/جامعة المثنى556.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرسل حميد عليوي محمد89722291942057102

كلية العلوم/جامعة المثنى556.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائياحمد خلف عبد بزون89723221941003007

كلية العلوم/جامعة المثنى556.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائياطياف رعد سعد محمد89724291942051015

كلية العلوم/جامعة المثنى555.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيكرار حيدر مسير علي89725291941005091

كلية العلوم/جامعة المثنى555.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد عبد هللا مهدي صالح89726291941003239

كلية العلوم/جامعة المثنى554.8ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيمصطفى نذير عزيز هاوي89727291941020035

كلية العلوم/جامعة المثنى553.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب غازي كريم جوده89728241942108104

كلية العلوم/جامعة المثنى553.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيشروق مطر ريكان فرحان89729291942051210

كلية العلوم/جامعة المثنى553.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيهدى محمد شناوه عيسى89730291942055116

كلية العلوم/جامعة المثنى553.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيحوراء هداوي جبير ناصر89731221942158025

كلية العلوم/جامعة المثنى553.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيانتصار اليم دخيل عبد89732291942050021

كلية العلوم/جامعة المثنى552.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيدعاء جميل رحيم كاظم89733251942058022

كلية العلوم/جامعة المثنى552.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيماهر قاسم بريج حمزه89734291941007281

كلية العلوم/جامعة المثنى552.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيكوثر رضا عمران عثمان89735291942065068

كلية العلوم/جامعة المثنى552.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيميالد نعمة جبار محسن89736291942058076

كلية العلوم/جامعة المثنى552.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهيام حسون طراد حسين89737291942052271

كلية العلوم/جامعة المثنى551.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة عبداالمير عزران عبدعلي89738291942050145

كلية العلوم/جامعة المثنى551.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيزهراء صبري جالب منيجل89739291942054039

كلية العلوم/جامعة المثنى551.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيدعاء محمد صاحب خلف89740291942058024

كلية العلوم/جامعة المثنى550.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينبا فؤاد عبد الستار داود89741291942052243

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميساناحيائيجعفر قاسم يوسف مختاض89742281941021005

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمحمد عباس منشد جعيول89743291941100125

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتقى فائز نجم عبد الحسن89744291942085039

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعباس كاظم اشتيت خضير89745221941067061

كلية العلوم/جامعة المثنى549.0ثانوية الكسائي للبنينذي قاراحيائيمرتضى ناصر نعاس مجهول89746221941244017

كلية العلوم/جامعة المثنى548.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعبدالقادر قاسم فهد عبدهللا89747211941054056

كلية العلوم/جامعة المثنى547.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبدور بدر حمد عودة89748291942051039
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كلية العلوم/جامعة المثنى547.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرويده سلمان عبد خاجي89749291942057118

كلية العلوم/جامعة المثنى547.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبة مجيد حميد نعيمة89750221942113193

كلية العلوم/جامعة المثنى546.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائينورا عوض ناطور خنفوس89751291942069048

كلية العلوم/جامعة المثنى546.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء احمد دلي حسن89752291942052106

كلية العلوم/جامعة المثنى545.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيياسر عبدالرحيم خروع سعد89753291941013068

كلية العلوم/جامعة المثنى545.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيسجاد كاظم عبد علي89754221941003078

كلية العلوم/جامعة المثنى545.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمالك رضوان عبدالرضا اسماعيل89755291942050158

كلية العلوم/جامعة المثنى544.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيدنيا جاسم ناصر حسين89756291942052084

كلية العلوم/جامعة المثنى544.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيكفاء حمزة عبدالخضر كواك89757291942071073

كلية العلوم/جامعة المثنى544.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيتبارك نعيم جاسم محمد89758221942103044

كلية العلوم/جامعة المثنى544.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيجوانة كامل كاظم عبد89759291942051079

كلية العلوم/جامعة المثنى543.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيحسين نعيم والي نشمي89760291941005042

كلية العلوم/جامعة المثنى543.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيروان ناجح عبادي فرحان89761291942051127

كلية العلوم/جامعة المثنى543.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحمود فائز حمود عبطان89762291941153112

كلية العلوم/جامعة المثنى543.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيعال عماد صالح عبد اللطيف89763311942058043

كلية العلوم/جامعة المثنى543.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسن مجيد مطر موشي89764221941036051

كلية العلوم/جامعة المثنى542.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيمريم كامل عبدالكاظم خنجر89765291942051279

كلية العلوم/جامعة المثنى542.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعبد الرحمن راشد منذور ناصر89766241941204056

كلية العلوم/جامعة المثنى541.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيزينب ساجت دايم ثامر89767291942054047

كلية العلوم/جامعة المثنى541.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائياحالم ناصر عبد خطار89768291942067003

كلية العلوم/جامعة المثنى540.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي ايوب حسن ساهي89769291941100071

كلية العلوم/جامعة المثنى540.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب عبادي حسن كعيد89770291942057158

كلية العلوم/جامعة المثنى540.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيايمان حسن مكركم نويني89771291942056020

كلية العلوم/جامعة المثنى540.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب احمد جبار حسن89772101942084019

كلية العلوم/جامعة المثنى539.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائياطياف حاجم مزهر ناهي89773291942069002

كلية العلوم/جامعة المثنى539.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعباس جاسم محمد شنشول89774221941039068

كلية العلوم/جامعة المثنى539.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد كاظم جبار حجي89775221941035214

كلية العلوم/جامعة المثنى539.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيكوثر جاسب بردان دليل89776291942051273

كلية العلوم/جامعة المثنى539.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه امير مجدي منشد89777291942052198

كلية العلوم/جامعة المثنى539.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيعذراء عبد الحر خشان طراد89778241942114207

كلية العلوم/جامعة المثنى538.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزهراء حسام فرج عبدالرزاق89779291942055048

كلية العلوم/جامعة المثنى538.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء جابر ياسر ضيف89780221942154038

كلية العلوم/جامعة المثنى538.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيبان عادل حسين عبيد89781221942166009

كلية العلوم/جامعة المثنى537.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمؤمل ضياء قاسم جخيور89782221941002206

كلية العلوم/جامعة المثنى537.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين جواد كاظم رهيش89783221941002062

كلية العلوم/جامعة المثنى537.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الحميد صاحب عبد علي89784221942190129
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كلية العلوم/جامعة المثنى537.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيعذراء رسول غايب جبر89785291942052181

كلية العلوم/جامعة المثنى536.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيبنين محمد كريم حسون89786291942062014

كلية العلوم/جامعة المثنى536.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيسجى محمد حلواص عبيس89787291942050117

كلية العلوم/جامعة المثنى536.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الهادي غالي ابراهيم89788221942151037

كلية العلوم/جامعة المثنى536.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيسراج علي خليفة حسن89789201941084026

كلية العلوم/جامعة المثنى535.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء احمد عبد صاحب89790291942051129

كلية العلوم/جامعة المثنى535.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين عزيز غالي غليص89791291941003078

كلية العلوم/جامعة المثنى535.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيمرتضى عارف حمزه خليف89792291941008045

كلية العلوم/جامعة المثنى535.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزينب علي عطية عجيل89793291942050108

كلية العلوم/جامعة المثنى535.0الخارجياتالديوانيةاحيائيزهراء حسين جابر عباس89794241942401021

كلية العلوم/جامعة المثنى535.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيدعاء علي زوهان عبد89795291942050066

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قاراحيائيامنه جبير علي جبر89796221942140003

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياالء والي بريس هالل89797291942050019

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء طارق عبد علي فياض89798221942421031

كلية العلوم/جامعة المثنى533.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيغفران صالح علي محسن89799221942154077

كلية العلوم/جامعة المثنى533.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىاحيائيمحمد كاظم والي عواد89800291941109029

كلية العلوم/جامعة المثنى533.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمود حسن عبد خلف89801291941002175

كلية العلوم/جامعة المثنى649.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيعذراء فاهم عليوي ضايف89802291952050037

كلية العلوم/جامعة المثنى600.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيهدى ناصر عبد الحسين جليل89803291952051112

كلية العلوم/جامعة المثنى595.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيعليه كريم عبد محمد89804291952053023

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقياسماء ناصر عبدالحسين جليل89805291952051006

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمقتدى خالد سلمان كاظم89806291951004176

كلية العلوم/جامعة المثنى560.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقينوره كريم شنين عاجل89807291952056048

كلية العلوم/جامعة المثنى560.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيبتول شخير منشد عطية89808291952051017

كلية العلوم/جامعة المثنى551.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيوديان صالح حمزه عبد89809241952152012

كلية العلوم/جامعة المثنى534.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيسارة علوان حسين جحاد89810291952051070

كلية العلوم/جامعة المثنى532.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد عبدالعباس عبدالكريم عزيز89811291951013011

كلية العلوم/جامعة المثنى523.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء كريم ستار شالش89812291952050026

كلية العلوم/جامعة المثنى520.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيمريم عمران شالكة عناد89813291952054040

كلية العلوم/جامعة المثنى518.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيزينب لفتة فجر محمد89814291952054029

كلية العلوم/جامعة المثنى516.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيهاجر عبود حسان بعيد89815291952153035

كلية العلوم/جامعة المثنى513.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيزهراء طالب منشد عباس89816291952052015

كلية العلوم/جامعة المثنى512.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيوسن فرحان عناد عبد89817291952051114

كلية العلوم/جامعة المثنى508.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحسن مهدي دشدوش هادي89818291951002026

كلية العلوم/جامعة المثنى498.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعمار عطيه وناس سرحان89819291951153229

كلية العلوم/جامعة المثنى498.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه محمد نعمه جابر89820291952053028
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كلية العلوم/جامعة المثنى498.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين كريم هادي حسين89821291951025029

كلية العلوم/جامعة المثنى495.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه عالء حسين لزام89822291952058015

كلية العلوم/جامعة المثنى495.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيجاسمية مشكور داخل عفنان89823291952054011

كلية العلوم/جامعة المثنى494.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيحسن فرحان وطن حسون89824291951026015

كلية العلوم/جامعة المثنى494.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيمنشد كامل منشد عطشان89825291951005091

كلية العلوم/جامعة المثنى493.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقياديان عبد الكاظم مدلول كبران89826291952160003

كلية العلوم/جامعة المثنى491.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيغدير فالح لفته هوهي89827291952050040

كلية العلوم/جامعة المثنى491.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد ريحان مجازر دغمير89828291951151154

كلية العلوم/جامعة المثنى490.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيوليد خالد جاسم بردان89829291951002129

كلية العلوم/جامعة المثنى489.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيخالد حسن عريان ضايف89830291951005033

كلية العلوم/جامعة المثنى487.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيسجى احمد عبد كاظم89831291952057053

كلية العلوم/جامعة المثنى485.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر مارد هندول حمدان89832291951002043

كلية العلوم/جامعة المثنى485.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيطل تحسين حمادي صحين89833291952051077

كلية العلوم/جامعة المثنى485.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعايد صبار جاهل جبير89834291951100106

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعلي كتاب كاظم فتاح89835291951100136

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيمهدي نايف هالل عصيد89836291951153305

كلية العلوم/جامعة المثنى484.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيشاكر ماجد سعد غالي89837291951005047

كلية العلوم/جامعة المثنى483.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيكوثر غناوي خضير صياح89838291952051093

كلية العلوم/جامعة المثنى481.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم احمد عبد الكريم خلف89839161951006001

كلية العلوم/جامعة المثنى480.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيايمان عباس علي عباس89840291952054007

كلية العلوم/جامعة المثنى480.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيبالل رحيم عبد القادر كاظم89841161951363033

كلية العلوم/جامعة المثنى480.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيحنين علي كاظم حسن89842291952057022

كلية العلوم/جامعة المثنى479.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعماد جليل فرحان مزعل89843291951153227

كلية العلوم/جامعة المثنى478.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد هادي دهش ياسر89844291951025083

كلية العلوم/جامعة المثنى476.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيحسين زايد سوادي حميدي89845291951004042

كلية العلوم/جامعة المثنى474.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيفاضل عواد كاظم عبيد89846291951025063

كلية العلوم/جامعة المثنى474.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقياحمد هشام احمد عزيز89847291951003015

كلية العلوم/جامعة المثنى473.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيرواء فاضل بريد عروكي89848291952054020

كلية العلوم/جامعة المثنى471.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء خالف سوبف مناحر89849291952051049

كلية العلوم/جامعة المثنى471.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيايات مسلم كامل محمود89850291952160009

كلية العلوم/جامعة المثنى471.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلتطبيقينور علي سبهان داود89851231952116016

كلية العلوم/جامعة المثنى471.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارتطبيقيحازم غالي جابر شناوة89852221951309006

كلية العلوم/جامعة المثنى470.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقياحمد عدنان كدر ناصر89853291951004009

كلية العلوم/جامعة المثنى470.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةتطبيقيضحى جواد قدوري ضيدان89854161952264008

كلية العلوم/جامعة المثنى469.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيحوراء فاضل بريد عروكي89855291952054014

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى603.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمؤمل سعيد حسين خضر89856291941100112
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى593.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمحمد موتان حلو جالي89857291941100129

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى569.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيمرتضى سليم مطير جبر89858241941152042

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى551.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب حميد جاسم محمد89859291942057152

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى548.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيسجاد محمد حسين جوير89860291941002078

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى546.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي شهيد هالل حميدي89861291941100081

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى546.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيايمان عبد هللا بهاض عريف89862291942054008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى542.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزينب علي مهنا مشاي89863291942071045

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى534.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيفاطمه جبار ستار وناس89864291942053064

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى529.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيمريم منتظر علي سلمان89865291942085143

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى526.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيحمود نزال غالي رباط89866291941026015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى525.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيدعاء شتام جاسم محمد89867291942057091

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى524.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيانتظار عبدالحسين هادي جابر89868291942050022

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى523.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيناصر مفتن حافظ عبدعلي89869291941007379

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى522.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعادل رحيم بايد حامي89870291941007185

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى521.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى منجي جبر عجيل89871141941003102

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى520.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة عادل زغير كاظم89872291942051255

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى519.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيماريا نابليون شاهين اسماعيل89873291942085138

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى518.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين سامر لطيف صياح89874291941003071

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى518.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيمثنى رسول خنياب سلطان89875291941008041

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى516.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائييسر  عدنان عبد هللا جابر89876291942057291

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى516.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرانيا عبود سهيل كاظم89877291942057096

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى516.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائيسجى عباس جواد حمزة89878291942059018

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى514.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيدعاء عطيوي جابر سلمان89879291942054027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى513.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة خالد كريم جبار89880291942051253

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى513.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائينماء حازم قاسم ميران89881241942104133

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى513.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائياديان نايف سعود عبدهللا89882291942085001

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى513.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمود نعيم عبدالواحد عبدالخضر89883291941002177

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى512.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمد حسين داخل ثامر89884291941002158

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى512.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء ميثاق هادي عطيه89885291942057146

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى512.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبيداء سمير عيسى حمادي89886291942071024

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى511.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء فهد حميد نوري89887291942050095

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى509.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائياياد كاظم عبيد عجمي89888291941105004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى509.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيشيال محمد كامل شيال89889261941209099

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى509.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي سالم عبد موسى89890291941007229

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى509.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيحوراء عماد عباس كاظم89891291942057083

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى508.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيمها جواد كاظم عبد الزهره89892231942103081
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى508.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد سدخان رهيف حافظ89893291941007296

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى508.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيحنان علوان راشد عبد هللا89894291942057073

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى508.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيمريم سلمان نجم عبد89895241942141073

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى508.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد كافي عبد علي89896241941202069

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى507.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيرسل عوده محمد كاظم89897251942097048

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى507.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيفاطمة محمد كريم عبود89898291942153073

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى507.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيمالذ الرحمن نجم عبد علي89899291942085145

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى506.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كاظم فهد جازع89900241942139127

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى506.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيحسن محمد صيهود حسين89901291941004026

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى506.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائينوال جابر شبوط ناصر89902291942054085

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى506.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد غافل عوض هدار89903291941003244

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى506.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحمزة اسماعيل حنوف شرهان89904231941017051

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى506.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائياسراء عبدالحمزه كشيش خشان89905291942071004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى506.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحيدر ناجح نجم عبادي89906291941007126

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى505.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيسجى قاسم غريب سالم89907291942082013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى505.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيضرغام رحيم عطيه كتاب89908271941018012

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى505.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيبتول ماجد صخيل كاظم89909291942067013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى505.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبيداء عبدالستار سحيله عبد89910291942071025

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى505.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيزين العابدين حمزه علوان مسيلم89911251941014047

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى505.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى فليح حسن جعيل89912241941038054

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى575.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيدنيا جفات نعيم حميد89913291952054017

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى510.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيسيف علي حسين هادي89914291951151083

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى509.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحسن علي خضر جبار89915291951003040

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى497.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد عثمان كاظم عبد89916291951007160

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى494.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيكرار حيدر واشي مهداوي89917271951024067

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى494.0الخارجياتالمثنىتطبيقيفاطمة قاسم محرج جواد89918291952401014

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى493.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقياحمد مراد منصور حسون89919291951100010

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى492.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعلي حميد عباس علي89920291951002069

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى489.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيخضير عباس سوادي حسن89921291951016048

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى485.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيرسل عقيل كاطع راهي89922291952057034

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى484.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيفاطمة فرحان نايف حمود89923291952050047

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى479.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقياكرم مدلول دوهان هويدي89924291951151015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى476.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيسكينه كاظم عبد الخضر عوده89925291952053019

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى473.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيساره منهل نشاوي مايع89926291952056028

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى472.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيحسن عبد هالل جواد89927291951004031

كلية القانون/جامعة المثنى605.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيزهراء محمد كامل حسن89928291922058040
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كلية القانون/جامعة المثنى572.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيكرار حسن جبار شداد89929291921009108

كلية القانون/جامعة المثنى557.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيمحمد نجم منشد حسن89930291921023039

كلية القانون/جامعة المثنى547.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيمالك حمدان ناصر محمد89931291922058067

كلية القانون/جامعة المثنى544.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيدعاء بدر جبار زنهير89932291922060047

كلية القانون/جامعة المثنى541.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيتبارك كريم سعد دنوف89933291922054030

كلية القانون/جامعة المثنى534.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه فهمي ستار لفته89934291922084049

كلية القانون/جامعة المثنى534.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسن كريم عزيز محي89935291921009026

كلية القانون/جامعة المثنى525.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيبنين عدوان كاظم ابراهيم89936291922064007

كلية القانون/جامعة المثنى521.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيدعاء نعيم شاكر زياد89937291922057044

كلية القانون/جامعة المثنى521.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيإيالف باسم جليل جابر89938291922050016

كلية القانون/جامعة المثنى512.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيحياة ضعيف جيدع عجيل89939291922056013

كلية القانون/جامعة المثنى512.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيسجاد حميد كاظم مطلق89940291921008031

كلية القانون/جامعة المثنى511.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيحوراء نعيم كاظم فرهود89941291922058027

كلية القانون/جامعة المثنى510.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبياحمد حسن كاظم مطشر89942291921017004

كلية القانون/جامعة المثنى509.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزينب مجيد جابر علي89943291922064031

كلية القانون/جامعة المثنى508.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيفاطمة ظافر هادي محمود89944291922078096

كلية القانون/جامعة المثنى508.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبياالء رحيم ابراهيم حسون89945291922079010

كلية القانون/جامعة المثنى507.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيشهد سعد عبد الكاظم حسن89946291922078079

كلية القانون/جامعة المثنى507.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء باسم خضر جبار89947291922078051

كلية القانون/جامعة المثنى506.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبياحمد يوسف حمزة حسين89948291921001014

كلية القانون/جامعة المثنى505.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيعبير حمدان جياد رسن89949291922058053

كلية القانون/جامعة المثنى503.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء مهنه مهلي مطرب89950291922060073

كلية القانون/جامعة المثنى500.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيسجاد نوري محمد علي89951291921009061

كلية القانون/جامعة المثنى500.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيهاجر راسم حيدر نعيم89952291922084068

كلية القانون/جامعة المثنى500.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيبتول شيال خلف ايدام89953291922054019

كلية القانون/جامعة المثنى498.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيلطيف سعود مجيبل دهش89954291921001146

كلية القانون/جامعة المثنى497.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمحمد سعد سلمان نفاط89955291921001157

كلية القانون/جامعة المثنى496.0ثانوية أوروك االهلية للبنينالمثنىادبيحيدر موسى حسين غازي89956291921030004

كلية القانون/جامعة المثنى494.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيفاطمه محمد عبد الحميد عبد الوهاب89957291922060119

كلية القانون/جامعة المثنى492.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهره باسم سامي حسن89958291922078063

كلية القانون/جامعة المثنى489.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيابرار فالح كنان ثجيل89959291922084003

كلية القانون/جامعة المثنى488.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيتبارك حسين جبوري ياسين89960291922060030

كلية القانون/جامعة المثنى488.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيميثاق نعيم حسن طعيمه89961291921021094

كلية القانون/جامعة المثنى487.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيجابر سوادي هالل خشيش89962291921153028

كلية القانون/جامعة المثنى487.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيساره عماد عبد هللا حسوني89963291922064034

كلية القانون/جامعة المثنى486.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيدعاء عبد االله حمودي فليح89964291922078041
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كلية القانون/جامعة المثنى484.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيأيناس طالب جواد محمد89965291922066004

كلية القانون/جامعة المثنى483.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىادبيتحسين جاسم حايط جواد89966291921111004

كلية القانون/جامعة المثنى482.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيمريم جميل وناس ظاهر89967291922050099

كلية القانون/جامعة المثنى482.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيحوراء سلمان حبيب علي89968291922050037

كلية القانون/جامعة المثنى482.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعلي حميد كريم شناوة89969291921001115

كلية القانون/جامعة المثنى481.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيهدى حسين منور مهاوش89970291922078115

كلية القانون/جامعة المثنى481.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيايات حسين عبد الكاظم حمادي89971291922064005

كلية القانون/جامعة المثنى480.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيمحمد عباس صكر سلطان89972291921102041

كلية القانون/جامعة المثنى480.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمبين عالء جاسم عبود89973291921017196

كلية القانون/جامعة المثنى479.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيمسار راسم حسن صفر89974291922054123

كلية القانون/جامعة المثنى479.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيرقيه حسين مجدي منشد89975291922079033

كلية القانون/جامعة المثنى478.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبياحمد صبار جواد كشاش89976291921017009

كلية القانون/جامعة المثنى478.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزينب نعيمه عطيوي سربوت89977291922084035

كلية القانون/جامعة المثنى476.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمرتضى قابل منصور فرحان89978291921001169

كلية القانون/جامعة المثنى475.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيشكران كاظم جليل غريب89979291922058047

كلية القانون/جامعة المثنى475.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيحوراء لزام عطيه عودة89980291922063016

كلية القانون/جامعة المثنى475.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيغسق قاسم فنجان ياسين89981291922084041

كلية القانون/جامعة المثنى475.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيفاطمه قاسم كامل تلف89982291922056039

كلية القانون/جامعة المثنى475.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمنتظر شنان مزهر مطلب89983291921009148

كلية القانون/جامعة المثنى475.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء عزام محسن فاضل89984291922057063

كلية القانون/جامعة المثنى475.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحسين رحيم عبد الزهرة صالح89985291921001043

كلية القانون/جامعة المثنى473.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيسرى عبد علي جبار شريف89986291922050074

كلية القانون/جامعة المثنى473.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيمالك مشتاق جاسم عبد الحسين89987291921016060

كلية القانون/جامعة المثنى473.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحسين رهل سلمان نصر89988291921001046

كلية القانون/جامعة المثنى473.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمصطفى جبار مظلوم مسلم89989291921010130

كلية القانون/جامعة المثنى473.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين هادي جالب هادي89990291921017074

كلية القانون/جامعة المثنى472.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه جبار عبد الكاظم دخيل89991291922084044

كلية القانون/جامعة المثنى472.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيعلي حمود اشولي حمزه89992291821110039

كلية القانون/جامعة المثنى471.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعلي صالح عطيوي حسن89993291921010086

كلية القانون/جامعة المثنى470.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيزينب عقيل كاظم حسين89994291922050069

كلية القانون/جامعة المثنى469.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبياحمد راجوج امناحي مرار89995291921023002

كلية القانون/جامعة المثنى468.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيأمنه قاسم محمد عبادي89996291922058003

كلية القانون/جامعة المثنى467.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمصطفى كاظم محمد كاظم89997291921001178

كلية القانون/جامعة المثنى466.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيمالك حاتم سعد عبد89998291922084061

كلية القانون/جامعة المثنى466.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيحنين علي سامي سلمان89999291922064012

كلية القانون/جامعة المثنى466.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحسين كاظم كطل كريم90000291921001058
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كلية القانون/جامعة المثنى465.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيبراق قاسم جالب جبر90001291922056006

كلية القانون/جامعة المثنى464.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبياكرم هادي طليع حسين90002291921014015

كلية القانون/جامعة المثنى464.0ثانوية أوروك االهلية للبنينالمثنىادبيباقر حامد حنون نجم90003291921030001

كلية القانون/جامعة المثنى464.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيبتول ريسان علي مويش90004291922054017

كلية القانون/جامعة المثنى463.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيخالد عماد جبار محسن90005291921014073

كلية القانون/جامعة المثنى463.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيياسر شعالن هاتف عبد90006291921010148

كلية القانون/جامعة المثنى462.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحيدر صالح جديول عواد90007291921009049

كلية القانون/جامعة المثنى461.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمرتضى رعد عبد فتنان90008291921001167

كلية القانون/جامعة المثنى461.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيهبة صالح كاظم حسين90009291922054138

كلية القانون/جامعة المثنى461.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيحسين علي حسين عبداشي90010291921028044

كلية القانون/جامعة المثنى460.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيأحالم ناصر خاجي سلطان90011291922050003

كلية القانون/جامعة المثنى460.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمؤمل حسن ثامر دايخ90012291921009112

كلية القانون/جامعة المثنى460.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيسماح حاتم محسن كاظم90013291922084039

كلية القانون/جامعة المثنى460.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمرتضى كريم صنكور غانم90014291921017226

كلية القانون/جامعة المثنى459.0ثانوية المنار المسائيةالمثنىادبيعباس فاضل زغير ذريع90015291921150050

كلية القانون/جامعة المثنى459.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين علي كيفان نغماش90016291921017061

كلية القانون/جامعة المثنى459.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمحسن رسول شاكر عبد الرضا90017291821017247

كلية القانون/جامعة المثنى459.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىادبيعلي جساب عبد الساده جابر90018291921111009

كلية القانون/جامعة المثنى458.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيحسين نعمه عبد المحسن حويلي90019291921010047

كلية القانون/جامعة المثنى458.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيحيدر محسن هوان حسين90020291921153079

كلية القانون/جامعة المثنى458.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيمريم حسن شالكه مكل90021291922075049

كلية القانون/جامعة المثنى458.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمؤمل سعد عبد منشود90022291921009113

كلية القانون/جامعة المثنى458.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيتبارك عثمان معاد هاني90023291922079024

كلية القانون/جامعة المثنى458.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيحنين حاتم عبد الحسين غازي90024291922050033

كلية القانون/جامعة المثنى458.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيرباب ستار محمد سفيح90025291922058030

كلية القانون/جامعة المثنى458.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيام البنين سهيل عاجل عريبي90026291922060012

كلية القانون/جامعة المثنى605.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيحسين محمد كريم فرهود90027291941013015

كلية القانون/جامعة المثنى591.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيورود حاتم عزيز خزعل90028291942088076

كلية القانون/جامعة المثنى585.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيكرار غانم عبد جاسم90029291941100108

كلية القانون/جامعة المثنى543.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمحمد سعد صالح عباس90030291941013048

كلية القانون/جامعة المثنى541.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة كامل حسين جويد90031291942160062

كلية القانون/جامعة المثنى534.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائينرجس اياد عطيوي عزيز90032291942085152

كلية القانون/جامعة المثنى527.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيبنين عصام عباس عبد90033291942160018

كلية القانون/جامعة المثنى526.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب عصام عباس محمود90034291942051177

كلية القانون/جامعة المثنى514.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمهتدي رسمي جواد لطيف90035291841003325

كلية القانون/جامعة المثنى512.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء محسن علوان كامي90036291942057139
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كلية القانون/جامعة المثنى511.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيعلي ياسين خضير عبدالحسن90037291941026041

كلية القانون/جامعة المثنى510.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائياستبرق جابر مسير هويدي90038291942082002

كلية القانون/جامعة المثنى510.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائياسامه رافد مناحي عبد90039291941013005

كلية القانون/جامعة المثنى507.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيجعفر راشد باعي خضر90040291941004017

كلية القانون/جامعة المثنى503.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين طالب هادي جاسم90041291942059006

كلية القانون/جامعة المثنى502.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائينور الهدى سالم جبار حسوني90042291942062044

كلية القانون/جامعة المثنى500.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيايات مأمون احمد محسن90043291942085019

كلية القانون/جامعة المثنى496.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء سمير فاضل منشد90044291942051141

كلية القانون/جامعة المثنى496.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد كريم عيسى غموس90045291941007315

كلية القانون/جامعة المثنى496.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيسجى باسم موسى كاني90046291942052156

كلية القانون/جامعة المثنى533.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقينور راضي شويش مكطوف90047291952056046

كلية القانون/جامعة المثنى499.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد رحيم عباس عبد الخضر90048291951025077

كلية القانون/جامعة المثنى490.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعبد الخالق محمد فرحان عبد الرضا90049291951153184

كلية القانون/جامعة المثنى483.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيوقار رزاق كامل فيصل90050291952055041

كلية القانون/جامعة المثنى479.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقياكرم رحمن كامل حمود90051291951153027

كلية التمريض/جامعة المثنى673.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيشهد داخل طارق كامل90052291942056096

كلية التمريض/جامعة المثنى672.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمصطفى حبيب حمزه جابر90053291941100137

كلية التمريض/جامعة المثنى670.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى محمد سلمان عطشان90054291941003290

كلية التمريض/جامعة المثنى669.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيابتهال عواد عبد الرضا مسير90055291942051001

كلية التمريض/جامعة المثنى668.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبيس عبدهللا خليوي90056291942079021

كلية التمريض/جامعة المثنى668.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيمريم صاحب عبد الرضا حزام90057291942160069

كلية التمريض/جامعة المثنى668.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبنين صباح حميد عبود90058291942071020

كلية التمريض/جامعة المثنى667.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيواثق جبير عبيد شبوط90059241941036161

كلية التمريض/جامعة المثنى667.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائياسماء اياد عبد القادر مصطفى90060291942052007

كلية التمريض/جامعة المثنى667.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيسجاد رياض مشروم جبار90061291941003129

كلية التمريض/جامعة المثنى667.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمريم كامل رزاق جرجيس90062291942052229

كلية التمريض/جامعة المثنى665.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزينب فليح رواك هداد90063291942052149

كلية التمريض/جامعة المثنى664.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائياحمد ماجد حميد وناس90064241941018010

كلية التمريض/جامعة المثنى664.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمنتظر منشد دعاش سوادي90065291941007363

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي حميد مجيد90066241941006018

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيصادق هاتف جبر مرزه90067241941001134

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيجعفر احمد مهدي ناجي90068241941003056

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمؤمل كاظم عبد جابر90069271941007104

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد االمير علي فيروز90070251941200186

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيكرار عبد السادة طالب علي90071231941251270

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائياحمد اكرم طارق عبود90072241941038002

3590 من 2502صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيصالح مهدي سلمان هاشم90073271941011057

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيعلي جندي عينون مجهول90074241941038035

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيرحمه منصور رضا جابر90075291942055037

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسنين حسن عبد الحسين عباس90076241941010035

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائياشرف احمد جاسم محمد90077241941003036

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيمحمد شاكر محمود خضير90078241941014042

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف احمد عبد المحمد عبد الحسن90079251941031885

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيحوراء شاكر جبير غاوي90080291942057080

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعباس حسين شعبان حران90081231941002131

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحوراء رزاق عبداالمير علي90082291942050056

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عارف يوسف علي90083291942057215

كلية التمريض/جامعة المثنى659.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيحوراء رزاق عزيز محمد90084291942052074

كلية التمريض/جامعة المثنى658.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيايات وحيد علي سلمان90085291942057037

كلية التمريض/جامعة المثنى658.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيايمان حيدر عبد الحسين عبد90086291942079006

كلية التمريض/جامعة المثنى657.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيوالء حاكم فنجان جبار90087291942053098

كلية التمريض/جامعة المثنى655.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيساره ساجت غالي بدن90088241942104093

كلية التمريض/جامعة المثنى655.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيغفران ناصر نجم مطشر90089291942070009

كلية التمريض/جامعة المثنى654.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيايالف عايش عبادي منفي90090291942153011

كلية التمريض/جامعة المثنى653.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيانتظار نايف زبالة فليح90091241942220042

كلية التمريض/جامعة المثنى653.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي حميد صالح90092291942052124

كلية التمريض/جامعة المثنى653.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينور صباح جاسم محمد90093291942052253

كلية التمريض/جامعة المثنى652.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيندى صادق طاهر حسين90094221942165119

كلية التمريض/جامعة المثنى652.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيعذراء شهيد شنشول محمد90095291942057200

كلية التمريض/جامعة المثنى651.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه رائد جبار هدهود90096291942071067

كلية التمريض/جامعة المثنى651.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيرشا غانم علي كاطع90097291942053032

كلية التمريض/جامعة المثنى650.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائينسرين جابر طالب دنان90098291942051292

كلية التمريض/جامعة المثنى650.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيدعاء قاسم عبيد حمزة90099241942164012

كلية التمريض/جامعة المثنى649.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيفاطمه الزهراء حسن شريف جبر90100291942053061

كلية التمريض/جامعة المثنى649.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيكوثر كريم ناجح جابر90101251942053080

كلية التمريض/جامعة المثنى648.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيفاطمه جميل جابر ابو شخيره90102241942152012

كلية التمريض/جامعة المثنى648.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب عاطف جبار عطية90103291942051174

كلية التمريض/جامعة المثنى648.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيشكران جليل علي حسن90104291942051211

كلية التمريض/جامعة المثنى648.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيرحاب كريم سفر عبود90105291942153035

كلية التمريض/جامعة المثنى647.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيانعام محمد جمعة حسين90106291942053006

كلية التمريض/جامعة المثنى647.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين باسم محيل ضاري90107291942052040

كلية التمريض/جامعة المثنى646.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيتبارك بسام علي عواد90108291942055026
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كلية التمريض/جامعة المثنى646.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء نور وناس عبد الحسين90109291942051157

كلية التمريض/جامعة المثنى644.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيتبارك مؤيد كاظم حسن90110291942052058

كلية التمريض/جامعة المثنى644.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيمريم نضير عبد الرزاق حسج90111241942120261

كلية التمريض/جامعة المثنى643.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيتقى احمد هادي حسين90112241942106039

كلية التمريض/جامعة المثنى643.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيعفراء حمدان سكر فشاخ90113241942093090

كلية التمريض/جامعة المثنى643.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيبتول شاكر فليح حسن90114291942057045

كلية التمريض/جامعة المثنى642.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيمروة واثق شالل اسماعيل90115201942160096

كلية التمريض/جامعة المثنى642.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيطيبة ارسال امجد كاظم90116241942121232

كلية التمريض/جامعة المثنى642.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه وسام زيدان خلف90117141942089031

كلية التمريض/جامعة المثنى642.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيهدى عبد اللطيف شنشول دكان90118241942095122

كلية التمريض/جامعة المثنى642.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيمريم مشكور جاسم رهيف90119291942058073

كلية التمريض/جامعة المثنى641.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيايمان رحيم كحيوش علي90120241942139019

كلية التمريض/جامعة المثنى641.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسارة مسلم سوادي محمد90121241942220309

كلية التمريض/جامعة المثنى641.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيزهراء سعدي رزاق ثامر90122291942053036

كلية التمريض/جامعة المثنى641.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيخلود راهي دنيف لطيف90123291942057294

كلية التمريض/جامعة المثنى641.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى احمد هادي اسحاك90124241942134159

كلية التمريض/جامعة المثنى641.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيبراق شويطي كيطان عيسى90125261942109020

كلية التمريض/جامعة المثنى640.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيايات مزهر سالم ناصر90126241942094009

كلية التمريض/جامعة المثنى640.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائينرجس عبد الرضا باقر كاظم90127241942123135

كلية التمريض/جامعة المثنى640.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيبنين رعد مجهول حسين90128291942056029

كلية التمريض/جامعة المثنى640.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيانتصار كامل ابراهيم حسين90129261942110006

كلية التمريض/جامعة المثنى640.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيهبه عبد الزهره عبد االمير محمد90130241942110100

كلية التمريض/جامعة المثنى639.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيسجى علي حسين صالح90131271942055158

كلية التمريض/جامعة المثنى639.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيتبارك محمود كاظم محمد حسين90132271942058063

كلية التمريض/جامعة المثنى639.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيرسل علي حسين مطر90133241942119053

كلية التمريض/جامعة المثنى639.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيساره بشار عبد الحمزه سلمان90134241942149052

كلية التمريض/جامعة المثنى639.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك حيدر رزاق رحم90135271942060071

كلية التمريض/جامعة المثنى639.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائياميره مسير حسوني عبد90136291942071010

كلية التمريض/جامعة المثنى639.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء حافظ محسن مري90137221942113076

كلية التمريض/جامعة المثنى639.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حازم كريم عباس90138241942185009

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيسحر كاظم بديري عاجل90139291942071049

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيدعاء عبد الزهره حسين عبد90140251942057024

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزينب طالب غالي بدن90141241942134086

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك حسين كاظم مهدي90142251942059116

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبيادر وبدان جخيم سعد90143291942051064

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيشهد حاتم عطيه تايه90144241942095079
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كلية التمريض/جامعة المثنى638.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى حيدر عبد االمير حسين90145251942110039

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء علي حسين جليل90146271942058129

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب ضياء نجم عبد هللا90147231942088223

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيهدى عيسى علي عبيد90148231942271449

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيحميده باسم عجيل عوض90149221942160011

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيمريم بدري طالب عبد هللا90150231942105064

كلية التمريض/جامعة المثنى637.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعلياء علي هاني كريم90151251942062592

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى633.0ثانوية المفيد االهلية للبنينالمثنىاحيائيليث رزاق داخل فرحان90152291941022016

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى587.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيمنار كريم حمزة كاظم90153291942058075

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى569.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيغدير فيصل غازي مرداس90154221942199040

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى558.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيصافي صباح هاشم محمد90155291942055079

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى556.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسبأ ليث بدري إبراهيم90156291942085100

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى541.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيالحسين احمد هاشم طالب90157291941007034

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى537.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيضي حسين باعي خضر90158291942065050

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى531.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائينورالهدى صالح عبيد خواف90159291942050173

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى530.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيفرج راسم فرج زغير90160241941035084

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى527.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيشهد حسين رزاق حسن90161291942065047

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى515.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيشفاء علوان جبار خضير90162291942057185

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى514.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيبتول جياد عذيب جواي90163291942050030

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى512.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء علي حسين وني90164121942118031

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى504.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيعلياء حسين مهدي حسين90165211942016012

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى503.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيعاليه منادي عبد حسون90166291942051237

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى501.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء عقيل ناظم متعب90167291942051145

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى500.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائياسماء قيس بطاح هليكي90168291942057011

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى497.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيكرار تركي محل عبد90169291941004086

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى495.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسن حيدر حميد عبد الشهيد90170291941025014

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى494.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيحسنين عبدهللا صاحب خلف90171291941004029

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى492.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيغدير رياض حمزه فرج90172291942058063

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى492.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيضحى ياسين حميد فليح90173291942062037

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى491.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيحوراء ثابت يحيى عبد90174291942085043

كلية الزراعة/جامعة المثنى486.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيرسل هادي حمودي سليط90175291942051118

كلية الزراعة/جامعة المثنى480.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء شوان غالي خضر90176291942057127

كلية الزراعة/جامعة المثنى472.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء عالوي مخلف فهد90177291942051146

كلية الزراعة/جامعة المثنى471.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه محمد احمد علوان90178291942052208

كلية الزراعة/جامعة المثنى468.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي ذمار ناصر حسين90179291941003175

كلية الزراعة/جامعة المثنى464.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيكرار حيدر كامل شريف90180291941026045
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كلية الزراعة/جامعة المثنى461.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيشيماء جليل محل خضر90181291942062034

كلية الزراعة/جامعة المثنى458.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيرحاب قاسم حلو حسن90182291942088019

كلية الزراعة/جامعة المثنى455.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىاحيائيمالك دعبول عالوي حسين90183291942109005

كلية الزراعة/جامعة المثنى452.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمريم نبيل عبداالمير كامل90184291942052232

كلية الزراعة/جامعة المثنى452.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي سعدون مطلك محمد90185101941019103

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينورالهدى ساهر محمود علي90186291942052254

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين علي عياش بطي90187291941153098

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيتبارك جبار عطيوي ملوح90188291942052055

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىاحيائيحوراء جاسم محمد مصلط90189291942107005

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي قاسم واجد اليم90190291941153224

كلية الزراعة/جامعة المثنى448.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيكاظم ميران عبد الحسين مهدي90191291941153255

كلية الزراعة/جامعة المثنى447.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد عالوي جفات ياكوت90192291941025072

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيعذراء فاهم متعب حسين90193291942070007

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائينوره يوسف شاكر محمد90194291942065087

كلية الزراعة/جامعة المثنى445.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي سلمان حسوني حروبي90195291941100078

كلية الزراعة/جامعة المثنى445.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينوره علي جبار عبد90196291942057263

كلية الزراعة/جامعة المثنى445.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحوراء عبدالمطلب كاظم محمود90197291942050058

كلية الزراعة/جامعة المثنى445.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحنين حمادي سعد عبيد90198291942051084

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيزهراء داخل شاني حمدان90199291942054037

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0الوقف الشيعي- ثانوية الشريف الرضي للبنين الديوانيةاحيائيمحمد راضي فائز عبادي90200241941054006

كلية الزراعة/جامعة المثنى443.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائياديان هيثم محمد مكاوي90201291942055005

كلية الزراعة/جامعة المثنى443.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيغفران جابر عطية بلبل90202291942067039

كلية الزراعة/جامعة المثنى442.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء خالد عطشان ديثان90203291942051137

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيسالم محمد فخري عبد الحسين90204291941005058

كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيعماد ستار كشاش حيال90205291941008034

كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر عصام عبدالهادي كشكول90206291941003109

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيتبارك علي حسن عويد90207291942055027

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيجاسم احمد مرزوك محل90208291941005021

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائياسراء حيدر مهدي مهيه90209291942053002

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىاحيائيفاطمه فالح ريسان فرحان90210291942107013

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىاحيائيعبير قاسم مطر حايل90211291942066013

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيدالل عايد فرج منشد90212291942051104

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيحسين صاحب حرب حيذور90213291941008017

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائينجالء كافي اليم حسب90214291942088066

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهدى كاظم عبد علي جبار90215291942052268

كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيدالل كاظم حسن زغير90216241942118036
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كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائينور باسم كشيش خشان90217291942071083

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيأيات احمد شاهين حسين90218291942082001

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيحسن نبيل عبدهللا غياض90219291941004027

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمنار عادل حسين بدر90220291942050160

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسن عويز زغير ياسر90221291941025017

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيهاجر فاضل خشان محمد90222291942160081

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزهراء حسين حمزه عباس90223291942055050

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد شناوة قابل ظاهر90224291941025067

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيايهم محمد سودان عباس90225291941003029

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحيدر خضير ماضي نويحل90226291941153115

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائييوسف عالء صافي علي90227241941062100

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيياسر ضياء كريم حسين90228291941025097

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب احمد كاظم جابر90229291942051160

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياحمد قاسم ثجيل جبر90230291841007014

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين كاظم موسى ماشي90231291941003089

كلية الزراعة/جامعة المثنى429.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزينب كاظم جدران حبيب90232291942071047

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمجتبى ابراهيم حسون عبدالنبي90233291941003219

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمحمد قاسم حميد محمد90234291941153303

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيبنين شاكر مجيد ابراهيم90235241942118019

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيزينب اياد لزام حسن90236291842058030

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيانعام عبدهللا عالوي عريان90237291942052025

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيآيات عبد الحسين مظهر راضي90238261942104018

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائياسراء حميد كالب حمد90239291942067008

كلية الزراعة/جامعة المثنى469.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى برهان عبادي بشان90240291951025086

كلية الزراعة/جامعة المثنى465.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيكاظم ناجي جواد كاظم90241291951153242

كلية الزراعة/جامعة المثنى464.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعباس فرحان مناع عواد90242291951005055

كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيسجود حمادي عبدهللا شويع90243291952160036

كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيالهادي عامر عبد الصاحب ناصر90244291951153031

كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيفرح رزاق دوخي كامل90245291952056041

كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيسجى جاسم محمد كامل90246291952057054

كلية الزراعة/جامعة المثنى452.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقياحمد هادي حمزة ظاهر90247291951004011

كلية الزراعة/جامعة المثنى452.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيبتول عوض بزون حميدي90248291952054008

كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيخديجه ستار دليل عواد90249291952052008

كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقياماني حازم حسن جدوع90250291952051010

كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقينور الهدى سالم عبد النبي مزعل90251291952050058

كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىتطبيقيفهد سوادي حسين كنكون90252291851109035
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كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0ثانوية المنار االهلية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد نزار جبار محمد90253291851024001

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيسارة انور كاظم جاسم90254291952051067

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيحنان محمد عبدالزهرة عبدالحسين90255291952051035

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيابراهيم ضياء عبدالحسين عبدالصاحب90256291951026001

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد علي عبد االمير سوادي90257291951025078

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيعذراء اسعد فرحان منشود90258291952056033

كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقينجاة عباس فاضل عبين90259291952055033

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيزهراء عباس حسين علي90260291952054023

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيابراهيم عوض نغماش فاطس90261291951151002

كلية الزراعة/جامعة المثنى449.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقياحمد صالح عطشان صكر90262291951007006

كلية الزراعة/جامعة المثنى448.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيياسر رحيم جبير ياسر90263291951005096

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه مسلم عبدالحميد مكتوب90264291952056040

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحيدر علي فرحان يوسف90265291851007074

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيضحى نعيم حسين طعيمه90266141852066023

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيزينب قاسم كاظم محمد90267291952051064

كلية الزراعة/جامعة المثنى445.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيدعاء حسن سهر شنوف90268291952050016

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيحسين حميد خشان واجد90269291951107005

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحمد شهيد جمعه خنون90270291951004148

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0الخارجيونالمثنىتطبيقيعلي مهند راضي محمد90271291951400024

كلية الزراعة/جامعة المثنى444.0الخارجياتالمثنىتطبيقيزينب سعد محسن محمد90272291952401009

كلية الزراعة/جامعة المثنى443.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقينبا ياسر عزيز لفلوف90273291952058016

كلية الزراعة/جامعة المثنى442.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيشهد سعد حسان حسين90274291952055025

كلية الزراعة/جامعة المثنى442.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء مهدي مجبل عبدهللا90275291952085012

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيفرقان اسماعيل فرحان عذاب90276291952050048

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر لؤي عزيز احمد90277291851003089

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيريسان محمد جفات جحيل90278291851100094

كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيحسين مذكور ياسين عبود90279291951004052

كلية الزراعة/جامعة المثنى440.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى كريم كاظم حمد90280291951100185

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد منتظر نعمة محمود عطية90281291951003159

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيالفي طالب زعيبط ونان90282291951004126

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيفاطمة بهلول برهان صفوك90283291952050045

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيدعاء علي عبد الهادي حميد90284291952160019

كلية الزراعة/جامعة المثنى438.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحمود صدام هادي نغيش90285291951025033

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد مرتضى نعمة محمود عطية90286291951003158

كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحيدر حسين علي عبدالرضا90287291951100062

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيوسام فالح جبار فرهود90288291951004184
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كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقياحمد رياض جوده كاظم90289291951007004

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقينورس صالح عصواد عبدالباري90290291952067019

كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيرواء حمزه شندل جبار90291291952052012

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقينور عادل عبادي حسين90292291952050061

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقياسراء صباح جفات معود90293291952050002

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقياحمد وسام فرج عبدالرزاق90294291951003016

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيام البنين ابراهيم حمود منهي90295291952160007

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيرمله سلمان عبدهللا عبد الكريم90296291952160022

كلية الزراعة/جامعة المثنى433.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيطوعه ميثم مهدي محمد90297291952057062

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيقاسم فرحان حسين شوين90298241951002067

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحيدر كريم شهيد عبادي90299291951003072

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيعباس عبد المطلب عباس سلمان90300291851004100

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0الخارجيونالمثنىتطبيقيمصطفى مداح ذجر راضي90301291951400034

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيفارس صبري فرحان صياح90302291951004112

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيراضي ردام حازم مايع90303291951100070

كلية الزراعة/جامعة المثنى429.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيليث سفيح رحيم طوفان90304291951153256

كلية الزراعة/جامعة المثنى429.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيهبة علي حسين طعيمة90305291952051108

كلية الزراعة/جامعة المثنى429.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيزينب راسم منديل هاشم90306291952051058

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيتبارك قاسم عبد هللا لفتة90307291952051031

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيوجدان امير عبادي عبدالرضا90308291952052028

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرويده علي عدنان شهاب90309121952118023

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىتطبيقيامير قاسم مرزوك جبر90310291951109002

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيخديجه بدوي جاسم محمد90311291952053007

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعمار راضي منشد مدرك90312291951003125

كلية الزراعة/جامعة المثنى427.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيزينب عباس رسول عبد االمير90313291952160029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى555.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيأديان حسن عبد الرزاق واوي90314291922084001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى553.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيسجاد علي محمد مجيد90315291921017105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى543.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيحسين عايد عبد جبير90316291921110014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى536.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمحمد علي حواله عبد نور90317291921009129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى530.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسن كريم عبد محمد90318291921014041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى524.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيهدى عبد الرضا خضير جبل90319291922057130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى517.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزينب لؤي يوسف خضير90320291922064030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيحسن هادي ياسر راضي90321291921011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى513.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمحمد لطيف لفته شنجار90322291921009132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى511.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبياحمد عبد اليمه عبد الكاظم وصي90323291921009010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى511.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيحسن سعد داخل جاسم90324291921010032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى504.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعلي عادل عزوز عبد90325291921001120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى502.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبينور ستار سهر عبد الخضر90326291921009156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيحميده جاسم شعير درويش90327291922079028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيحسين جبير جاسم ضاحي90328291921011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسين علي حمادي ابراهيم90329291921009041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيسالم خضر خربيط طارش90330291921109051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى492.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمحمد ناظم جوان زليف90331291921014190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى491.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيمنار حسين هادي خضر90332291922058068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيتبارك حيدر عبد هللا رحيم90333291922064010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيزيد ناظم عبد موسى90334291921001072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيغدير مسلم هادي ناصر90335291922050088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيرسل فيصل غازي نجم90336291922078045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعماد ثابت عبد الرزاق عبد الكريم90337291921001133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى485.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيطيبة حرب جاسم حمد90338291922066029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى485.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيعلي جابر مشاي شاهر90339291921021052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيعذراء امير نعيم شامي90340291922160042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى483.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيمهدي فاهم متعب حسين90341291921028155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى482.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيفاطمه سعد منديل خضير90342291922050091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى482.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمهدي رحيم طالب جابر90343291921017246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيزينب بشير حسن ياسين90344291922050063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعلي قاسم منديل جعفر90345291921010091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيسيف نواف سلمان منشد90346291921110032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيكفاح عباس بنيان صكر90347291921110050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى478.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيمحمود مسير سعد عناد90348221921219013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيصادق عبد هللا عوده علي90349291921110033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيطالب رهيف لهو شبلي90350291921001091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبياحمد فارس خضر حمدان90351291921017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيدعاء حسن مشكور كاظم90352291922054042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيأستبرق خليل أبراهيم حسين90353291922058002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيسيف محمد حندل جخيور90354291921102022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبياعوام رحيم سلطان تبن90355291922058009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى469.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعلي محمد طاهر عبيد90356291921009096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى469.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيعزيز جميل جبار مبارك90357291921108012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزهراء نافع زغير ذريع90358291922084032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيحنين ماجد خليف حمد90359291922078032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قارادبيحسن فالح فياض عبيد90360221921219003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء عبد الكريم حنش حسين90361291922060071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيزينب حسين عبد العباس حسون90362291922050066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيبتول سوادي حسين مري90363291922079017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيمصطفى مهاوش شعيوط رطان90364291921006045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيمؤمل علي مرهج لزام90365291921006039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيأيات حيدر جبار عبد90366291922058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيزهراء مالك مطر عويد90367291922079040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيجعفر احمد محسن ابو لويطة90368291921105006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيضي عدنان شراد حنون90369291922078084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبياسراء علي صالح ناصر90370291922066005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيميثاق صباح غانم جعيول90371291921010144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمهدي عبد الصاحب جابر عليوي90372291921014205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيورود قاسم مشعان سويهي90373291922067038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيتهاني نافع لوتي سلمان90374291922069021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيدعاء عوض كشيش عواجة90375291922068013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعباس ناصر جميل راضي90376291821017169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيساير رحيم مجلي منشد90377291921110025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور علي اموري طالب90378291922078112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيهدى ناصر عبد الحسين صادق90379291922056048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزينب عباس خضر حداوي90380291922057070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيفضاء صاحب مرعيد عبادي90381291922056041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيرقية جاسم ستار نعمة90382291922054048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمحمد هادي عطية عبد الحسين90383291921014192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيافراح والي عصيد دخيل90384291922084008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيسالم ياسر مطر داود90385291921102017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيغدير عباس جبار مسير90386291922054100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيشهاب احمد مدلول كفان90387291921023016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيزهراء سالم غالي حمادي90388291922106019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيأسراء مطرب علي ظاهر90389291922079002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيعامر مجهول رجه خطار90390291921018019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحيدر علي بزون غانم90391291921001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيوجدان رحيم جبير جفات90392291922057134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىادبيسحاب علي رحيم عناد90393291922083008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيختون خلف حسين عجيل90394291922073025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى452.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبينور الهدى رحيم عبادي شنان90395291922056046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى452.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيكوثر حالوب عويد عاجل90396291922060124
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى452.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيبنين كرار عبد االمير مكطوف90397291922058019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى452.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحيدر مهدي عيدان عجه90398291921017086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبنين عبد السالم جوده جاسم90399291922078025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0ثانوية البدور للبناتالمثنىادبيبشرى حيران ساجت لعيبي90400291822072024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيدنيا علي مكي طه90401291922078043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيغفران حاتم كريم جياد90402291922106027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى451.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيفاطمة هادي محيل كون90403291922070016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيعلياء علي حسين عبادي90404291922054098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيغسق واشي عبد الحسن كزار90405291922068025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيغنيه علوان خنفير حمد90406291922060110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيفاطمه طالب أحمد فؤاد محمد جواد90407291922057101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى450.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيدنيا جالب عبد سعد90408291922057046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيايمان عدنان جبار بهاض90409291922075010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيمحمود حاتم ضعيف حرجان90410291921028137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيسجى عراك لصلوص فينخ90411291922073038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيحسن ابو الهيل هادي حسين90412291921028034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيعيدان حسن عيدان محمد90413291921109076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى449.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيشهد عيادة مجيد عبد الرزاق90414291922058049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه هادي سعد مسير90415291922084055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزهراء خزعل عالوي مهدي90416291922064020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيزينب يوسف عيدان موسى90417291922089014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيكرار كشاوي كاظم مهدي90418291921102039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيخوله جواد كاطع مذبوب90419291922069024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيحميده حاتم علوم حسن90420291922057032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيمنار ساير شرشاب مطرب90421291922073053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيرقية وحيد عبد هللا معجون90422291922069028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيمروه حيدر رحيم عمران90423291922060129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيمهدي عبد احمد عبد90424211921254020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيفارس جميل جبار مبارك90425291921108014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمرتضى جاسم رسن مطر90426291921009137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيأنوار رسول مجدي خضر90427291922060002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيزينب اعطية كريم سلمان90428291922058043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيزهراء حسين علي حنون90429291922079037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيحيدر رحيم محمد حسن90430291921021029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيعلي عبد الرحمن عبيد جبر90431291921014143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيعلي سالم عويد علك90432291921011019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0ثانوية أوروك االهلية للبنينالمثنىادبيعلي رعد حسين زغير90433291921030008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0ثانوية العدالة المختلطةالمثنىادبيصالح سعيد حسن غازي90434291921104025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى445.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيمسلم عبد هللا اسيود كيطان90435291921021087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيفاطمه احمد عبادي سلمان90436291922064045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيكرار محارب خيون فصال90437291921009110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيساره والي جادر حسين90438291922084036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيسجاد حاتم سلمان زماط90439241921008023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى444.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيبنين ابراهيم كريم عبد السادة90440291922050023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبياسيل قاسم وداعه كاهي90441291922057005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيرسل داود مذبوب ضيغم90442291922084023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيجمانة حيدر محسن عبد90443291922054031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيصابرين علي خضير ناجي90444291922054090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيالهام هاني كاظم بطي90445291922058011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيتيسير ياسين ياسر نغماش90446291922073018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى443.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيرغد صالح شهاب صباح90447291922063020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزينب حسن مزهر مطلك90448291922054064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعبد هللا جابر شاكر عبود90449291921009077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيزهراء علي حمزة جاسم90450291922066020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزهراء عبد الحسين وحيد زغير90451291922056024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيعبد العزيز سعود دالي سلمان90452291921010075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحيدر كاظم حميد عبد الصاحب90453291821009039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيمنتظر ناصر رسول حسون90454291921011037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبياالء جساب عبد الرزاق عبد90455291922084010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيعبد المجيد عواد مانع سوادي90456291921021050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيعلياء ناصر حمزة مدلول90457291922050087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيجاسم حوير بشير محمد90458291921018003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيصائب جليل هادي واوي90459241921049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى441.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيحمزه سعيد ظاهر عكاب90460291921153070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى527.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي شعالن تركي علي90461291941003177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى517.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيحوراء اياد كاظم عزيز90462291942052072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينرجس شاكر حميد كمال90463291942057251

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى501.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيتبارك عزيز نايف كريم90464291942050044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة عادل جبار عبد90465291942050143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى حسن عوض دلي90466291941007340

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيجابر مليد والي حمود90467291941007055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيتبارك ستار منشد هويدي90468291942050043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحيدر كاظم بشير جبير90469291941007123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيشهد امان فليح حسن90470291942051213

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرقيه سالم رحيم عبد90471291942057108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى484.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيعلي هادي جازع عزب90472291941004082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى482.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيمنار نزار نصار صبار90473291942055103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيغدير حسين كاظم عزيز90474291942085117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيسليم عبد صعصع ناطور90475291941007167

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيصبا نايف مطر فليح90476291942057189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه علي مجيد حميد90477291942071068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيحوراء علي معارج جاسم90478291942055035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيابراهيم عطيه نعمه عباس90479291941007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائينورالهدى عبدالكريم الفي كريم90480291942051304

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى475.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة علي عطية جابر90481291942058069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى475.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمد خالد محمد راضي90482291941002160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى475.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيبنين حسين حسن ناجي90483291942062012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبدالستار سحيله عبد90484291942071039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد قاسم محمود عالوي90485291941003247

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيبارق بطاح هليكي مزهر90486291941013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيُعلى محمد جاسم عبد90487291942076037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيشجون كاظم حبيب حسن90488291942050122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمحمد فالح عبد الحسين تومان90489291941153301

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيرقيه نعيم متعب سلمان90490291942054033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيابو الحسن مكي كاظم محمد90491291941003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيضحى فليح رحيم محمود90492291942057192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيحسين سعد جهاد عبد90493291941026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيمؤمل علي لفتة امسير90494291941026046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى471.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائينبا فارس ستار عبد الجبار90495291942062043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى471.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعقيل سالم عليوي عبد90496291841100085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى471.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعقيل مسلم قصه عاجل90497291841007122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينوره ناجي فليح حسن90498291942052258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائياالء محمد علي عباس محمد90499291942052017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى469.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيزيد عدي هاشم جابر90500291941007140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى469.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزينب اياد علوان حسين90501291942055063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيمنى عبدهللا كريم مناع90502291942069044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي عقيل محسن عبد90503291941100083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى468.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبلسم فاضل مسناد موسى90504141942069013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهنادي منديل عطيه والي90505291942052270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائياسراء سمير عيسى حمادي90506291942071003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى467.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيغفران جواد كاظم رحيم90507291942053058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيتبارك رائد رحيم شناوه90508291942058014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء محمد جبار محمد90509291942052131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمه حسين كريم عمار90510291942065058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيعباس حسين طحيور منشد90511291941004065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيعبير شهاب فاضل جبار90512291942052180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيخديجه مراد مطر خشان90513241942134049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيمهدي كاظم جباري عبد90514291941004125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيرسل هادي باقر كاظم90515291942153036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائياالء فليح عبد كشيش90516291942057021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيحنان شاكر كريم شاهر90517291942062016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيوالء حسن حسين علي90518291942055119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين حيدر بدري ابراهيم90519291941003067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحنين طالب راضي فضيل90520291942051086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه داخل عفن حمد90521291942054066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيخديجه جندي حمزه عزام90522291942069011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيجنات حسين عبد الحمزة ناجي90523291942058022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائياقبال قاسم حمزة حمدي90524291942057018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيامجد ساجت فنجان دريسي90525291941007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيامنه موسى ميزر حمزه90526291942055009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىاحيائيليث فريق عبدالحسن طحيور90527291941109025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي رعد عبد الرسول اسماعيل90528291941002122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين كريم حمدان عواد90529291942051059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيرقية مثنى جعفر باقر90530291942058031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب والي كاظم سويلم90531291942057173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيحوراء حيدر فيصل غازي90532291942056048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيعارف صبحي نعيثل عودة90533291941026024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهدى كدر مرود والي90534291942052269

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد علي حمد عبد90535291941003240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيحوراء كريم ابراهيم مهدي90536291942051093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيرقيه ناجح خضير ملوكي90537291942055044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيبراق رحمن خضير مطر90538291942085023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيازهار هاشم هالل حمزة90539291942067006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمسلم مقداد جابر طرخان90540241941001286
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعلي عدنان ثامر جياد90541241941036089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيسارة حمود عطية حمدان90542291942160041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيريسان حسين شاكر محمد90543241941203105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيهدى فاضل جابر جاسم90544291942053094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ثانوية بغداد االهلية للبناتالديوانيةاحيائيميسرة بشار ياسر مشذوب90545241942127008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيوجود رحيم كريم مشاي90546291942069053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيعلي حيدر سالم عطيه90547241941029054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائياحمد فجر جاسب مزيد90548241941035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيضحى محمود خلف مبارج90549291942058060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائياساور يونس عبد عكال90550291942058002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيدنيا راتب ارجيوي جبير90551291942051106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين حمودي كاظم جاسم90552241942121057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيبشائر سعد منشد ظاهر90553291942053015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائينبأ هدف ميثم جدعان90554241942181008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي جواد كاظم عبدالواحد90555291941003169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة علي عبدهللا عناد90556291942085128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيعبد هللا محمد علي حسين90557291941013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحيدر حسين سعيد حسين90558241941002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى509.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيرنا سعد حسين مناحي90559291952051048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيبراء فالح حمزه عبد مناحر90560241952152003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيحسن علي ذجر مرهج90561291951107004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى481.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيساره أيوب نعمه هاشم90562291952053015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى477.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيبنين غصاب محمد حمزة90563291952160013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيمنتصر كاصد مطير نويحل90564291951151181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقياحمد حمادي جودة جباري90565291951153006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيسجاد حسين عبد الرؤوف محمد90566291951151073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى466.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقييعقوب ابراهيم مروي سلمان90567291951004187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيبنين خضير عباس علوان90568291952050009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيزينب منذر عطيه مهدي90569291952053014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمؤمل خالد عبدالكاظم شريف90570291951004129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقينور الزهراء محمد كامل عريبي90571291952050057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى463.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيصفا كامل هادي شنبارة90572291952051075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى462.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه كاطع حمزة عبد الحسين90573291952057075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقياحمد حسن عبدالستار جاسم90574291951003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقياالء شاكر وحيد شيهب90575291952067002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى461.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيمنار تكليف جمعه مرهون90576291952056044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقيمحمد لقطان رمان عباس90577291851008051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيعلي صبيح خريجان هداد90578291951107021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى محمد شاكر عطشان90579291951002117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي حسين مزهر حطحوط90580291951025052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيبنين عباس حمزه عبداالمير90581291952052003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيبنين هادي محسن نعيمة90582291952051028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي طارق قاسم جبير90583291951007115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيمحمد ثامر طعوش عزوز90584291951106025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى459.0ثانوية المنار االهلية للبنينالمثنىتطبيقيمؤمل علي صبحي حسن90585291951024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيسجى علي جاسم محمد90586291952056029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيحاتم كريم عبدالكاظم خطار90587291951026013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيحيدر حميد كريم فليفل90588291951005031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقينور خليل طحيور اعيور90589291951005094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيسندس هادي حسن كعيد90590291952153027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيبنين جابر جودي صليبي90591291952054009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيكرار شهيد عباس صياح90592291951004122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيرسل يحيى جميل هداد90593291952054018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيرضا حيدر نوري فنجان90594291951003073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيعلي هنون طعمه عبود90595291951026051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيصابر عالوي درويش طوير90596291951004070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيخالد جعفر محمد والي90597291951026028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى454.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيكرار عبد الكريم الزم طالب90598161951036089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود احمد مجيد لفته90599161951001140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى629.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب رحيم مجبل شنشول90600291942051171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى628.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيزين العابدين راضي داخل عواد90601291941002067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى615.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيبشرى ياسر خضير شاتي90602291942054011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى611.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمحمد احسان فريال لفته90603241941016100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى609.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة حسين عبد ناصر90604291942050140

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى600.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيعشتار علي حسين مفتن90605291942051236

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى597.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبنين رائد جبار عبدنور90606291942071019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى594.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيعتاب فاهم ساجت ناهي90607291942054093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى593.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيعلي دخيل مبارك والي90608291941026031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى593.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيأمنة عبد الجليل عبد الحمزه عبيد90609291942057001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى589.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيساره حيدر عبود رزوقي90610291942052154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى588.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيحسنين هادي غازي بحر90611291941026009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى581.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيانوار كريم كاظم سلمان90612291942057031

3590 من 2517صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى580.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى محمد جاسم ابو لعيبة90613291941005122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى579.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائياحمد سالم حاكم علي90614291941005003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى574.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيتبارك محمد ناصر عبد الحسين90615291942051072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى573.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيجعفر باسم محيسن علوان90616291941153062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى573.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب ناجح عبد الحسين والي90617291942057172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى573.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي مطر محان فرهود90618291941002135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى572.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمحمد لفته لهمود سلمان90619291941100128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى572.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيكريم عبد الحسين فريج جاسم90620291941105023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى571.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائياية نهاد منصور حسون90621291942054007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى570.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائينبأ عاصي نعيمه خضير90622291942050168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى570.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيمحمد رزاق عبد حسين90623291941026048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى570.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمنتظر عارف عبود عطيوي90624291941003300

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى569.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد محسن فنجان جابر90625291941003252

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى568.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيصالح مهدي فليح جبار90626291941153149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى568.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيرواء هلول خلبوص دخان90627291942071036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى567.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيمسافر مديح بديوي حمود90628241941035115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى566.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيدعاء هاتف خضير عباس90629291942153032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى565.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيلطيف فرج عطشان لهمود90630291941007273

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى564.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيحميدة نعمة عيدان جفات90631291942067020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى564.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعباس علي مزعل عناد90632291941003152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى564.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيبدور فالح علي عبد الحسين90633291942053012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى563.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيرباب مجيد خويبط ونان90634291942069015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى563.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيبنين جمعه بديح جبار90635291942054014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى562.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرقيه احمد حسين عبد الحسن90636291942052093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى561.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيحيدر راضي مهدي حمزة90637291941105011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى560.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيصالح فالح عريان بطي90638291941007180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى560.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيكوثر جابر عبد علك90639291942083023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى559.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياالء خويلد كريم فياض90640291942050016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى559.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيحنين مسافر حمود عطيه90641291942053025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى559.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزينب قاسم محمد حسن90642291942052150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى558.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيبتول عبد الحسين عذيب مشاري90643291942160013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى557.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيساره مكي عبدالعباس خضير90644291942088036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيعذراء مزعل شاطي ساجت90645291942071060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيايناس حبيب فرحان غايب90646291942051038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائياسراء قابل مهدي مطر90647291942083001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىاحيائيزهراء رائد قابل حمزة90648291942066008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمرتضى حاكم محسن حمدان90649291941100133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعلي حسين مخرج اعور90650291941100077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيطريفة نايف سربوت سعيد90651291942083018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيحاتم كريم الصي عبود90652291941016011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى550.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة لفتة عبدالحسين حسن90653291942051262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى549.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيايات عبداالمير عبدالحسين جاسم90654291942088010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى548.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيهجران عماد عالل مدلول90655241942093153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائياحمد رسول سعد شعيف90656291941005002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسن مهدي راهي عبد90657241941010034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب قيس هادي سوادي90658291942057167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيايمان كاظم شمران بشين90659291942054009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء رياض مالك علوان90660241942095046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيكرار محيل جبر ساجت90661291941153260

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيخمائل فاضل حمود رسن90662291942069013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى545.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيطيبه حافظ عناد جودة90663291942071058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى545.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعماد رمضان مرود والي90664291941003198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى545.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه صادق عاتي ساجت90665291942054068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى545.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه احمد مزعل زماط90666291942054063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى544.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعمار ايوب يوسف حسين90667291941100095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى544.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائياحمد نعمان حسوني مهدي90668241941019003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى544.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائينمارق حسين كريم ساجت90669291942053086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى543.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء عباس فاضل غضب90670291942050087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى542.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا ثجيل عبد محمد90671241941012056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى541.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيايناس حامد كوزان جبار90672291942054010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى541.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه فليح خيون عبد هللا90673241942134137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى541.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمجيد جاسم محمد كاطع90674291941100116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحمودي جادر حسين حسحوس90675291941007109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيزمن دخيل عمران جادر90676291942067028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعبدهللا عباس رحيم ابو حميد90677291941003161

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيميثم سليم عبيد مشهد90678241941016141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائياحمد عداي حمزه مهنا90679241941010008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسين ساري خشان جبار90680291941002040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيزهراء غانم شنباره ناصر90681291942056078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينة قاسم كاظم عاجل90682291942051195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد كاظم جالوي جعباز90683241941202004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيرقية محسن علي حسين90684291942054031
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى منير هاشم حسن90685291941002182

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيعلي جابر ناصر حسين90686291941016031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبود عبد فلحي حسوني90687241942100027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحسين جميل محمد علي علي90688241941168015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيوليد عدنان مهدي عبد90689291941002209

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين طالب ناجي بريد90690291942052043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيساره جوده طالب فرهود90691241942104092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيازهار ضياء جميل علي90692291942056006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سالم لفته ضباب90693241942093053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين مجبل ناصر عبد الرضا90694241941207044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عباس عنون وناس90695241942107056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمهدي صالح عبدهللا جبار90696291941007366

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه راتب جدعان طارش90697291942052202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيضحى عطية نعمة شبلي90698291942153062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى533.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعباس فاضل عطيه شغيد90699291841100077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيوسن حيدر علي سالم90700291942079048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة علي حسن حمادي90701291942051258

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيطايف صائب بشير هالل90702291941016028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائياديان ذمار محمدحسن موسى90703291942052002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى532.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيازهار مجيد حسين راضي90704291942051005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيتماضر سعد دهيم جوده90705291942079012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمرتضى كاظم جار هللا عطيه90706221941039132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيامنه مالح كوني فرحان90707291942052021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبود جالب موسى90708241942114045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيرسل عباس سحير جوده90709241942107042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيعدنان جبر خلف ايدام90710291941100069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين علي كاظم عبد الكريم90711291941153099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيمروه خصاف عباس عيسى90712221942102053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحسين عطيه عليوي شلش90713261941038039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيسجاد هيثم نجم عبود90714241941036058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حيدر عبد كاطع90715241941207143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيمحمد باقر سلمان خليل جالب90716241941009107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيرهام عدنان داخل مطلك90717241942168044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحاتم كريم شوين ناشور90718291941153066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيشكران سهيل مجيد عبدالشهيد90719241942080099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعمار ناجح جبر شتيوي90720241941202059
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيايمان مسلم عوض فرج90721291942051037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى حسين سربوت حدران90722291941007341

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيرواء منصور جابر حجيل90723241942080065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبركات جياد عيسى جواد90724291942071014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيرسل جاسم محمد حسن90725221942321056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائياسراء كاظم كاطع حسين90726241942139005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي ميران جبار90727241941010049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى528.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيقيصر خالد شاكر مشكل90728291941100101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى موحان كريم كاطع90729241941202076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيمريم اياد علي حسين90730291942057241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيزينب علي هادي لفته90731221942160024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيسجاد كاظم جباري عبد90732291941004054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائينجاة حيدر عبد والي90733291942054082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيامال اياد جابر عريان90734291942051022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين عباس لعيبي جابر90735291942051052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمة احمد موسى مباشر90736231942120143

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة كاظم عبد طاهر90737291942085130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيسيف حاكم زعال عنيد90738241941013066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيجعفر عماد عجيل حسين90739241941009031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى527.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيباسم محمد ارحيمه سلمان90740241941063013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى526.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيمريم كاظم رزاق هلول90741291942085141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى526.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيامنه عبدالصاحب محمد سوادي90742291942052020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى526.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيزينب جواد كاظم مظلوم90743241942104071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى526.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيسجاد ستار كشاش حيال90744291941008025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى526.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة عبد محمد عودة90745291942051257

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى525.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيبنين فاضل طراد غايب90746241942104032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى525.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء محسن هادي بجاي90747291942050097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى525.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيبدور رعد مجهول حسين90748291942056022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى525.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيهدى عبدالسادة هاشم حمود90749291942067050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى524.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين مجيد عبيد حايف90750291942052050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى524.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيشيماء يحيى عبد الرضا جويد90751291942085108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى523.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد حاكم مهدي سيف90752251941156001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى523.0الخارجياتالمثنىاحيائيحوراء علي مطر مهدي90753291942401006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى523.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرمله شمخي جبار خضير90754291942057116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى523.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد حمزه حسن عنجور90755241941167027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى523.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب حامد عوض فرج90756291942051167
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى523.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيسجاد حسين كريم عجمي90757291941004050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى523.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحيدر نجم عبد صياح90758291941002059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى522.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين حسن وناس حسون90759241942136008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى522.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد سعيد شهيب حسين90760291941007297

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى522.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيمريم عبدالرحمن محمد سهر90761291942071077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيضي سعيد كريم صياح90762241942220364

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيزهراء كاظم تركي محمد90763291942058037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيهشام سعيد صويح بنون90764291941003315

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائياسراء عبد الحسن كاظم عذاب90765291942057007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرقية زايد جابر طعمه90766291942057107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيبتول قاسم كاظم مريح90767291942070003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيطالل طراد عبد علي موازي90768241941205003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيعائشة عماد سوادي حمد90769291942051231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حسام كردي حزام90770241941203116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء راضي محمد عبود90771241942107054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى521.0ثانوية عشتار للبناتالمثنىاحيائيزينب علي كاظم عبد90772291942090019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي علوان عمران90773241941036136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعمار حسن حسين زينل90774291941003199

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيانوار راضي ملحاوي منشد90775291942051026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب طارش ناصر عبد90776291942057157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى601.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيحنين حسين هليل جبير90777291952057020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى589.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيبنين صالح ماجي بلبل90778291952153011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى589.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعبدهللا فيصل حريجه دبيس90779291951100121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى588.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيعذراء قاسم جاسم عوض90780291952058013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى575.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىتطبيقيايمان غانم كويم عايل90781291952088004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى571.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزينب صاحب جاسم صاحب90782291952050027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى562.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةتطبيقيانور بدر كامل محمد90783241951046004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى562.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيرحيم شاتي فياض عزيز90784241951014028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى561.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعلي حكمت حبيب شالل90785291951002067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى559.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحيدر كريم عباس حمادي90786291951025036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى558.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحسن حاكم غريب محول90787291951100043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى558.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيابرار سعد مزهر كريم90788291952056001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى556.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيزمن حرب جاسم عرموش90789291952054021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيزينب فاهم عبد الحسين محاوي90790291952054028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى حمدان سوادي والي90791291951003176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى554.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمسلم رزاق قابل ظاهر90792291851025085
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى553.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيعلي جبين عجم سوادي90793291951016072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقياحمد عبد السادة عبد عطية90794291951025003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيحوراء صبيح جبار جوالن90795291952050014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى552.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيعلي راضي عويد رخيص90796221951046042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى551.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيرغد ستار عبد علي محمد90797291952053009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحسين فالح حسن حمود90798291951002034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيسجى داهي خلف حسوني90799291952050031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى546.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حسن فليح محيسن90800241951012042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى543.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحسن علي خضير حليو90801291951100045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيكرار قاسم كاظم محمد90802291951004124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى540.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء صبيح جبار جوالن90803291952050020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيحامد رحيم عبدالنبي عداي90804291951026014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى537.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيزياد فاضل محمد جابر90805241951012025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيامير عقيل دريم سلطان90806291951106002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى533.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقينور الهدى عالء عبد الحسين كاظم90807291952153032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقينور حسن بريس سوني90808291951016113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى526.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقياحمد حامد كتاب دنيف90809291951016003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى525.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىتطبيقيرشيد عباس حسين حصيدة90810291951105005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى522.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي جاسم دهوش مكطوف90811291951003106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى522.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقياكرم عواد عريبي غالي90812291951005007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيزينب صبيح محمد حسين90813291952057049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى518.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيسعد سلمان شناوة شالل90814291951100090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى518.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمحمد مهلهل موسى بدير90815221951046060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى518.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزينب فتنان محمد حسين90816291952050028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى515.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيامير عبدعلي جبح دحام90817291951002011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى515.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيحواس سالم ساجت مريسل90818291951016044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى514.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعلي خالد كاظم علي90819221951010068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى514.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيمنار جابر دهوم علوان90820291952054041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى511.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيكرار حيدر مهدي خنون90821291951004120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى510.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء حيدر قاسم حسين90822291952050019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى510.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيقاسم صبار حمد جبر90823291951100151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى510.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيوفاء قابل فرحان فضيح90824291952153037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى510.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمسلم صبار خشان سفاح90825291951100183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى509.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىتطبيقيعامر محمد صياح كشاش90826291951109020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى508.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيجالل احمد نايف كصاد90827291951106006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى507.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمهدي حسين هليل جبير90828291951002123
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى506.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيمحمد عادل صبار عبد 90829221951006065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى505.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىتطبيقيفواطم احمد اسماعيل حمادي90830291952065011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى502.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيكرار سليم جبير عطيه90831241951064038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى502.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيعهود جابر سلطان تبن90832291952057065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى501.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيرغد ناصر خليوي سدير90833291952054019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى500.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيكاظم محمد سعيد نجم90834241951039040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى500.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمحمد كريم صكبان عواد90835291951100172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى668.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبياسماء حسين كريم ساجت90836291922063002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى640.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيفاطمه رحيم جابر زغير90837291922063038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى640.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيأيات جبير خراطه هوان90838291922106004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى638.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيمنال عبد هللا صالح مطشر90839291922063055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى636.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيام البنين محمد منشد مطير90840291922084012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى634.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيوفاء قاسم فهد حامد90841291922070026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى633.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيفاطمه كريم شريف اسماعيل90842291922079059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى632.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيفاطمه جاسم راضي ناصر90843291922063035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى629.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيسجى جاسم نعيم عداي90844291922068017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى626.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيوفاء علي كاظم صاحب90845291922050112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى622.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيفاطمة جعفر سفاح حسوني90846291922054107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى618.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيأمامه علي جابر صالح90847291922079004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى617.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيفاطمه صبار هداد حسن90848291922075039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى614.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيحوراء حسن سعيد لواز90849291922057037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى612.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزينب صالح نجم حسين90850291922054066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى609.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيمريم مهدي خنيطل عبد العباس90851291922064055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى608.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيسجود علي شنان ضاري90852291922068016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى605.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيزيتون فارس فرحان جويد90853291922106021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى603.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيعبير جابر سوادي حسين90854291922106025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى603.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيساره زيرج حمود ذباح90855291922079046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى603.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيهند حسين مهاوش عواد90856291922066047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمهدي جابر هويدي ناصر90857291921017243

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيوجدان عباس كامل حسين90858291922075058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى597.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه عامر منشد شنابه90859291922084046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى593.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيصفا فاضل ياسر حسن90860291922064042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى591.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيحوراء مدلول مهيدي مناع90861291922106013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى589.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيبان علي كاظم عبد الحسن90862241922080003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى589.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيسليل نعيم داخل حسون90863291922079050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى586.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيفرقان حامد سلمان نفاط90864291922058059
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى583.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيزينب ظافر ارزيج محمد90865291922063024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى583.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيحوراء علي تكليف راشد90866291922063015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى583.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيسارة قابل مويش محار90867291922054075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى583.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيايمان شهاب جهير دليل90868291922069015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى581.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيدعاء فاهم شعالن سلمان90869291922057043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى579.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسن جبار عمران علك90870291921009023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى579.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبيايات طالب هادي جاسم90871291922059004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيتبارك محمد ناعم عمران90872291922050029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيزهراء فالح حسن جبار90873291922106020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى577.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبياسيل ساجد جابر شريب90874291922054008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى577.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزهراء سوادي مشاي حسون90875291922064022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيزينب حبيب عبيد محمد90876291922050064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى575.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيايات جليل شلواح ياسر90877291922069012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيحوراء توفيق يوسف صالح90878291922160022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبياسماء كشيش حمزة سلمان90879291922070002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيسمر فليح جبر هول90880291922054080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبينور احمد جبير جاسم90881291922063057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيحياة كريم عصيود مليحة90882291922073024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزينب موسى كريم نعمة90883291922056030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى571.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزهراء حيدر احميد عبد الساده90884291922056022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى569.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيمصطفى عامر مطير حسوني90885291921021089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى568.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيتهاني سهل نعيم محمد90886291922079025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى567.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيفاطمه قاسم عبد االمير نعوم90887291922056038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى567.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبياسماء نعيم بزون حميدي90888291922070003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيمالك اسعد محمد كاظم90889291922079068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيامل عبد العباس عطيه سفاح90890291922084013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيكوثر لعيوس مطر خالوي90891291922106028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيبنين ناجي عبد فاطس90892291922084017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيفاطمه جاسم محمد بلجي90893221922160057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى565.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء حميد شنشول مطلب90894291922060064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى564.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيختام عواد عبيد طوكان90895291922056014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى564.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيهديل حيدر رشاد جهاد90896291922078116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى561.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيسمر نمير طارق حسين90897141922079075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء قيصر حمزه مجهول90898291922057065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزهراء حسن شريف عبد90899291922084027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى560.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزهراء رسول عبد الرزاق واوي90900291922084028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىادبيسعاد سعيد جديح عبود90901291922083009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى559.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيبيداء سمير عزيز زغير90902291922063010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى558.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيهاجر رهيف هالوي حسن90903291922084069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى557.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمحمد رائد عبد الحميد جاسم90904291921014173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى556.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيخوله العيوس منشد عالج90905291922063018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزينب صالح كريم جبار90906291922057068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى555.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيفاطمه عباس باشي نهر90907291922057102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيقاسم ناصر هادي ناصر90908241921026012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيمؤمل عبد االمير طريف حمود90909291921006038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى554.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء صباح مهدي ذهب90910291922078055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيامل شريف والي نشمي90911291922063004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيمناهل عواد حسين جويد90912291922064058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى553.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيابتسام محمد رحم ابراهيم90913291922068001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيوفاء طالب فضالة عبد الباري90914291922054143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيمريم نعيم عودة وادي90915291922066044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى552.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيامل سامي غازي حمد90916291922054013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى550.0ثانوية الفراتين المختلطةالمثنىادبيرعد حسن منهي كاطع90917291921112009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى550.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبينور الهدى حسين حاتم جبر90918291922064059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى549.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيايناس قاسم عطشان حزام90919291922073011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى549.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيحنين حاجم محمد سلمان90920291922066014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزهراء محمد شلوان فزع90921291922056027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيفاطمة رحمان دوهان فرفاح90922291922078093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى547.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهره خزعل مذكور ناهي90923291922057058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى546.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيفاطمه يحيى حسين لواخ90924291922058057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيحنين مشاي مجوخ والي90925291922060038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى545.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيكرار شريف هالوي حسن90926291921011027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزهراء كريم حنون نجم90927291922054060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى544.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيشهد باسم عناد بطوش90928291922057086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين عدنان متعب وناس90929291922060025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى542.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىادبيميعاد سعيد جديح عبود90930291922083011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيحوراء عبد النبي معارج محمد90931241922104013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى540.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىادبيافراح ميزان نعمه عرفج90932291922083001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى540.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيعذراء عباس حسن بريج90933291922084040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيبنين راتب مكاوي حمادي90934291922073015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى539.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبينور الهدى حسنين عبد الرضا هادي90935291922060142

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيتقى احمد غافل عبد نور90936291922057028
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيامل ستار تمكين عباس90937291922057009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيموسى عبد علي اليذ زغير90938291921010143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى537.0ثانوية العدالة المختلطةالمثنىادبيابراهيم خليل بهلول داود90939291921104001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمصطفى حيدر دشدوش هادي90940291921010131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيقصد مبارك قايش سليمان90941291922063049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيبنين راسم سلمان كاظم90942291922070006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيأحمد جابر سوادي حسين90943291921106001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى533.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيدعاء علي حمزه عبد90944291922064016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى533.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيأديان صادق علوان جبر90945291922058001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى533.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيايمان عباس هاشم مطر90946241922124007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبياسراء مسير داخل مهيدي90947291922068005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى531.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيحسين عدنان شاكر محول90948291921028042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى531.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيوسام شاكر والي حربي90949291921105032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى530.0ثانوية الحطيم للبناتالمثنىادبيضحى علي خزعل عواد90950291922087008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى529.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبينور طالب جبار حسن90951291922066046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى529.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزينب عبد االمير حسين عبد90952291922054068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى529.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيزهراء عامر ياسر كاظم90953291922084030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى528.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيهدى فاضل صالح سايب90954291922070024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيرقيه حسين فزع شالكه90955291922084025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيسارة حسن غضبان رويهي90956291922067021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0ثانوية اوروك االهلية للبناتالمثنىادبيرقيه علي مجيد كريم90957291922086004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى526.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيأنتظار محسن محل خضر90958291922050012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى526.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسن داخل كاظم محمد90959291921009025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى526.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيفارس خلف عبد هللا عاصي90960291921014156

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى526.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيمها سعود مسير راضي90961291922106030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبياكرم شاكر حميد سهر90962291921028016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيعاصم ثامر دريول علي90963291921153116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيكريم عقيل دريم سلطان90964291921106025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى524.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزينب سعود عجة صحين90965291922054065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى524.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيتبارك جاسم محمد سفيح90966291922058020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى523.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيمنار لزام رحيم عواد90967291922064057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى522.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيمهدي جدوع عبد مايح90968291921008081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى521.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيعلياء أحمد رحيم صالح90969291922050085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى521.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيحوراء حسن كاظم سعدون90970291922063012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى520.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيعامر طالب سيب بردان90971291921018018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى519.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيفاطمه محمد خضر حسين90972291922050094

3590 من 2527صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيبنين جبار حمزة موسى90973291922050024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيسالم طالب كاطع خماش90974291921021036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبيفاطمه عباس نجم جيثوم90975291922059020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىادبيدعاء حاكم ابو عبد فرهود90976291922083005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيعبير عدي عوده كاظم90977291922075035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيقيود نافع مهدي عجة90978291922064051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبينور الهدى عبد الستار محمود هادي90979291922056047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيعذراء حسين قرم صكبان90980291922070015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيغيداء هاني مكطوف مهيدي90981291922069047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيعبد هللا فاضل شاكر حسون90982291921028093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيحيدر هادي كاظم حبوب90983291921109043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516.0ثانوية الفراتين المختلطةالمثنىادبيابتسام هادي نعيمه حمود90984291822112001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى516.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيفرحان ناصر نعمة سايب90985291921014157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى515.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيكوثر عبد هللا فرحان ذباح90986291922063050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى514.0ثانوية البدور للبناتالمثنىادبيابتهال مجيد كامل شنان90987291822072002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى514.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيأميرة كطل غويلي دغيلس90988291922069001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى514.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيواثق كامل عباس ناصر90989291921028162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى514.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيابتهال محسن راضي جياد90990291922075002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيفاطمة هادي ناصر عبد90991291922054112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء مزهر مهدي جبار90992291922078061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينادية حيدر رشاد جهاد90993291922078105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيهيام خنفير محمد حمزه90994291922073059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيمرادي نايف تركي عبد العباس90995291922073050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء عباس كوير ماجد90996291922057062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيأيمان صباح جريد جبر90997291922050017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيعلي يوسف ضيدان نايف90998291921109074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيفاطمة سعود خضر صخيل90999291922078094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيبتول شنان عنفاص حسن91000291922075012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيتهاني ظافر حمود راضي91001291922079026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيايمان عويز عبد هللا شخير91002291922084016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبياسماء حبيب شاكر حسون91003291922054006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى508.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبينور موفق علي مطر91004291922084064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى506.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيفاطمه ثجيل غالي سمير91005291922063034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى506.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيمرام بدر صالح سويد91006291922084057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى506.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيرغد مهدي جياد عزيز91007291922054046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى504.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيحوراء حسن شريف عبد91008291922084020
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى504.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيفاطمه تركي ساجت جايد91009291922079056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى503.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعلي حميد ساجت والي91010291821009074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى503.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين حسين ناصر حسن91011291922060023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى503.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيفاطمه والي دافي سوادي91012291922060121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى503.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيرياح مهداوي فنجان سعد91013291922073030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيرحاب فرج شويخ جياد91014291922050045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه كامل محسن خسيره91015291922084050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبينايف ستار شاهر حاذور91016291921021096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى501.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيمرام حامد براك جهيمة91017291922069054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى501.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيرواء خالد جميل كاظم91018291922106016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى500.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء اياد عبد الحسين عبد هللا91019291922078050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى500.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيرشا شعالن موحي بطوش91020291922063019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى499.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيتبارك كريم زوير حسين91021291922054029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى499.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيفاطمه صباح ساري فرحان91022291922064047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى499.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبينرجس قيس زهير زعل91023291922075052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمصطفى عماد نعمه علو91024291921009144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعادل صالح مهدي عناد91025291921009073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيزهره عبدالخالق لزام جياد91026291922073033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيأسماء جبار كاظم فالح91027291922079003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيياسر عايد ساجت موسى91028291921018053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيمؤمل حامد ثجيل جعاري91029291921106026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيكوثر جميل خزيان مطير91030291922070018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى496.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيحسن علي حسون محل91031291921109019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى496.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسن نعيم قابل ظاهر91032291921009028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى496.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيزينب سلمان ابو جاوي مطير91033291922110002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى496.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيزهره محمد جهيد عبيد91034291922073034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى496.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبياسراء فالح فهد اليذ91035291922063001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبياسراء حزام مطير حمادي91036291922070001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبراء عماد محمد شوكت91037291922078020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيامال سالم بكان شالكه91038291922073006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبينبأ كاظم محاسن زغير91039291922068034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيرقيه ميثم حميد حسين91040291922058036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيزينب سامي نحيل شنان91041291922075030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى494.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبياحمد فاضل حمزه اسماعيل91042291921010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيمريم حمودي كاظم حنتوش91043291922060131

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبييوسف خطار كاظم ورهاد91044291921010149
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيمؤمل حبيب مالح عذافه91045291921101013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيمثنى نعيمه عيدان واجد91046291921110053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيحنين حميد محمد مهدي91047291922058023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيبدور منديل دكان متعب91048291922073012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيسمر كريم ناصر عبد91049291922057082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحيدر مهدي فليح عواد91050291921001066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى493.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيفاطمة علي مظلوم شنابة91051291922054109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيكوثر ناجح فرج ردام91052291922054119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيكوثر فهد نعمة حسين91053291922054118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء كريم نجم عبود91054291922060072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيفاطمه عبد الكاظم حاجم جمعه91055291922075040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيحمديه فاهم جمعه حمدان91056291922079027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبينور الهدى عدنان هاشم فليح91057291922067034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيحنين رحيم طالب جابر91058291922078031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى491.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيامنه فاضل متعب والي91059291922063005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيبنين نايف مسير راضي91060291922106010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى650.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحوراء عبيس وضحان عور91061291942153027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى650.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيزينه كاظم حسين عبدهللا91062291942056090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى637.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمهند شاكر والي حميد91063291941002200

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى628.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة احمد عباس عسكر91064291942051245

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى628.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين علي كاظم محيسن91065291942051055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى627.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزينب مالك شاكر نعوم91066291942055067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى625.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيعلي رحمان والي خضر91067291941004076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى625.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيجايد عدنان رحيم كويت91068291941004014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى622.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيفاطمة مسلم عبدهللا عطية91069291942052195

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى618.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائياسعد حسين هداوي منشد91070291941005014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى616.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء صالح ساجت عبود91071291942057129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى615.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيجعفر مجيد حميد محمد91072291941007062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى614.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيافرح حيدر كريم جحيل91073291942071008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى613.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيايات قابل عجمي جبار91074291942052027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى613.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيهدى عزيز مهنا سلمان91075241942152020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى612.0الخارجياتالمثنىاحيائيهاجر حسين مسلم صاحب91076291942401020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى610.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيحنين عبدعلي محسن عناد91077291942056046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى605.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيحسين جاسم محمد وحييش91078291941005031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى602.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيانوار غافل عبد العباس مدفون91079291942057030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى601.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيسجاد جابر عويد محمد91080291941007148
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى601.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيحسن سالم جبر تويه91081291941004023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيرقيه مسلم هاشم سلمان91082291942056065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى599.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمحمد شعالن عبد الهادي عبد الحسين91083291941153293

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى598.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيرسل منير فيصل يازع91084291942051117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى596.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء ابراهيم رزاق حسن91085291942052105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى595.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيمريم ساجت عبد جبار91086291942054076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى595.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيزهره هادي جبار حليو91087291942079024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى590.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي عبد زاير91088291942053038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى590.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيبتول حيدر حسين جبر91089291942062010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى588.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزهراء جاسم عبدالحسين مهدي91090291942085064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى587.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائياحمد قاسم جبير فرحان91091291941004004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى584.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيايات نعمه غازي داني91092291942052028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى582.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزينب رياض كاظم شاني91093291942071042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى581.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيايات سعد فيصل حسون91094291942052026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى581.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد فراس محمد وناس91095291841003271

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى581.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرباب سالم دوهان كاظم91096291942052087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى579.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائينور جابر عبد المنعم ابراهيم91097221942209158

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى577.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائياحمد عماد كاظم اسماعيل91098291941003013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيجنان سوادي فرحان سلطان91099291942050049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيزمزم فالح حسن عوض91100291942054034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى576.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائياسالم علي وحيد غزيوي91101241942104016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى575.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيموسى كاظم غافل خويط91102221941004064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحيدر هلول محمد عوده91103221941019061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى574.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عبد العباس زويد حسين91104291942059023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى620.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيجعفر يحيى يونس محمدعلي91105291951002020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه علي نعوم صالح91106291952052025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى599.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىتطبيقياصيل عبداالمير راضي شنشول91107291952088002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى596.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمشعل عبدالكاظم جبير متعب91108291951004171

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى591.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيجالل زامل ناهي ظاهر91109291951005017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى582.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي زهير جاسم محمد91110291951003116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى566.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيسرى علي شريف خلف91111291952053018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقياحمد سعد جواد ناجي91112291951153011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقياسراء صباح خضر عويد91113221952103004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى525.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء كطعي سوادي فنجان91114291952056023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى محمد صالح عبد الجبار91115161951365197

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى507.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيرسل حسن علي يوسف91116291952052011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيعمار نعمة ساجت بجاي91117291951026052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيزهراء رائد سوادي ظاهر91118291952153020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيبتول محمد راضي عذاب91119291952051018

كلية اآلداب/جامعة المثنى508.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيخديجه احمد زومان وساف91120291922060046

كلية اآلداب/جامعة المثنى458.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيطيبة حيدر اشالكه عوض91121291922058051

كلية اآلداب/جامعة المثنى457.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيسجاد عادل مطر عزيز91122291921028071

كلية اآلداب/جامعة المثنى457.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيوفاء محمد علوان شحاذه91123291922056049

كلية اآلداب/جامعة المثنى455.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيصابرين خالد مطر مرموط91124291922054089

كلية اآلداب/جامعة المثنى454.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيغدير حسن داخل مسير91125291922057095

كلية اآلداب/جامعة المثنى454.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيغدير كاظم شاكر مشكل91126291922054102

كلية اآلداب/جامعة المثنى453.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزينب حسين خليفه واجد91127291922064025

كلية اآلداب/جامعة المثنى451.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيأيات عباس حمزه صبر91128291922058005

كلية اآلداب/جامعة المثنى449.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيمروه لطيف بديوي بعيش91129291922070019

كلية اآلداب/جامعة المثنى449.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيامل هول ثامر ثعبان91130291922075006

كلية اآلداب/جامعة المثنى448.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبياطياف جاسم عبيد سعد91131291922070004

كلية اآلداب/جامعة المثنى448.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيجنان علي مرهج لزام91132291922060034

كلية اآلداب/جامعة المثنى448.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيفاطمه مدفون جبر ثعيلب91133291922073048

كلية اآلداب/جامعة المثنى447.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبيايمان لطيف صبار كريم91134291922059005

كلية اآلداب/جامعة المثنى447.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيعدنان ضاحي شامي هول91135291921014125

كلية اآلداب/جامعة المثنى445.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيورود خضير عباس علوان91136291922069064

كلية اآلداب/جامعة المثنى445.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيايمان محمد عبيد جبر91137291922060019

كلية اآلداب/جامعة المثنى444.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيانوار قاسم ناصح لفته91138291922079013

كلية اآلداب/جامعة المثنى444.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيغفران مالح محسن كعار91139291922160071

كلية اآلداب/جامعة المثنى442.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبتول كامل عبد الزهره وناس91140291922060021

كلية اآلداب/جامعة المثنى442.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيبنين حسين جابر منشد91141291922058015

كلية اآلداب/جامعة المثنى442.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيسيف حسين مطر يوسف91142291921102021

كلية اآلداب/جامعة المثنى441.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيفضاء سليم بشير برشاوي91143291922073049

كلية اآلداب/جامعة المثنى441.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيانباء سامي جهادي عيسى91144291922078010

كلية اآلداب/جامعة المثنى441.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيغفران كامل عبيد خضر91145291922067030

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيبنين قاسم عباس شاني91146291922057026

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيرقيه حسين فاضل جبر91147291922089009

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيبنين فرهود عبيد وليد91148291922056011

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبياماني سلمان باقر عبد الحسين91149291922064004

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيملوك كامل عبد الويلو91150291922073052

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيغفران كاظم مطر بدر91151291922054104

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيمريم جليل فرج زغيرون91152291922058063
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كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيحسن مجيد كليب فرحان91153291921021017

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيفاطمة كاظم عباس حسن91154291922073047

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيبتول مسلم تركي علوان91155291922068009

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيعباس عامر نغماش فاطس91156291921151090

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيميالد صدام نعاس عباس91157291922069058

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيمنتظر مسلم ياسر عبد91158291921009151

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبياسراء كاظم هالل موسى91159291922059003

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبينور عواد اميلح مصال91160291922070022

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبياكرم رحيم ساجت حسين91161291921108001

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين مؤيد عبد العباس نعمة91162291921017066

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيفاطمه حسن حزام حريج91163291922063036

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيزمن حمود اليذ عبد91164291922073031

كلية اآلداب/جامعة المثنى438.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبتول حسن بشير مفتن91165291922078018

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيايات حسين علي جبر91166291922084014

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزينب علي جبار عتيق91167291922078067

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيمكارم حيدر دروش كشيش91168291922079067

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيامجد راضي عبد حزيم91169291921108002

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيزهور محسن مطير عبد91170291922058042

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمجتبى عالء حسين علي91171291921001149

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيرقيه عدنان كاظم محمد91172291922079034

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيظاهر فالح مرسال حمد91173291921018017

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبياشواق ناصر عوض ريكان91174291922060010

كلية اآلداب/جامعة المثنى437.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيسحر حسين صادق بالو91175291922078075

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبياسيل محمد كاظم جبار91176291922089002

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيغفران فالح حسن لفته91177291922075038

كلية اآلداب/جامعة المثنى436.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبينور مسلم طاهر سلمان91178291922060150

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيسراب كريم علك حسن91179291922068018

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين علي عبد هللا مشنن91180291922060027

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء زغير ضاحي ناصر91181291922057061

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمحمد ضياء خزعل كاطع عيسى91182291921017212

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزينب احسان عبد االمير جبر91183291922078064

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيسجاد جميل ابراهيم عباس91184291921109049

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0الخارجياتالمثنىادبيشهد  أحمد  مصطفى  جبار 91185291922401017

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزهراء فاهم جياد معيش91186291922054058

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيوفاء رياض حسن علي91187291922057136

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيدنيا عبد هللا عبادي غازي91188291922153007
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كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيوعد بجاي بزون غانم91189291922063062

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيسجى علي جاسم كاطع91190291922064035

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيبشائر فالح مديح حسن91191291922067006

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيزينب فاهم داهي ياسر91192291922067019

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيمريم عناد بدر علوان91193291922106029

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيفرح عبد الرحمن عبيد زرزور91194291922060123

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيحسنين علي كاظم محيسن91195291921151036

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبياحمد محمد حسن عباس91196291921001010

كلية اآلداب/جامعة المثنى433.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور ميثم قاسم جعاز91197291922078113

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيسجاد هادي غموس حسوني91198291921006021

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه عبد هللا بالش ناصر91199291922084047

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيغفران عبد هللا كاظم عبود91200291922078090

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبياحمد يونس عمار سعد91201291921017022

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبينسرين جبرين مزهر ميدان91202291922106032

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيوداد عايد مياح عطشان91203291922066048

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزينب كاظم حمزة حسن91204291922054073

كلية اآلداب/جامعة المثنى432.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبينبأ عبد االمير عباس كمين91205291922106031

كلية اآلداب/جامعة المثنى431.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبينضال عبد الزهره عبد الويلو91206291922073057

كلية اآلداب/جامعة المثنى431.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيفائزة مجبل سلمان طاين91207291922089020

كلية اآلداب/جامعة المثنى431.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيمريم بشير عبادي فرهود91208291922075047

كلية اآلداب/جامعة المثنى430.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيسلوى كريم نغيمش وعد91209291922066025

كلية اآلداب/جامعة المثنى430.0ثانوية العدالة المختلطةالمثنىادبيمحمد صبار حمد جبر91210291921104049

كلية اآلداب/جامعة المثنى429.0ثانوية الثغر المختلطةالمثنىادبيكرار حيدر صايل عيدان91211291921108015

كلية اآلداب/جامعة المثنى429.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيزهراء حسين ساجت جاسم91212291922057057

كلية اآلداب/جامعة المثنى429.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبنين علي ارضيوي حسين91213291922060026

كلية اآلداب/جامعة المثنى428.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيورود رضا لصلوص فنيخ91214291922073061

كلية اآلداب/جامعة المثنى428.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيضحى عبد العال سعود عبود91215291922068024

كلية اآلداب/جامعة المثنى427.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيحنين محمد جاسم عبد الحمزه91216291922078033

كلية اآلداب/جامعة المثنى426.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعلي غانم كاظم طالب91217291921001125

كلية اآلداب/جامعة المثنى426.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبياسيل عراك لصلوص فنيخ91218291922073003

كلية اآلداب/جامعة المثنى426.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينجاة فاضل حسن طه91219291922078106

كلية اآلداب/جامعة المثنى426.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزهراء رحيم نثر عرد91220291922054054

كلية اآلداب/جامعة المثنى425.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيغفران فرحان مدلول شنان91221291822057087

كلية اآلداب/جامعة المثنى425.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيبنين احمد حسن سوادي91222291922056007

كلية اآلداب/جامعة المثنى425.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيأالء أحمد ابراهيم زويهي91223291922066001

كلية اآلداب/جامعة المثنى425.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيساره عامر نعمه عبد الرضا91224291922079047
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كلية اآلداب/جامعة المثنى425.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيفاطمه نجيب مذبوب ضيغم91225291922084053

كلية اآلداب/جامعة المثنى425.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيحنين محمد ساجت عطشان91226291922058025

كلية اآلداب/جامعة المثنى424.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيزهراء عجيل طريم خضير91227291922160072

كلية اآلداب/جامعة المثنى610.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي قاسم عبد الجبار حسين91228161941061034

كلية اآلداب/جامعة المثنى578.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيكوثر هويدي خريجان شنوان91229291942052221

كلية اآلداب/جامعة المثنى504.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيايه كولب عبد هللا  مجهول91230291942053009

كلية اآلداب/جامعة المثنى494.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيتبارك جاسم ناجي حسن91231291942160019

كلية اآلداب/جامعة المثنى493.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيحوراء حسين نعمه علو91232291942056047

كلية اآلداب/جامعة المثنى489.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيبنين اياد عطيوي عزيز91233291942160017

كلية اآلداب/جامعة المثنى485.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد فاضل نجم عبد91234121941002018

كلية اآلداب/جامعة المثنى483.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيكرار عبد الحسن عجه عجان91235291941100107

كلية اآلداب/جامعة المثنى482.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيخيرات شاكر محمود عباس91236291942153030

كلية اآلداب/جامعة المثنى474.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب جاسم نعاس مشاي91237291942057149

كلية اآلداب/جامعة المثنى466.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائياحمد محمد جاسم حسون91238291941003018

كلية اآلداب/جامعة المثنى466.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب عباس شياع محيسن91239291942057159

كلية اآلداب/جامعة المثنى465.0ثانوية المنار االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عاجل بزون عناد91240291942081009

كلية اآلداب/جامعة المثنى468.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قارتطبيقيخيرات عبد االمير راضي سالم91241221952139012

كلية اآلداب/جامعة المثنى467.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعباس فائز عبدالحميد شاكر91242291951003092

كلية اآلداب/جامعة المثنى466.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيمنال صمد نايف كصاد91243291952050053

كلية اآلداب/جامعة المثنى462.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمقتدى كريم جاسم عبود91244291951100192

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيحنين قاسم عريف عبد91245291922075019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى502.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيمهند فنجان رهيف سالم91246291921008084

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى502.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيهند ابراهيم ادهام شالكه91247291922057132

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى492.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبياكرم رياض رحيمه سلطان91248291921008008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى489.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحسين محمد عبد منشد91249291921001059

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى489.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيهدى أحمد عجيل بريج91250291922084070

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى489.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيشهد قابل جليل هواله91251291922057087

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيايمان شالل سعد شهد91252291922063007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيطيبه صاحب رحيم طابور91253291922058052

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيقطر الندى علوان حسين سلمان91254291922054116

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيمحمد خلف صياح فنغش91255291921101014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيام البنين علي عبد الرزاق موسى91256291922050010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيايات رسول حسين مشاي91257291922075008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء حسين جابر جاسم91258291922078052

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى486.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيفاطمه خليل جبل جويجي91259291922050089

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى485.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزينب عبد الكريم عبيد هميل91260291922060078

3590 من 2535صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى484.0ثانوية اوروك االهلية للبناتالمثنىادبيشهد محمد عبد ناجي91261291922086006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى484.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبينور حسن صبار محمد91262291922066045

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى484.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيمحمد خلف مروي مرهج91263291921018039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى482.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيراشد رحيم عبد الرزاق مرهج91264291921018010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيحنين غافل جابر جاسم91265291922068011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبياثير علي حمد خلف91266201921259011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبياحمد عيسى كامل زغير91267291921028011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحسنين سعد عبد علي91268291921001036

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى480.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيورود سعد عبد نور كزار91269291922068038

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى480.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيطالب رحيم عبد العباس حمود91270291921109058

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0ثانوية الحطيم للبناتالمثنىادبيزهراء علي ديثان مداعي91271291922087005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيدعاء عبد هللا دحل راضي91272291922070008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيمحمد فالح بلجي رخيص91273291921011032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيبتول قاسم محمد حسن91274291922069017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىادبيجنان عامر كاطع كاظم91275291922083003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيبنين جبار كريم عبود91276291922069019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0الخارجيونالمثنىادبيهاني خالد زغير عبث91277291921400035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيرتاج عباس حسن بريج91278291922084022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبينبأ محمد عبد االمير ساجت91279291922054131

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيحنان بدر لوفي متعب91280291922054033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيسجاد صالح مدلول كوماني91281291921028070

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيحيدر جليل جخيري محمد91282291921101005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيبهاء الدين معين لويتي ابراهيم91283291921109014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيحسن داخل محسن وناس91284291921021015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى474.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيحياة علي حسين مرهج91285291922073023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى474.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيسيفان زايد دخيل عبد هللا91286291922106024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى474.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيعادل عبد الحسين علي جودة91287291921028084

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى473.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيرجاء ناجح نغيمش ناجي91288291922079032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى473.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيورود نايف تركي عبد العباس91289291922073062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى473.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيهديل رحيم نعمه حسون91290291922075057

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيحوراء خضر ناصح لفته91291291922079029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيكوثر باسم حبط شنوت91292291922075046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيتبارك سجاد شافي جابر91293291922056012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيشيماء احمد ناصر حسين91294291922054087

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيزينب صابون ناصر حرز91295291922056029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيفاطمة أنعيم جبار سنون91296291922066032
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى470.0ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيمحمد عايد فياض عبد91297291921101015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى470.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيمنال جابر انديو مظلوم91298291922060135

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى470.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيرغد حبيب كاظم خاجي91299291922070011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيليلى علي عبيد خفات91300291922056043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيزينب علي يوسف حسين91301291922054071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى467.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيشيماء ماجد عبادي شنين91302291922068022

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى467.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيزينب زغير كروف كيطان91303291922070013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيبنين رائد خضر شغينب91304291922106009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيشيماء ياسر هدهود سلمان91305291922153016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبينورا محسن علي كنش91306291922069061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبياماني صباح صكبان محسن91307291922060013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىادبيعلي دخيل سفاح حيذور91308291921008053

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيشهد عبد هللا زهوري اليذ91309251922111027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى464.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيقدس مسافر جهادي باجي91310291922054115

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى464.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيايمان غالب مزهر عبد هللا91311291922068007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى464.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعباس طالب ونان ثامر91312291921017126

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى464.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيفضاء هالل غالي مطير91313291922063046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى464.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيوسن عطا هللا ساجت مطر91314291922063061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى463.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيسجاد غازي عبد دهم91315291921110028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى462.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيرقيه علوان سلمان ساجت91316291922060056

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى462.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبياحمد حسين كاظم جاسم91317291921017006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبياسراء دخيل عبد الحسين بهار91318291922060006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيفراق جاهل عناد كطيوه91319291922060122

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيزينب فالح رحيم حسان91320291922064029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى461.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبياالء عدنان نجم عبد91321291922084011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيحوراء جاسم محمد محي91322291922060039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيعبد هللا سعد لويتي ابراهيم91323291921109066

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيعبير جابر حسوني مشيط91324291922069041

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيفاطمه مرتضى عبد الزهره حمزه91325291922057108

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىادبيبتول علي برهان احمد91326291922079018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى460.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيبنين شاكر عبد علوان91327291922153026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى459.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيعنيدة عبد هللا عبد الحسن مخيف91328291922054099

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى459.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيرقيه ثابت سعيد مطرود91329291922064017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى459.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىادبيسهام ناهي محمد صايل91330291822070021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى529.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيكفاح سعود عبودي عرموش91331291942054072

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى522.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيشيرين حسون جمعه عاشور91332241942095081
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى520.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيكوثر حمزه المي راهي91333291942070011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى519.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيمريم عاجل عطيه صالح91334291942054077

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائياشراق خالد محمد واوي91335291942058005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى515.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيهبه حيدر حسن عصبان91336291942153082

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى507.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيرسل صدام مدلول حربي91337291942058028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيدعاء عبد هللا كريم شاكر91338291942051100

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى505.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيفاطمه فاضل مرزة حمزه91339291942053067

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى504.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيمنار ماجد جاسم ديان91340291942088061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى504.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائياخالص غازي عطية جابر91341291942067005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى504.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيزمن محمد حسين كيطان91342291942054035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى504.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيحوراء ناصر حسين عباس91343291942053030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى503.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائينور احمد حميد سعد91344291942055107

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى503.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيوقار كامل عبدالحسين رمضان91345291942056141

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى502.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيكوثر حسن وبدان عابر91346291942056116

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى502.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيصابرين عبود ناهي كاطع91347291942083016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى502.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيماجد جادر حسين حسحوس91348291941007278

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى502.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك حسن ظاهر عكاب91349291942085031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى501.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه جواد كاظم سالم91350291942054065

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى501.0ثانوية عشتار للبناتالمثنىاحيائيايمان ناصر ديوان راهي91351291942090005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى501.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيافراح كاظم مجهول عبدالباري91352291942067011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى500.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائيغيداء محان خزي ساجت91353291942054062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى500.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبسعاد بداوي حمود طلفاح91354291942071015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى499.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر صالح حسين فاضل91355291941003107

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى498.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيكرار فاضل حسين عليل91356291941153259

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى498.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيبنين ناهي عبد زاجي91357291942071023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى498.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحنين محمد حرب هداد91358291942050055

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى498.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيصباح حسن مهول محيسن91359291941002087

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى495.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيشفاء حميد تفاح رستم91360291942052165

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى495.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيحوراء عبد الزهرة عبد الكاظم عاجل91361291942052078

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى495.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيخيريه رحيم مذبوب نساف91362291942052081

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى495.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيسيماء كاظم عباس محمد91363291942065044

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى495.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعباس مهدي خواف عطشان91364291941007198

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى494.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيحنين عبدهللا دالي عمران91365291942056045

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى494.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيعهود غالي عطية لفلوف91366291942070008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى493.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيايمان حسن كزار جالب91367291942153013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى493.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينور محمد جبار خشان91368291942056131
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى491.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسن كويت محمد بدر91369291941002036

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى491.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيزهراء احمد فالح ابوحسنة91370291942067029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى491.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيمحمد فاضل مهدي ثامر91371291941004102

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى491.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيبراك فالح طحيور ثامر91372291941007047

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين سالم منشد محين91373291941007088

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى489.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيرواء عدنان طريهل سليمان91374291942053034

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيضرغام ميثم جودة حسن91375291941004062

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائينور الهدى علي عبد العظيم ابراهيم91376291942085158

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0الخارجياتالمثنىاحيائيبنين عبدالواحد خيري كاظم91377291942401004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيهنادي جليل كاظم كويت91378291942050176

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى487.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزهراء عطيه جاسم كاطع91379291942071040

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى486.0ثانوية الغدير للبنينذي قاراحيائيعلي فؤاد طارق كريم91380221941050031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى485.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيطفوف حازم فنجان كريم91381291942051225

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى485.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيجعفر طالب عبد الكريم عجه91382291941153063

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى485.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيليلى محسن سوادي عبد91383291942050153

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى484.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيسميره صالح مهدي صاحب91384291942057183

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىاحيائيمحمد علي محيل مرفج91385291941107011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيحسن احمد صبار منهي91386291941020009

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيقاسم عبد الحسن طالب هليب91387291941153249

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينبأ محمد عصواد مهوال91388291942057250

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيسهام سعد عباس جهيد91389291942052160

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى482.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء حامد عبدهللا حسون91390291942051132

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى482.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي مثقال اريحل خنجر91391291941007240

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى482.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيجعفر صادق غانم مسير91392291941025011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى482.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيدعاء سمير عيسى حمادي91393291942071031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيحنين فاضل كاظم رداد91394291942052071

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيزهراء كريم فليح حسن91395291942153046

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة كاظم جاسم محمد91396291942051261

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى480.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيبنين ضياء هاتف كريم91397291942050038

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى480.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد توفيق جواد شهيد91398241941010123

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى480.0الخارجيونالمثنىاحيائيعبدالكريم فيصل امانه خضر91399291941400021

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى480.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبهاء عبد الهادي عاجل علوان91400291942052054

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيزهراء عامر غالي شنان91401291942056073

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيغيداء هاشم عطية جابر91402241842114191

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيقاسم محمد عبد مظلوم91403241941029061

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيمروة شعيوط شلش تاني91404291942050154
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيمحبوبه رشيد عاكول محمد91405221942111047

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيحنان قاسم كريم كاظم91406291942057074

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0ثانوية عشتار للبناتالمثنىاحيائيزهراء احمد طاهر كاظم91407291942090011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيحسن راهي فاهم عباس91408241941036023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيطيب الزهراء حسين ستار حسن91409291942056100

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين امير عبادي عبدالرضا91410291942052039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياحمد حسين بشير مفتن91411291941007008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمخلد عزيز عبد الرضا فاضل91412241941216032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عاطف عباس عبود91413241941063050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين رحيم داخل حسين91414291941153090

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيبنين باسم حسين عبد91415241942104026

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيموسى كريمش كاظم جويجي91416291941004126

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيشكران حيدر عبد وطن91417291942051212

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء عماد حمزة مزعل91418291942051149

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيام البنين هشام يوسف فاخر91419291942079003

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عدنان عبد الحسن هادي91420241941016109

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائينبأ فاضل جدعان شناوه91421241942104130

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد الحسين عبد الحسن ليلون91422241942134135

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيتبارك عامر راهي علي91423291942056035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى500.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيزهراء جبل كاظم عبود91424291952057039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى496.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء بهلول شاكر نجم91425291952056019

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى496.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقييوسف دويح جعويل سوادي91426291951153320

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيغفران محمد منشد محمد91427291952053025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقينرجس عبد صالح حمد91428291952053031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحيدر ستار ماضي عناد91429291951100063

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه حميد حافظ عبدعلي91430291952052024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى485.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيسجى محمد عبد علي91431291952050032

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى483.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعباس فالح نعيم ناصر91432291951100114

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى481.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيشعبان جساب محسن حمدان91433291951100096

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى480.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقياسراء كريم عبادي حميدي91434291952153001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيسالم محمد عبدهللا جاسم91435291951100092

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى478.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيحسين سعد وساف مجبل91436291951107007

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيغدير فيصل حسين سالم91437291952053024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى476.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعلي حمزه مطشر مطر91438291951100129

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيحنين حسون مشعل ملوح91439221952160011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى475.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيرسول جالوي عبد الحسين ياسر91440221951029020
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى474.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه عامر غالي شنان91441291952056039

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى474.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيبشرى كامل جبار جوين91442291952051020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيايات اوطان ياسر خضر91443221952248002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى472.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمه جاسم حسوني لفلوف91444291952056037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيانهار اياد عبد الرضا كزار91445291952053002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيعلياء قاسم صخل حسين91446291952054037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيايمان كزار باش صلهوم91447291852052013

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى469.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيرباب حسين كاطع مدلل91448291952057030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمنتظر خالد حميد عبد91449291951007187

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى468.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعباس سلطان علي مطر91450291951005053

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقيزينب قاسم محمد عبيد91451291952067012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيزينب عبد المطلب مسير مشعان91452221952160018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيبيداء هادي محسن نعيمة91453291952051030

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكرار كافي محمد حمود91454241951200039

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء677.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيطيبه صديق محمود محمد عرب91455181952230010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء619.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقييوسف سعد حميد هادي91456181951002106

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء617.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيماريه عبود ابراهيم صالح91457181952242068

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء616.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيشروق عباس يونس جباره91458181952242048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء615.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الوهاب مجيد علوان جباره91459181951030010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء592.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينتطبيقيضحى حمود غزال خضير91460181952252011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء588.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيمروان عبدالمنعم محمود محمد91461181951002090

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء586.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي محمد حسين صالح محمد91462251951205087

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء586.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيرقيه كمال جادر عباس91463181952242035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء584.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيحيدر سمير خالف شجاع91464211951005015

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء581.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيأسماء محمد اقبال ادريس عزيز91465171952231001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء581.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا ايمن عبدالكريم مجيد91466171951027076

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء580.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيغيث واثق عباس فاضل91467211951226013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء578.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيهمام عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن91468171951011203

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء578.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيحمزة عدنان نصيف جاسم91469211951005014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء574.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيذاكر محمود فرج لفته91470181951016007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء570.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا عارف جمعه محمود91471191951015018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء569.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد ناصح عبد القادر عبد العزيز91472171951023184

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء568.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالوهاب اسماعيل عبدالعزيز هاشم91473181951033029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء566.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين علوان فياض91474161951047113

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء566.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيعباس عبد حسن عبد91475261951027046

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء564.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيزهراء سعد ابراهيم عبد االمير91476271952057035
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء563.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن نشوان ابراهيم محمود91477171951008076

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء561.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيامير ياسر طالب موسى91478231951017010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء561.0اعدادية طرابلس للبنينصالح الدينتطبيقيغسان فيصل حسن محمد91479181951121007

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء560.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرفل قاسم محمد عايد91480111952062010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء559.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيبكر خليل محمد حمادي91481181951040017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء557.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبد الستار عبد الجبار محمد حميد91482171951008079

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء555.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيسعد محمد دخيل علي91483181951041019

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء555.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيجاسم محمد سعود كريم91484231951027006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء553.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقييوسف سعد حميدي صالح91485171951037017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء553.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيبحر هشام خضير عباس91486191951019023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء553.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىتطبيقيمها عبد الرزاق مجيد طابور91487171952240011

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء552.0ثانوية القلعة للبناتصالح الدينتطبيقياليمامه عبدالمنعم حسن ياسين91488181952196003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء551.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيامنيات عبدالعزيز عبدالوهاب جاسم91489181952183005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء551.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن رافع سعيد احمد91490161951363044

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء550.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقيمحمد عبد هللا مظلوم عبد هللا91491201951015031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء549.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقينزار مزهر نافع محمود91492191951118029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيزينب غانم حمود بخيت91493181952242040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء539.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيفاطمه عبد الستار محمد خضر91494171952294067

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء538.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيحسين احمد جبار مكطوف91495161951051021

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء533.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا فالح ايوب حسين91496171951007069

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء580.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيمحمد كاظم راضي داور91497271951112016

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء550.0اعدادية طرابلس للبنينصالح الدينتطبيقيمهند ياسين حسان خلف91498181951121010

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء542.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالقادر محمد مجيد علي91499181951040034

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء539.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيياسر حامد عبد هللا حسن91500251951044182

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء539.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقياسيا عماد ابراهيم محمود91501181952242009

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء537.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيحسين جواد سلمان محمد91502261951019011

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء535.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينتطبيقيسجى جاسم محمد حسين91503181952252005

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء533.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيحسين محمد جارهللا خلف91504211951007025

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء532.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمنتظر فالح مهدي خلف91505121951002059

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء532.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الرحمن جاسم محمد خليل91506171951011161

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء523.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينتطبيقياصاله فليح حسن عبطان91507181952221003

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء521.0اعدادية المؤمل للبنينبابلتطبيقيحسن جواد كاظم عبيد91508231951060006

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء518.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعلي مهدي كريم صالح91509291951100138

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء511.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينتطبيقيحمزة علي شعالن مجدل91510181951306008

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء503.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيحمد محمود خلف عبد91511201951025008

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء502.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيمريم صفاء بحر رحيم91512181952246020
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قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء501.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي صالح عايد خضير91513231951255064

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء500.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقياهله شاكر محسن جمعه91514181952251008

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء499.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الدينتطبيقيعلي حامد حسان علوان91515181951141022

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء499.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيقاسم عامر حميد حسين91516181951033036

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء498.0ثانوية المعتصم للبنينصالح الدينتطبيقيحامد خضير حامد فرحان91517181951090004

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء496.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيرسول عودة صالح عداي91518191951007009

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء494.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيخزعل ناطق خزعل علي91519191951021005

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء491.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيطيبه كريم حبيب قدوري91520181852242058

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء491.0اعدادية القرطبي للبنينديالىتطبيقيعبد الملك علي حسن علي91521211851054024

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء643.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيروز سمير عبد الحميد حبيب91522181942242069

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء628.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائينور عدنان صالح عبد هللا91523181942242163

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء616.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيهاجر جمال محمد علي91524181942183111

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء610.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيجعفر محمد حسن فلحي91525281941002012

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء607.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيايمان غانم حمود بخيت91526181942242027

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء605.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيأيه جبار فاضل محمود91527181942242007

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء604.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيقاسم محمد قاسم بنو91528181941035113

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء603.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيرسول علي طارق خضير91529181941030013

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء599.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيسيف حارث اكريم عبد هللا91530181941002071

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء598.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيصفاء عادل حسين عبد الحميد91531181941002076

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء598.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيايالف احمد عزيز احمد91532211942135007

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء595.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيطيبه جميل ابراهيم صالح91533181942183073

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء593.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمنى عبد العزيز بشارة جابر91534221942113251

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء591.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيقاسم عبدالسالم محمد صالح91535211941043035

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء591.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمصطفى حمزة دويج حالوب91536231941017165

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء590.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيايمن حازم توفيق فهد91537181941002036

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء590.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيزهراء شامل ياس عبد91538181942276018

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء587.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيرقيه عفات حسين سعيد91539181942222015

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء585.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن منير جاسم محمد91540181941153030

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء583.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيفاطمه صادق طعمه خضير91541271942081076

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء583.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمحمد عبد السالم عبود صالح91542181941002139

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء582.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين علي جابر كاظم91543231941017038

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء581.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين مطر موسى ظاهر91544221941310066

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء581.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى مطشر جدوع جحيل91545261941054066

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء579.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيليث حسين احمد صالح91546201941001199

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء578.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائينادية احمد عباس عبود91547231942126102

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء578.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيسرى عمار حبيب داود91548181942242085
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قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء577.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيحسين وليد علي جلعوط91549181941005023

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء576.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيصفا زغير جمعه فريح91550281942190080

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء576.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى رعد حاتم شاكر91551121942112138

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء575.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيديانا دريعي احمد حسن91552171942251065

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء574.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس محمد رخيت ابراهيم91553111941025037

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء574.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائياسالم نزار كاظم جعاز91554161942145006

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء574.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائيسعد زاحم صالح محمد91555181941033029

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء573.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمجتبى يوسف صالح قدوري91556181941003037

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيايه احمد كامل عبدالوهاب91557181952242018

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء507.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةكربالءتطبيقيعبد هللا حيدر يوسف هاشم91558271951112011

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء491.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمحمد صالل خويلد كاطع91559281951008091

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء491.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينتطبيقيميساء احمد محمد جاسم91560181952117008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء668.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيندى عزيز دلي لفته91561221942142046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء668.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائينور عدنان عبد هللا عداي91562211942177056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء667.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينور حامد جياد علوان91563211942090175

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء663.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد قيس حاتم91564181942242077

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء657.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائينور علي سالم جبر91565221942417078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء657.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيايناس علي محمد ظاهر91566181942065002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء656.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعثمان مثنى يوسف حماده91567211941003107

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء653.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيشالو محمد طه محمد91568201941311028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء648.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعبد الملك عمر قحطان عبد اللطيف91569181941041030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء648.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيغفران عزيز حمدي محمود91570181942242116

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء647.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد حويش عالوي91571121942087032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء645.0ثانوية العفاف للبناتصالح الديناحيائينهى زاحم حميد غافل91572181942251018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء645.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرسل عبد الرحمن مهدي حمد91573181942242058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء643.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيضحى باسم ابرهيم احمد91574181942242099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء643.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيصفا حميد محجوب حسن91575181942250028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء641.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيسجى ثامر جاسم محمد91576181942183058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء635.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائييسر كامل شاكر ناصر91577121942094301

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء630.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيزهراء مظهر عبدهللا صالح91578211942291042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء629.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائياحمد سعيد احمد خضير91579181941033002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء629.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائياحمد يونس عبادي كاظم91580231941008021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء628.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيزينب يوسف حامد جاسم91581171942235086

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء627.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيرسل خالد خنجر مخيلف91582281942059045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء626.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيايالف نعمان حمش سبع91583181942243007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء625.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق غني فاضل اموازي91584111942080004
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء625.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيماريا رجب محمود ابراهيم91585181942242136

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء624.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى عماد سالم عبد91586211941020078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء623.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائينبأ يونس دلس كايم91587181942170080

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء622.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسنين محمد صالح مهدي91588231941020079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء621.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيامنه محمد مزاحم كامل91589181942250003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء621.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيرفل فيصل احمد ياسين91590211942140078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء620.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيوفاء حسين غازي حسين91591311942047211

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء620.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتصالح الديناحيائيايمان ثامر سعد عباس91592181942375007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء620.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرغد جاسم محمد علي91593181942242062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سعد جايد ناصر91594141942110072

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء619.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيادريس عبد الستار حماد صالح91595311941024013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء618.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيعباس هادي مطرود نعيمه91596221941274017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء618.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس كاظم حنان عبد91597241941202040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء616.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائينرجس نزهان رشيد محمد91598181942252028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء616.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيمروة صالح مخلف صالح91599181942374046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء616.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيميمونه جاسم حمادي عيدان91600211942098149

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء616.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى مسافر جبار مشعل91601291941002181

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء615.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيحوراء عبد الحسين جابر مهدي91602251942097036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء614.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيحسين علي محمود علي91603201941019040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيآيه عدوان حسين جاسم91604181942203004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينورجان غازي جاسم ولي91605201942180116

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيعيسى جاسم حمادي عيدان91606211941087049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيكرار علي محمد بندر91607231941009096

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيميراج عبد الجبار حماد صالح91608311942081082

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء613.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيسرى ابراهيم حسين مصطفى91609181942252014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء612.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر رحيم خريبط كاظم91610221941040025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء611.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيعبد الوهاب محمود يعقوب حسين91611201941253036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء610.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيبالل عمر عبد هللا هاشم91612191941071024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء610.0ثانوية الراشد االهلية للبنيناالنباراحيائيزاحم قاسم غازي صكب91613191941119011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء610.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد علي حسين جواد91614171941011289

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيابتهال زيدان خلف علي91615201942102003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609.0ثانوية الملوية االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاتن نظير احمد حسن91616181942266008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء609.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيفاطمة علي سربوت جاسم91617231942211022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء607.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الديناحيائيمحمد رشيد حميد خضر91618181941040038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء607.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي حسين احمد صكبان91619271941011074

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء606.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحمزه حسام عباس خليل91620211941272058
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء605.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائيسجاد حليم عواد كاظم91621231941171009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء605.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيامنه خميس ضاري رمضان91622181942170014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعبدهللا هادي بربير مري91623291941007203

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد مرزه طرطير مخيلف91624261941012124

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيكرار هاشم محمد رضا91625241941039045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين علي حسين دخيل91626221941036074

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء603.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيحسام محمد عايف حامد91627171941003027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء603.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر رهيف رهيوط جابر91628221941382017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء602.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسن هشام ماهر منذور91629241941009037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء602.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمنتظر غني كاظم علي91630221941036296

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء601.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا رحيم فاضل عباس91631181941040022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء600.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائياسراء جواد كاظم كريم91632271942064011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء600.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيشهد عدنان مهدي صالح91633181942221021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء600.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيأريج حسين حسن حلبوص91634181942242001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء600.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى صالح مهدي عبد الرحيم91635251942096439

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء599.4ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائينور عصام جاسم محمد91636171942233141

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء599.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيريام وسام عبد الكاظم عباس91637211942136038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء599.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائينور ياسر خميس احمد91638181942276042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء598.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيعباس فاضل امين علي91639171941178062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمصطفى خالد عبد العالي مشكور91640291941153335

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمحمد صبيح مطرود زغير91641261941038145

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائياوس ابراهيم خوار عبد91642191941067012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةصالح الديناحيائياسماء سعد الطيف خلف91643181942113001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيآيات عدنان حسين علوان91644271942088004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0ثانوية الياسمين للبناتالسليمانيةاحيائيشيرين قيصر ياس جاسم91645321942025016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائياحمد اياد فاضل سلوم91646181941002002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائينعم عبدالرحمن محمد علوان91647181942242161

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الديناحيائيمحمد صفوك ضاري قدوري91648181941070022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائينسرين رعد جهاد جلوب91649181942242158

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيعلي سعد عواد حميد91650211941068019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي وسام علي خلف91651221941076097

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه سعد ابراهيم اسعد91652121942102064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء594.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيمسار موفق رجب حمود91653181942230064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء594.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيفاطمه محمد جاسم صالح91654181942240043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء594.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائينور الدين عدنان عبد الرزاق لفته91655181941005053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء593.0ثانوية التراث العربي للبناتصالح الديناحيائيسندس اديب حسن رمضان91656181942210012

3590 من 2546صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء593.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب هادي عبد الحسن عبد91657221942203060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء593.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيحاتم حسين سوادي لطيف91658241941016015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء592.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا يشار عز الدين سمين91659201941001143

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء592.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائياياد طارق علي عبدهللا91660181941073007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد مصطفى حسين نوري91661201941050041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيايه محمد عبود احمد91662121942084009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء589.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزهره صباح صياد فارس91663201942118092

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائياية عباس فاضل عبدالحسن91664181942176026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيوفاء صادق ياسين احمد91665181942276043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيليلى عبد المنعم عبد خضير91666211942185032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحذيفه حسام هاشم محمود91667121941020043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائياحمد مسافر جبار مشعل91668291941002016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء587.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائياوس محمد هادي احمد91669211941030012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء587.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيسكينه حسن علي عباس91670171942241045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء587.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيالحارث سبهان جاسم لطيف91671181941140011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيلبنى احسان ياسين يوسف91672181942250032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيابرار حسين حميد حسن91673171942230010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيبالل عادل مجيد محمود91674181941002044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيليث هالل جابر علي91675221941232008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيسكينه طالب كميل كاظم91676221942189034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيهمام علي دلي حماش91677201941227014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيرونق ابراهيم صالح عبود91678181942243024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرانيا حازم صالح علوان91679181942242054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائياسراء جاسم محمد ابراهيم91680181942242012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيأسراء محمد مصطفى حسن91681211942109001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء محمد جاسم علي91682241942220128

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائينبراس عدنان مهدي صالح91683181942221031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيعلي باقر خماط سلمان91684221941026025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد عيدان حبش براك91685211941009017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيايه مؤيد فاضل حسين91686181942242033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء583.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمود عبيد داود91687181941016060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيمينا فايق سعدون جديع91688181942208037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائياسراء حامد محمد داود91689181942276001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيمروان عامر محمود عبدهللا91690211941079047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيحسام اخضير محمد امحيمد91691171941018052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمحمد نعمه عبد هللا كاظم91692241941027200
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0ثانوية الجاحظ للبناتصالح الديناحيائياالء طه عثمان روضان91693181942220003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيحسين محمد عبد القادر احمد91694271941019029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيفاطمه حسن فياض جوده91695181942176133

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائياثير محمد قصب محمد91696181941065001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقياسماء حسين سليمان حسين91697181952251003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء560.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيأساور حامد مجيد عباس91698181952230001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء540.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيروان فارس ذياب احمد91699181952230007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء503.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمد علي عبد هللا حسن91700201951048083

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0ثانوية القلعة للبناتصالح الدينتطبيقيايات فاضل محمود احمد91701181952196004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء497.0ثانوية الودق المختلطةصالح الدينتطبيقيرسول حامد كريم محمد91702181951296003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيتماره ظافر فرمان الطيف91703181952250011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء487.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيامامه محمد سلمان محمود91704181952242011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء485.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقينور الدين خليل احمد حسين91705181951002100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء484.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيزينه يحيى ابراهيم رحيل91706181952251019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء483.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينتطبيقيوجدان غزوان عدنان حميد91707181952252013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء481.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيحنان ايوب حسين مطر91708181952242026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء479.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس راجي مالك حسن91709241951021019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء478.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيضحى سامي احمد حبيب91710181952242054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء476.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيسوسن مهدي هالل حميد91711181952230009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء475.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيستار جبار جفات عبد91712291951002049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء474.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيامير مالك شنان بلم91713291951002012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء473.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينتطبيقيمريم يحيى عواد سلمان91714181952374024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء471.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيعبدهللا يونس عبداللطيف محمد91715181951040038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء469.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيزياد طارق اسماعيل احمد91716171951019030

كلية التربية/جامعة سامراء571.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزينب نعيم عرد سريح91717241922080022

كلية التربية/جامعة سامراء570.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيعباس فاضل حسن سلطان91718241921039016

كلية التربية/جامعة سامراء567.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيمريم كريم مزعل دانير91719241922138027

كلية التربية/جامعة سامراء563.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيامجد سالم شنون محسن91720261921035010

كلية التربية/جامعة سامراء561.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ذي قارادبيعبد هللا مرد سعدون دبين91721221921279011

كلية التربية/جامعة سامراء558.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيزينب حسن جبار داخل91722241922079008

كلية التربية/جامعة سامراء550.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيحسين عيسى صبار خويط91723251921116017

كلية التربية/جامعة سامراء549.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزينب عباس عبد هللا جهاد91724241922080019

كلية التربية/جامعة سامراء547.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيعبد الرزاق حسن حسين عباس91725241921019027

كلية التربية/جامعة سامراء545.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيورود عبد الباسط ابراهيم عبد القهار91726181922242060

كلية التربية/جامعة سامراء545.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمجيد احمد ضايف رحيم91727291921014167

كلية التربية/جامعة سامراء545.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيحسن شون عبد الحسن عاصي91728261921035015
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كلية التربية/جامعة سامراء542.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيرغد علي مجهول شنتة91729241922105018

كلية التربية/جامعة سامراء542.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيعلي سرحان كاظم عوده91730241921011012

كلية التربية/جامعة سامراء541.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيماجد عزيز عبد الحسين مهبش91731221921086076

كلية التربية/جامعة سامراء540.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطادبيمحمد قاسم كريم لفته91732261921208039

كلية التربية/جامعة سامراء540.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيفاطمه علي يوسف مرزه حسين91733271922067049

كلية التربية/جامعة سامراء539.0اعدادية الشهداء للبنينذي قارادبيمقتدى مؤيد مهلهل جلوب91734221921057017

كلية التربية/جامعة سامراء538.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيسجاد حسين وناس عكار91735241921161006

كلية التربية/جامعة سامراء537.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارادبيعلي مطلوب عايد جاسم91736191921360048

كلية التربية/جامعة سامراء533.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمحسن شاكر فنيخ حسون91737231921051047

كلية التربية/جامعة سامراء533.0ثانوية الودق المختلطةصالح الدينادبيلؤي جمعة عائد عليوي91738181921296007

كلية التربية/جامعة سامراء533.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيمحمد سالم جواد كاظم91739241921029046

كلية التربية/جامعة سامراء533.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيكاظم حاتم عبد كاظم91740231921172013

كلية التربية/جامعة سامراء531.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبياسماء جاسم حسين عيدان91741241922115007

كلية التربية/جامعة سامراء531.0ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبيعباس عبد األمير جاسم عاشور91742241921162006

كلية التربية/جامعة سامراء529.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيعهود مجيد زغير رهيف91743241922115047

كلية التربية/جامعة سامراء529.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيسجى رحيم مجيد زرزور91744241922115039

كلية التربية/جامعة سامراء528.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيمنى نوري احمد محمود91745181922236050

كلية التربية/جامعة سامراء527.0ثانوية رانية المختلطةديالىادبيقيس كريم حسن مطرب91746211921350004

كلية التربية/جامعة سامراء525.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبيزينب محمد مالك صالح91747231922179006

كلية التربية/جامعة سامراء525.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ذي قارادبيحسن عبد الحسين حسن نزال91748221921279004

كلية التربية/جامعة سامراء524.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيمحمد حليم وناس عكار91749241921161014

كلية التربية/جامعة سامراء524.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعلي محسن علي حزام91750231921051039

كلية التربية/جامعة سامراء523.0ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبيزياد طارق ثعبان حنتي91751241921162005

كلية التربية/جامعة سامراء522.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيعباس كاظم حمزه عبيس91752241921051031

كلية التربية/جامعة سامراء521.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيمرتضى أسعد علي رويخ91753241921029049

كلية التربية/جامعة سامراء521.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيغيث حيدر يوسف كرمون91754241921035015

كلية التربية/جامعة سامراء520.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيأسامه رعد حسين علي91755121921029001

كلية التربية/جامعة سامراء520.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمصطفى صبار راضي عبد91756251921207023

كلية التربية/جامعة سامراء520.0ثانوية النهروان المختلطةبابلادبيجواد حسين مشعان شياع91757231921181005

كلية التربية/جامعة سامراء520.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيعقيل خضير شعيوط محيسن91758261921041036

كلية التربية/جامعة سامراء519.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيمحمد ساجت سرحان طويرش91759241921161015

كلية التربية/جامعة سامراء518.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبياحمد مزهر ساجت كريبه91760251921116006

كلية التربية/جامعة سامراء518.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيمؤمل محمد راشد خلف91761231921198036

كلية التربية/جامعة سامراء517.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيسماهر جاسم سبهان يوسف91762181922120012

كلية التربية/جامعة سامراء515.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيمسار محمد رحيل علي91763231921190031

كلية التربية/جامعة سامراء515.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيكرار مشتاق حميد جاسم91764231921178041
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كلية التربية/جامعة سامراء513.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيعلي سعيد معيوف نعيم91765241921051039

كلية التربية/جامعة سامراء512.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه مثنى عدنان حسين91766141922098001

كلية التربية/جامعة سامراء512.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيليث حسين سامي سكر91767241921020012

كلية التربية/جامعة سامراء511.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيافتخار قدوري محمد عباس91768181922242003

كلية التربية/جامعة سامراء510.0ثانوية النهروان المختلطةبابلادبيحسين عوده كاظم عكش91769231921181008

كلية التربية/جامعة سامراء510.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيمنار صادق عبد الرحمن طعمه91770181922183047

كلية التربية/جامعة سامراء509.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيسراء رشاد ثامر محسن91771221922193030

كلية التربية/جامعة سامراء509.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيسكينه عجيل مويح علك91772241922115041

كلية التربية/جامعة سامراء508.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبياحمد رشيد نهاب هادي91773251921150003

كلية التربية/جامعة سامراء508.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيسجاد عادل عبد الواحد مهدي91774231921172009

كلية التربية/جامعة سامراء507.0ثانوية ابن سينا المختلطةواسطادبيحسين عبد الساده سعدون محمد91775261921166004

كلية التربية/جامعة سامراء506.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيداليا حسين شهاب احمد91776181922268011

كلية التربية/جامعة سامراء506.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيامجد عبد النبي اسماعيل حسين91777221921086016

كلية التربية/جامعة سامراء502.0الخارجياتصالح الدينادبيهند سعيد نعمان محمود91778181922401058

كلية التربية/جامعة سامراء502.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبييقين داود علي جوده91779221922105033

كلية التربية/جامعة سامراء502.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيابراهيم حمود صبار خويط91780251921116004

كلية التربية/جامعة سامراء502.0ثانوية القلعة للبناتصالح الدينادبيهند مهند محمود سلمان91781181922196019

كلية التربية/جامعة سامراء499.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيحسين جبار حسين مجيم91782251921207003

كلية التربية/جامعة سامراء498.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيمرتضى محمد أبراهيم عليوي91783231921190030

كلية التربية/جامعة سامراء497.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيصادق حاجم عبد االمير عبد هللا91784241921161008

كلية التربية/جامعة سامراء496.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيهدى زهير احمد عباس91785181922252031

كلية التربية/جامعة سامراء496.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ديالىادبيرائد حميد عباس فرحان91786211921207006

كلية التربية/جامعة سامراء496.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيسجاد سعد عناد سلبوح91787241921150010

كلية التربية/جامعة سامراء494.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارادبيعون طاهر مبارك حسين91788221921308021

كلية التربية/جامعة سامراء494.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيرقاب احمد خضير عواد91789181922242015

كلية التربية/جامعة سامراء492.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةادبيجواد ناصر مردان كاظم91790241921024009

كلية التربية/جامعة سامراء490.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيموسى عيسى صبار خويط91791251921116065

كلية التربية/جامعة سامراء490.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الرحمن طارق صفاء عبد الجبار91792121921023014

كلية التربية/جامعة سامراء490.0ثانوية البواسل المختلطةبابلادبيسجاد سعد عبد هللا حمد91793231921174011

كلية التربية/جامعة سامراء489.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكادبينائب ابراهيم خليل ابراهيم91794201921060009

كلية التربية/جامعة سامراء488.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبياحمد طالب حمد عناد91795251921123001

كلية التربية/جامعة سامراء488.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيعباس علي مسير سويب91796251921004034

كلية التربية/جامعة سامراء487.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيمريم ناظم طعمه احمد91797211922103037

كلية التربية/جامعة سامراء486.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيسلطان صباح يابر سلطان91798261921056042

كلية التربية/جامعة سامراء486.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيسجاد كامل جاسم مغير91799231921044030

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيعائشه محمد جاسم محمد91800181922242037
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كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبياسراء بسام حسين احمد91801181922183001

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيكرار سعد ضعيف عذاب91802241921035016

كلية التربية/جامعة سامراء484.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيسمية محمود ياسين حمد91803211922241002

كلية التربية/جامعة سامراء483.0ثانوية ابن سينا المختلطةواسطادبيصدام حسين علي شياع91804261921166008

كلية التربية/جامعة سامراء482.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ديالىادبيحمزه عباس فاضل خالف91805211921207004

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيعبد هللا فليح حسين ناهي91806261921056054

كلية التربية/جامعة سامراء481.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيفاضل عباس عبود شاكر91807241921026011

كلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيساره رياض ابراهيم حسن91808181922183024

كلية التربية/جامعة سامراء479.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيحمد محمد احمد خميس91809211921226008

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيمسلم شاكر ساهي فليح91810221921366041

كلية التربية/جامعة سامراء475.0الخارجياتصالح الدينادبيشهد علي مجيد حمود91811181922401040

كلية التربية/جامعة سامراء475.0الخارجياتصالح الدينادبيسهاد عطا وهيب احمد91812181922401037

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيمقداد رحيم عبد سالم91813241921049026

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيكرار محمد عبد سلطان91814241921012045

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمشتاق محمد هليل محمد91815221921086092

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيعلي حسين هادي عبيد91816241921012034

كلية التربية/جامعة سامراء472.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي داود سلمان حميد91817111921052054

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد ثائر عوده عبد هللا91818111921207060

كلية التربية/جامعة سامراء470.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبيمصطفى سبتي رشيد حمود91819241921025031

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيزهراء أحمد زيدان نصيف91820181922236025

كلية التربية/جامعة سامراء469.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيايات عبد هللا حمد شهاب91821181922276003

كلية التربية/جامعة سامراء468.0ثانوية عشتار المختلطةواسطادبيعقيل جاسم تركي حسن91822261921170007

كلية التربية/جامعة سامراء468.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيعبد هللا كريم تركي تومان91823231921255061

كلية التربية/جامعة سامراء467.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيتبارك حسين حبيب محي91824241922119010

كلية التربية/جامعة سامراء466.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيحنين سعيد عبد الباقي عبود91825181922268010

كلية التربية/جامعة سامراء466.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبييعقوب ابراهيم رحيم عطيه91826251921116068

كلية التربية/جامعة سامراء465.0ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبيحسين علي شعيل حنتي91827241921162002

كلية التربية/جامعة سامراء465.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمصطفى هادي ناصر محسن91828231921051059

كلية التربية/جامعة سامراء464.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعلي حيدر هادي برق91829251921122108

كلية التربية/جامعة سامراء464.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعبد هللا كاظم خليف منصور91830231921051032

كلية التربية/جامعة سامراء464.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيحيدر علي ظاهر هرول91831241921012018

كلية التربية/جامعة سامراء464.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيزيدان جواد عبد الكاظم زيدان91832231921172008

كلية التربية/جامعة سامراء464.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيامنه علي حسن عليوي91833261922126012

كلية التربية/جامعة سامراء463.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمحمد نبيل حسين علي91834261921013168

كلية التربية/جامعة سامراء463.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيعالء نعمة عزيز شبيب91835221921318020

كلية التربية/جامعة سامراء463.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيكرار مظهر جاسم محمد91836231921178042
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كلية التربية/جامعة سامراء462.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيحسن صالح حميد روكان91837271921022014

كلية التربية/جامعة سامراء462.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيابراهيم عماد غضبان حسن91838211921023004

كلية التربية/جامعة سامراء462.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيمرتضى حسين عيدان عجيل91839241921012056

كلية التربية/جامعة سامراء461.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبياحمد ابراهيم محمود حسن91840211921032001

كلية التربية/جامعة سامراء461.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيعبد هللا عباس داخل مشكور91841251921211035

كلية التربية/جامعة سامراء460.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيفؤاد ميثاق أرحيم جواد91842111921024038

كلية التربية/جامعة سامراء459.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبيسيف ثاير عبد االمير محمود91843211921273029

كلية التربية/جامعة سامراء459.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيحسن عبد العالي كاظم اليذ91844241921007009

كلية التربية/جامعة سامراء459.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيايه عبد الرحمن كريم محمد91845181922242007

كلية التربية/جامعة سامراء459.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيأيمن محمد راجي زغير91846141921015005

كلية التربية/جامعة سامراء458.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبينور علي حسين عطشان91847241921150026

كلية التربية/جامعة سامراء458.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيطيبه خالد وليد صالح91848181922242035

كلية التربية/جامعة سامراء457.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيأمين حمزة خضير كاظم91849231921022004

كلية التربية/جامعة سامراء456.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمود ابراهيم محمود خليفه91850121921023040

كلية التربية/جامعة سامراء456.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيمحمد عجيل عبيد عتيل91851261921056077

كلية التربية/جامعة سامراء455.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيعلي صالل ثامر موسى91852211921007022

كلية التربية/جامعة سامراء455.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيرنا رزوق فاضل محمود91853181922242017

كلية التربية/جامعة سامراء454.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيدعاء جاسم محمد حسن91854181922242009

كلية التربية/جامعة سامراء454.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيازهر كنعان شكر جميل91855211921034007

كلية التربية/جامعة سامراء454.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيضفاف سرحان علي محمود91856181922180037

كلية التربية/جامعة سامراء453.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيدعاء سرحان علي محمود91857181922180018

كلية التربية/جامعة سامراء452.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيوالء نصير محمود حسين91858181922252034

كلية التربية/جامعة سامراء452.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيسجى عادل عزاوي حميدي91859181922180033

كلية التربية/جامعة سامراء452.0ثانوية القدس المختلطةالكرخ الثانيةادبيحسين سلمان كسار ضاحي91860111921168002

كلية التربية/جامعة سامراء452.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبيسالم جميل ابراهيم نزال91861211921032013

كلية التربية/جامعة سامراء452.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد قاسم حمد خضير91862111921025006

كلية التربية/جامعة سامراء452.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيزهراء حسين خلف خميس91863211922159015

كلية التربية/جامعة سامراء451.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيدعاء حيدر كامل نايل91864181922252007

كلية التربية/جامعة سامراء451.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيعبد الرزاق تحسين محسن احمد91865211921034028

كلية التربية/جامعة سامراء451.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيحسين مشكور مخور عاصي91866221921086031

كلية التربية/جامعة سامراء451.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيأحمد حشيش عيدان فرهود91867231921186001

كلية التربية/جامعة سامراء450.0ثانوية المزهر للبنينصالح الدينادبيحازم محمود علي عبد91868181921150005

كلية التربية/جامعة سامراء449.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبينهى ياسر عطيه حسون91869241922134044

كلية التربية/جامعة سامراء449.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الدينادبيسجى طه علي خلف91870181922162020

كلية التربية/جامعة سامراء449.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسين حسن محمد بدر91871251921122041

كلية التربية/جامعة سامراء449.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيعمار رحيم عبد الهادي حبيب91872271921037024
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كلية التربية/جامعة سامراء449.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيسهام فاضل سلطان عبد هللا91873211922182015

كلية التربية/جامعة سامراء448.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ماجد حسين اسماعيل91874141921032036

كلية التربية/جامعة سامراء448.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيرقيه حسين علي احمد91875231922178011

كلية التربية/جامعة سامراء447.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنبارادبيمحمد طالب نصيف علي91876191921041012

كلية التربية/جامعة سامراء447.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيمحمد ياسر عطية فارس91877221921086087

كلية التربية/جامعة سامراء446.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيطارق ثعبان شكر جميل91878211921034024

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ثانوية القلعة للبناتصالح الدينادبيعائشه حميد ابراهيم صالح91879181922196010

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتصالح الدينادبيلبنى حمدان مهدي احمد91880181922274015

كلية التربية/جامعة سامراء446.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيشاكر حسين كامل نشمي91881231921034032

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيمحمد سالم نعمه عبد91882231921178045

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ثانوية النهروان المختلطةبابلادبيسجاد كريم حصين كود91883231921181011

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيعمر احمد كاظم سعيد91884211921079028

كلية التربية/جامعة سامراء445.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيهمام فليح عبد حسن91885181921082071

كلية التربية/جامعة سامراء445.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمحمد مزهر خميس ضمد91886261921025074

كلية التربية/جامعة سامراء444.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيحسين فاضل حسين عليوي91887231921178021

كلية التربية/جامعة سامراء444.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلادبيمحمد نعمه دخيل جاسم91888231921257077

كلية التربية/جامعة سامراء444.0ثانوية الزهراوي للبنينصالح الدينادبيمحمود ابراهيم شكر محمود91889181921110066

كلية التربية/جامعة سامراء443.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيزينب مهدي مرداس ابراهيم91890231922161006

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبيمرتضى فتنان غضبان عباس91891251921204021

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيحمزه عامر عبد هللا كريم91892231921190007

كلية التربية/جامعة سامراء442.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيعيسى سالم جواد كاظم91893271921037025

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ثانوية البيرق المختلطةصالح الدينادبينور طلفاح عبد الحسين علي91894181922323002

كلية التربية/جامعة سامراء441.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمازن صالح محمد حسن91895201921009080

كلية التربية/جامعة سامراء441.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيابراهيم علي محمد جمعه91896201921022003

كلية التربية/جامعة سامراء441.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعلي امير فليح حسن91897271921044084

كلية التربية/جامعة سامراء441.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبينور الهدى محمد طاهر راضي91898241922115062

كلية التربية/جامعة سامراء441.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيرسل نزار فاضل عباس91899181922236021

كلية التربية/جامعة سامراء441.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيطيبه محمود عباس علوان91900181922183031

كلية التربية/جامعة سامراء441.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمود شاكر محمود عودة91901141921015083

كلية التربية/جامعة سامراء440.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيسفيان حسن علي جاسم91902201921204012

كلية التربية/جامعة سامراء440.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيمحمد سعد محمد علي91903211921248032

كلية التربية/جامعة سامراء440.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمهند سعدي ياسين شهاب91904141921015093

كلية التربية/جامعة سامراء440.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارادبيمؤمن سعد عناد حرفوش91905191921026008

كلية التربية/جامعة سامراء440.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيليث اسماعيل يوسف احمد91906181921001047

كلية التربية/جامعة سامراء439.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيياسر زياد خلف خليل91907211921054062

كلية التربية/جامعة سامراء439.0ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتصالح الدينادبيريام خليل اسماعيل محمد91908181922274008
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كلية التربية/جامعة سامراء439.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمحمود خليل احمد محمود91909171921009083

كلية التربية/جامعة سامراء439.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيمؤيد خليل علي حميد91910211921241012

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيعبد الرحمن موسى نفيش احمد91911201921235019

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبيبشير سعد علي احمد91912211921027013

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية النهروان المختلطةديالىادبيشاكر ظافر محمود زهو91913211921213005

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبيحسين نادر عجيمي حاشوش91914291921110017

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيعوده عماد عوده شالل91915191921290026

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحسين دايخ ياسين صخي91916261921047052

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيعمر فائز رجب احمد91917191921011021

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيمروان شاكر محمود سهيل91918111921042062

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيأمير فاضل عبيد فرحان91919111921165002

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيساره امير محي ياسين91920181922268021

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيعبد االله ستار جبير حريز91921221921086055

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيايات صالح هادي خلف91922231922160001

كلية التربية/جامعة سامراء438.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر محمد عبد هللا خسباك91923111921054035

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبياحمد علي محمد بريج91924201921261012

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيايوب حسين جبار عبود91925231921168003

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبياحمد قيس حميد عبد91926211921254002

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية الكسك للبنيننينوىادبيفالح جمعة خلف محمد91927171921116015

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيخالد علي محمد صحن91928101921156019

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيايالف محي الدين خليفة عايل91929181922268008

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيمؤمل عبد الحسين شحن سلمان91930281921013049

كلية التربية/جامعة سامراء437.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيعلي صدام عبد الزهرة فياض91931241921008040

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمحمد رشيد حميد حسن91932181921082056

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية المناهل للبنينصالح الدينادبياحمد نوري لفتة راشد91933181921080004

كلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيهديل صباح جمعه حسون91934231922178030

كلية التربية/جامعة سامراء437.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيعباس صبيح عبيد موسى91935241921012026

كلية التربية/جامعة سامراء437.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيأكرم عامر جيال زبار91936111921053003

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبياحمد محمد حجي هندي91937201921204002

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيمحمد ابراهيم كريم حسين91938211921214030

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينادبيحسين زعل جاسم عطية91939181921283003

كلية التربية/جامعة سامراء436.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد جالل خلف محمود91940201921020062

كلية التربية/جامعة سامراء436.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيمريم اياد فهد عباس91941241922115055

كلية التربية/جامعة سامراء436.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيامير جابر غزاي حمادي91942231921044007

كلية التربية/جامعة سامراء436.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرحمن صالح عناد خضير91943111921029035

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيسجاد عراك كامل جبار91944241921049011
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كلية التربية/جامعة سامراء436.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيجمال خليل علي حميد91945201921009026

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد حسين محمد علي91946201921235037

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبييوسف محمد بشو سلمان91947201921235048

كلية التربية/جامعة سامراء435.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبيعادي نوفل عادي نصيف91948211921043018

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيخضير عباس زيدان حسين91949231921186012

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الدينادبيدعاء محمود خلف صالح91950181922197009

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمر خلف عبد هللا حمود91951121921177015

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيحسن عباس خلف حسين91952231921165006

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية ال ياسر للبنينالنجفادبييونس فليح حسن حرب91953251921204024

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية الرافدين المختلطةصالح الدينادبياحمد طاهر طارق محمد91954181921280001

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيرافد فالح ابراهيم فيحان91955211921254006

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيخلدون عدنان مطلك علي91956171921064024

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيمصطفى عزاوي علي خضر91957201921204029

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبياسعد ابراهيم هادي اليذ91958241921156003

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيحكم ناظم فرج حسين91959201921020018

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبياياد عبد الحسين سالم دبوس91960261921173005

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناالنبارادبيفالح عيفان رجا مزهر91961191921347124

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيسعد قيس فارس توفيق91962171921067018

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبينبأ سعيد داود خليل91963231922271104

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيدنيا حسن حمزه عاشور91964231922119024

كلية التربية/جامعة سامراء434.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيمصطفى عادل غيدان عبيد91965181921021051

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية البدير المسائية للبنينالديوانيةادبيعبد هللا محمد مطلق مطاخ91966241921209008

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيزهراء محمد أبراهيم عليوي91967231922190003

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيعلي يوسف خميس عليوي91968211921074061

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن طارق عبد فياض91969191821034004

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتصالح الدينادبيمكيه نصيف جاسم حميد91970181822214011

كلية التربية/جامعة سامراء433.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيعال محمد حاتم مهدي91971181922236035

كلية التربية/جامعة سامراء433.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيغفران كاظم عذاب ابوكطفة91972201921259225

كلية التربية/جامعة سامراء433.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيعلي حسين ظاهر احمد91973201921017024

كلية التربية/جامعة سامراء581.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى خالد ناصر حسين91974241941012091

كلية التربية/جامعة سامراء579.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم حمزه خواف91975241941157009

كلية التربية/جامعة سامراء570.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائياحمد عالء محمد ناجي91976291941002010

كلية التربية/جامعة سامراء570.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيسعاد محسن شاكر راشد91977221942138044

كلية التربية/جامعة سامراء570.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةصالح الديناحيائيزبيده سعد جمعه محي91978181942113002

كلية التربية/جامعة سامراء567.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائييوسف عبد الرؤف منسي صاحب91979241941017083

كلية التربية/جامعة سامراء561.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيلينا بدر شكر علي91980181942242135
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كلية التربية/جامعة سامراء558.0اعدادية الملوية المختلطةصالح الديناحيائيسارة مازن مجيد عبد هللا91981181942095006

كلية التربية/جامعة سامراء558.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الديناحيائيميادة قحطان مخلف محمود91982181942117011

كلية التربية/جامعة سامراء557.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد عباس جاسم جبار91983291941007303

كلية التربية/جامعة سامراء556.0ثانوية الكوثر للبناتصالح الديناحيائيزينه عبدالنبي متعب احمد91984181942260010

كلية التربية/جامعة سامراء556.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائينيفين وليد بدر حسين91985181942250041

كلية التربية/جامعة سامراء556.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيرحاب علي حسين علي91986181942176061

كلية التربية/جامعة سامراء556.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيمها احمد صبيح عايد91987181942242147

كلية التربية/جامعة سامراء555.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيحسين رعد فاضل عجوب91988261941016020

كلية التربية/جامعة سامراء554.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيهشام كاظم محمد مرجان91989241941208059

كلية التربية/جامعة سامراء554.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار حيدر عناد فجر91990241941208049

كلية التربية/جامعة سامراء553.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيجعفر كريم غضيب عبد91991221941313010

كلية التربية/جامعة سامراء553.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيامنه كمال بدع مهدي91992181942230011

كلية التربية/جامعة سامراء552.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم فائق عبد الرحمن طعمه91993181942230061

كلية التربية/جامعة سامراء549.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيعبد النبي محمود عبد الحسين جاسم91994291941025037

كلية التربية/جامعة سامراء549.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائيسجاد منشد نزال جباره91995221941070026

كلية التربية/جامعة سامراء549.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيغفران حسام سعود مجيد91996181942230052

كلية التربية/جامعة سامراء547.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيبسمه ابراهيم ماجد حسين91997181942276009

كلية التربية/جامعة سامراء547.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيسالم عبد الكريم جفات محمد91998241941152023

كلية التربية/جامعة سامراء546.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمجتبى نعيم دريول رداد91999261941028090

كلية التربية/جامعة سامراء545.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمصطفى كاظم طراد راضي92000221941023070

كلية التربية/جامعة سامراء545.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيعلياء فالح حسن يوسف92001181942252019

كلية التربية/جامعة سامراء545.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيساره عمر محمود حسن92002181942252013

كلية التربية/جامعة سامراء544.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائينبأ فالح حسن احمد92003181942183102

كلية التربية/جامعة سامراء544.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحاتم واثق هادي لهمود92004241941010026

كلية التربية/جامعة سامراء544.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيمريم عبدالفتاح هاشم عبدالستار92005181942252024

كلية التربية/جامعة سامراء543.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيامجد صالح كاظم جعفر92006241941046003

كلية التربية/جامعة سامراء542.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهالديوانيةاحيائيعلي عدنان هادي هاني92007241941154015

كلية التربية/جامعة سامراء541.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيبيان يحيى فرحان مبارك92008181942230019

كلية التربية/جامعة سامراء541.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيهاجر رياض معروف حسين92009181942242167

كلية التربية/جامعة سامراء541.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائياحمد فرحان مطرود عبيد92010241941035012

كلية التربية/جامعة سامراء539.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيامير عادل ناصر محمد92011241941013017

كلية التربية/جامعة سامراء539.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيسلطان عبد هللا حالوي فرحان92012231941202011

كلية التربية/جامعة سامراء539.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا امتحان مهدي92013251941003029

كلية التربية/جامعة سامراء538.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائياحمد رياض محمود جاسم92014211941017003

كلية التربية/جامعة سامراء538.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيكوثر عبد هللا كريم علي92015241942088058

كلية التربية/جامعة سامراء536.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيكريم فاهم عبد الحمزه ناصر92016231941202019
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كلية التربية/جامعة سامراء534.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيحمزة عبار خضير عبيس92017241941018041

كلية التربية/جامعة سامراء534.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي عمير طريف عياده92018221941314027

كلية التربية/جامعة سامراء534.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيعظيم نايف شالكة جواد92019291941105019

كلية التربية/جامعة سامراء533.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي خالد غالب زغير92020241941202045

كلية التربية/جامعة سامراء532.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيابرار موفق عبدالعزيز كاظم92021181942221001

كلية التربية/جامعة سامراء530.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيحيدر هاشم ابراهيم هاشم92022241941035043

كلية التربية/جامعة سامراء530.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعباس رحمن هادي زريجي92023261941028053

كلية التربية/جامعة سامراء526.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيحسين خالد حسين عاجل92024271941027022

كلية التربية/جامعة سامراء525.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد سنان عبد السالم ياسين92025171941022140

كلية التربية/جامعة سامراء525.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيعلي حمزه وشاح سجح92026231941178027

كلية التربية/جامعة سامراء525.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيانور عامر احمد ابراهيم92027231941190004

كلية التربية/جامعة سامراء524.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيعبدهللا عماد حسين مرداس92028231941161013

كلية التربية/جامعة سامراء524.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد عبد الكاظم مصحب شمير92029261941202077

كلية التربية/جامعة سامراء523.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيغيث لطيف عباس خفيف92030221941091120

كلية التربية/جامعة سامراء522.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى وليد شياع علي92031211941273065

كلية التربية/جامعة سامراء521.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائينبأ عامر كاظم هندي92032231942119238

كلية التربية/جامعة سامراء521.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمود كاظم مدلول مجهول92033251941001265

كلية التربية/جامعة سامراء520.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي مجبل ناصر عبد الرضا92034241941200042

كلية التربية/جامعة سامراء520.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيرسل صعب صايل الطيف92035181942221010

كلية التربية/جامعة سامراء519.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الديناحيائيمصطفى عادل خالد خلف92036181941070027

كلية التربية/جامعة سامراء519.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي صالح هادي كاظم92037241941074019

كلية التربية/جامعة سامراء517.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائيسعد عبد العظيم حسن مطير92038221941068017

كلية التربية/جامعة سامراء516.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعبدهللا حيدر شلغم مهدي92039231941181040

كلية التربية/جامعة سامراء516.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائيزيد معد عباس نصيف92040181941033027

كلية التربية/جامعة سامراء515.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيشذى سعد حميد محمد92041311942038036

كلية التربية/جامعة سامراء515.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيوئام احمد مجود فليح92042181942252029

كلية التربية/جامعة سامراء514.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر رياض عزاوي بدر92043181941030023

كلية التربية/جامعة سامراء514.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيعلي صالح كرمش حسين92044211941034056

كلية التربية/جامعة سامراء514.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمصطفى عباس حسين عبود92045231941051136

كلية التربية/جامعة سامراء513.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيعائشه سالم ياسين عباس92046181942242107

كلية التربية/جامعة سامراء513.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةذي قاراحيائيعدنان مجيد شريف منخي92047221941277017

كلية التربية/جامعة سامراء513.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيعلي سعد عليوي كاظم92048241941071045

كلية التربية/جامعة سامراء513.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيندى جبار كاطع عابر92049271942063176

كلية التربية/جامعة سامراء512.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيابراهيم عدنان حسين زوبع92050231941008003

كلية التربية/جامعة سامراء512.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي لفته جبار عطية92051241941208042

كلية التربية/جامعة سامراء512.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيضياء عباس عبد الحسين دلش92052251941008249
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كلية التربية/جامعة سامراء511.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحيدر جالل مريس سويجت92053261941022051

كلية التربية/جامعة سامراء511.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيسجاد احمد عبد جبر92054221941006013

كلية التربية/جامعة سامراء511.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيبالل قيس حميد حسن92055221941023004

كلية التربية/جامعة سامراء511.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيسرى مزهر حميد جاسم92056101942118053

كلية التربية/جامعة سامراء510.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيسيف فاهم حنون محمد92057241941020016

كلية التربية/جامعة سامراء509.0ثانوية العفاف للبناتصالح الديناحيائيمنى حسان ثابت عبدهللا92058181942251015

كلية التربية/جامعة سامراء509.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيذو الفقار قاسم محمد ياسر92059221941308014

كلية التربية/جامعة سامراء509.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمؤيد عبد هللا ناصر حسن92060241941211031

كلية التربية/جامعة سامراء508.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيابراهيم احمد عبد المجيد عباس92061181941078001

كلية التربية/جامعة سامراء508.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيروان حكيم لطيف جبار92062181942276016

كلية التربية/جامعة سامراء508.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائياحمد نجم عبد معله92063221941068004

كلية التربية/جامعة سامراء507.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيباقر باسم عيدان بجاي92064241941152004

كلية التربية/جامعة سامراء507.0ثانوية الشهيد وائل للبناتصالح الديناحيائيايمان عجيمي سليم عزيز92065181942273005

كلية التربية/جامعة سامراء506.0ثانوية زنوبيا للبناتصالح الديناحيائينيسار مصطفى عواد كاظم92066181942204022

كلية التربية/جامعة سامراء506.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيمحسن فالح محيسن طراد92067261941023055

كلية التربية/جامعة سامراء506.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيانمار محمود كطران طاهر92068221941028006

كلية التربية/جامعة سامراء506.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيحازم محمد هادي جبر92069231941172007

كلية التربية/جامعة سامراء506.0ثانوية الشجعان للبنينواسطاحيائيعلي عناد هاشم جباره92070261941176010

كلية التربية/جامعة سامراء505.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائياسيل ذاكر جاسم محمد92071181942183005

كلية التربية/جامعة سامراء505.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائينبراس صالح نجيب محمد92072211942091149

كلية التربية/جامعة سامراء505.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحيدر هادي كاظم حمزه92073251941151052

كلية التربية/جامعة سامراء505.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيسعد وحيد فاطس مطشر92074261941022069

كلية التربية/جامعة سامراء504.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيصادق هندول عجيل جبر92075231941257079

كلية التربية/جامعة سامراء503.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيمرتضى كاظم عبد هللا حسين92076231941165040

كلية التربية/جامعة سامراء503.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمحمد صادق خليف دلي حسين92077231941054105

كلية التربية/جامعة سامراء502.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمحمد صباح عبد الكريم علي92078261941028095

كلية التربية/جامعة سامراء502.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحسين موحان عطيه عبد الحسين92079241941168021

كلية التربية/جامعة سامراء501.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيازهار محمد تركي علي92080231942119009

كلية التربية/جامعة سامراء501.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيمنتظر مهدي حمزه جعفر92081271941133025

كلية التربية/جامعة سامراء501.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيضحى هاشم صيهود محمد92082231942115103

كلية التربية/جامعة سامراء500.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائياسراء عيال والي درواخ92083261942163002

كلية التربية/جامعة سامراء500.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيحارث كريم عواد صالح92084181941002053

كلية التربية/جامعة سامراء500.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرسل حسن هادي عباس92085181942242057

كلية التربية/جامعة سامراء500.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيرويده صباح صالح حسن92086181942183045

كلية التربية/جامعة سامراء500.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيعباس فيصل عبد المهدي شدهان92087241941010084

كلية التربية/جامعة سامراء499.0ثانوية المعتصم للبناتصالح الديناحيائيبتول مزهر حامد بريسم92088181942219004
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كلية التربية/جامعة سامراء499.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةاحيائيعلي حسام سعيد جار هللا92089241941159007

كلية التربية/جامعة سامراء499.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيحسين رشيج مظلوم نديب92090221941229004

كلية التربية/جامعة سامراء498.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيمرتضى فاضل علي جواد92091251941116064

كلية التربية/جامعة سامراء498.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيايناس ناظم طعمه ساجت92092241942080018

كلية التربية/جامعة سامراء498.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيرسول نعيم عبد الحسين محمد92093241941168025

كلية التربية/جامعة سامراء498.0اعدادية المستقبل االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد علي جاسم عبيد92094231941284013

كلية التربية/جامعة سامراء498.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيسجاد نجيب ناصر لفتة92095221941046038

كلية التربية/جامعة سامراء498.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةذي قاراحيائيرحيم فرج كاطع راضي92096221941277008

كلية التربية/جامعة سامراء497.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيعلي عماد كاظم عبد االمير92097231941254028

كلية التربية/جامعة سامراء497.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيغزالن اسماعيل قدوري تركي92098181942221025

كلية التربية/جامعة سامراء497.0ثانوية المعتصم للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا ضياء خليفه علي92099181941090012

كلية التربية/جامعة سامراء497.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيعالء ترف حنيس خطار92100261941055017

كلية التربية/جامعة سامراء497.0اعدادية االسحاقي للبناتصالح الديناحيائينغم خالد ابراهيم احمد92101181942255064

كلية التربية/جامعة سامراء495.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد المعتز عبد العزيز طاهر92102181941030026

كلية التربية/جامعة سامراء494.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد قاسم مختار احمد92103171941178114

كلية التربية/جامعة سامراء494.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد طعيمة ظاهر حبيب92104291941003234

كلية التربية/جامعة سامراء493.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيلبنى عدنان محمد اسماعيل92105181942230057

كلية التربية/جامعة سامراء493.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيسهاد فيصل جبار كريم92106241942088046

كلية التربية/جامعة سامراء493.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحمزه مجيد حسن وجعان92107261941028038

كلية التربية/جامعة سامراء493.0ثانوية الكوثر للبناتصالح الديناحيائينسرين جسام حسن احمد92108181942260024

كلية التربية/جامعة سامراء492.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمضر مزهر محمود جاسم92109191941041050

كلية التربية/جامعة سامراء492.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد مروان محمد احمد92110121941022014

كلية التربية/جامعة سامراء492.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيسعد عماد حامد عباس92111231941211017

كلية التربية/جامعة سامراء491.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحسين علي حمود ساجت92112261941022039

كلية التربية/جامعة سامراء491.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيجعفر طالب خليف باني92113221941006005

كلية التربية/جامعة سامراء491.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قاراحيائيحسن نجم عبد معله92114221941068010

كلية التربية/جامعة سامراء490.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمحمد فالح شياع عباس92115191941011159

كلية التربية/جامعة سامراء490.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيشهد قحطان ذياب جاسم92116181942242092

كلية التربية/جامعة سامراء490.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي فاضل عبد سوادي92117251941150230

كلية التربية/جامعة سامراء490.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عويد عبود فيروز92118241941204085

كلية التربية/جامعة سامراء490.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيصالح طالب جاسم صالح92119221941039065

كلية التربية/جامعة سامراء490.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قاراحيائيباقر جبار شيحان وثيج92120221941063002

كلية التربية/جامعة سامراء490.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائييسرى حسين خضير خليفه92121231942271464

كلية التربية/جامعة سامراء489.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيحاتم كريم عبود حسين92122211941201001

كلية التربية/جامعة سامراء489.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيصالح عبد الحسن عباس جمعه92123231941038033

كلية التربية/جامعة سامراء489.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيطالب عبد الحسن عداي كبيح92124261941022078
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كلية التربية/جامعة سامراء489.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاطمه علي حسين حمدي92125181942275066

كلية التربية/جامعة سامراء488.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين علي هاشم شناوه92126241942136009

كلية التربية/جامعة سامراء488.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين مهدي صاحب نور92127291941153107

كلية التربية/جامعة سامراء488.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيايمان كاظم كريم دشمان92128231942119032

كلية التربية/جامعة سامراء487.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد عدنان فارس ذياب92129181941146002

كلية التربية/جامعة سامراء487.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيصادق علي حسين ناصر92130231941042069

كلية التربية/جامعة سامراء487.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمهدي صاحب عليوي عبد هللا92131241941010152

كلية التربية/جامعة سامراء486.0اعدادية البعثة النبوية للبنينديالىاحيائيمصطفى علي تعبان محمد92132211941028037

كلية التربية/جامعة سامراء486.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي حياوي حسن شهيد92133251941001173

كلية التربية/جامعة سامراء486.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياسماء طالب شعالن ماشي92134241942134011

كلية التربية/جامعة سامراء486.0ثانوية العفاف للبناتصالح الديناحيائيصفيه حازم محمد حمري92135181942251011

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيعمر مناجد محمود احمد92136191941071073

كلية التربية/جامعة سامراء485.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائياوس حسين طه علي92137181941033013

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيمهند احمد عزيز كرم هللا92138261941202106

كلية التربية/جامعة سامراء485.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد الرضا فليح حسن92139241942138036

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء شهيد تكليف عبد92140241942220218

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائياحمد محمد خليل ابراهيم92141211941278003

كلية التربية/جامعة سامراء485.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيشاكر علي ردام هادي92142241941200029

كلية التربية/جامعة سامراء485.0ثانوية الرافدين المختلطةصالح الديناحيائياحمد علي حسين علوان92143181941280004

كلية التربية/جامعة سامراء484.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيعلي شالل طعمه معالك92144261941014066

كلية التربية/جامعة سامراء484.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيداليا حيدر سامي راضي92145181942240014

كلية التربية/جامعة سامراء483.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيمصطفى ناظم عباس ثامر92146251941014120

كلية التربية/جامعة سامراء483.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيمنوة سعد حسين علي92147181842093017

كلية التربية/جامعة سامراء483.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين حسين عبد حسين92148241941010069

كلية التربية/جامعة سامراء483.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي شبيب ناصر حسين92149261941010141

كلية التربية/جامعة سامراء483.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك كمال حمزه نذير92150241942080033

كلية التربية/جامعة سامراء482.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيعلي عبد القادر عبد النبي غويض92151221941017059

كلية التربية/جامعة سامراء482.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد رحيم مويح مجلي92152221941359002

كلية التربية/جامعة سامراء482.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيياسين عقيل خضير رهك92153251941122135

كلية التربية/جامعة سامراء482.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمحمد مهند حمزه مطر92154231941034071

كلية التربية/جامعة سامراء482.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيسجى نصير عبد الكريم داخل92155221942153210

كلية التربية/جامعة سامراء482.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن عالوي نعيم حسين92156221941310037

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائينور اياد كاظم محمد92157181942176166

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا احمد هادي عواد92158101941041061

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيحسين جبار مراد عباس92159231941191010

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيحيدر كاظم محمد عليوي92160221941033039
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كلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحمزه عبد الكريم عسل محمد92161221941031045

كلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيحسن كريم جبر كاظم92162241941005029

كلية التربية/جامعة سامراء480.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةصالح الديناحيائياحمد جاسم شاهين حمود92163181941113001

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائيعلي غني حمد وحيد92164231941165029

كلية التربية/جامعة سامراء479.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيصبحة عمر عبدالكريم حميد92165181942183068

كلية التربية/جامعة سامراء479.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيزهراء صباح محمد يعكوب92166181942236068

كلية التربية/جامعة سامراء479.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء طارق عبد حاتم92167221942105051

كلية التربية/جامعة سامراء479.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قاراحيائيسامي سعد طعيمه دخيل92168221941275014

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائيبهاء حسين مهدي عطيه92169241941157002

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيسجى محمد علي شاتي92170281942073032

كلية التربية/جامعة سامراء479.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيبشار نعمان داخل عبيد92171221941091023

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيابراهيم كاظم كزار عبد92172231941257002

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية المعتصم للبناتصالح الديناحيائيشهد ثابت مخلف حسن92173181942219014

كلية التربية/جامعة سامراء479.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيماجد موحان هالل جالب92174261941202067

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيفاضل حسن جاسم والي92175261941163009

كلية التربية/جامعة سامراء479.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيميثم حسن فريخ اليج92176241941012097

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى جمال صاحب شاكر92177241941076072

كلية التربية/جامعة سامراء478.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قاراحيائيجعفر ناصر جعفر علي92178221941063006

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعقيل احمد عبدهللا عواد92179231941181044

كلية التربية/جامعة سامراء478.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائياحمد حسين داغر ضيدان92180221941057001

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيحسين عماد حامد عباس92181231941211011

كلية التربية/جامعة سامراء478.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيمتعب كنوش جعباز عكيل92182171941112063

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحيدر حسين كامل جالب92183241941169024

كلية التربية/جامعة سامراء478.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عالء كامل عيفان92184241941001117

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيليث ستار احمد حرج92185111941203202

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية االحسان المختلطةديالىاحيائيسجاد حسن جواد كاظم92186211941265001

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيتفاحةالفردوس داود سلمان قاسم92187231942192001

كلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي سعيد شالوي ياسر92188241941063032

كلية التربية/جامعة سامراء477.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيحيدر قاسم جدعان عسكر92189211941079018

كلية التربية/جامعة سامراء477.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيهيثم صالح حميد علوان92190231941161027

كلية التربية/جامعة سامراء477.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيمروه عادل حميد وهيب92191231942116048

كلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد هللا خلف محسن92192201941020103

كلية التربية/جامعة سامراء477.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى شاكر محمد عبد92193101941055057

كلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيضرغام قصي خضير فاضل92194231941051057

كلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمختار كاظم عبد الساده ناصر92195231941054112

كلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيمؤيد سامي كمر رشيد92196211941007064
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كلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيسيماء مراد هاشم ياسين92197211942145100

كلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيايمن نامق حازم سعيد92198171941064011

كلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيرغد حمزه عزيز وحيد92199241942115019

كلية التربية/جامعة سامراء476.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائياحمد خلف خطار كعيد92200221941313001

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائياحمد خليل اسماعيل ابراهيم92201231941255005

كلية التربية/جامعة سامراء476.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيهيثم حاتم عجاج عبدهللا92202211941027040

كلية التربية/جامعة سامراء476.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمصطفى كريم تركي كريم92203251841122211

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية دار السالم للبنينصالح الديناحيائيرنا سعد حسين علي92204181842093010

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيعباس مزهر عبود حسين92205211941201002

كلية التربية/جامعة سامراء476.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسن عبيد مفيتن92206241942220560

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيمروه جسام محمد محمود92207231942198013

كلية التربية/جامعة سامراء476.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيمثنى طالب محل درموك92208251941116052

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيمحمد يوسف عبد الكريم طه92209321941010084

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمود عجيل علي مسير92210221941096087

كلية التربية/جامعة سامراء475.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد سويدان حنود احمد92211101941011009

كلية التربية/جامعة سامراء475.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيزينب رائد برع تركي92212181942230032

كلية التربية/جامعة سامراء475.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيمريم كاظم علوان حسين92213231942211027

كلية التربية/جامعة سامراء475.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيبسام جاجان محمد شحاذة92214171941207010

كلية التربية/جامعة سامراء475.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمصطفى بشار عبيد منذور92215261941003176

كلية التربية/جامعة سامراء475.0ثانوية النهروان المختلطةديالىاحيائيزين العابدين حمدان محمود خضير92216211941213004

كلية التربية/جامعة سامراء475.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيسجاد احمد شهيب حمد92217221941026017

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيصفاء خير هللا حاتم سلمان92218221941091079

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيايمان اسماعيل مدب حسين92219181942146004

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الديناحيائيمحمد علي عبدهللا احمد92220181941070023

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائياسراء جساب هالل عوده92221181942236008

كلية التربية/جامعة سامراء474.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيرؤى سالم عبد االمير داخل92222241942088028

كلية التربية/جامعة سامراء474.0الخارجيونبابلاحيائيباقر محمد جاسم حسين92223231941400014

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيمزاحم رياض نجم عبد هللا92224211941352020

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيهاشم عمران ابراهيم خزعل92225231941181073

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعلي سامي مرزة حبيب92226231941181047

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين دفاع علوان محمد92227251941152014

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمود كاظم احمد92228241941061021

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيكاظم ياسر موسى حسن92229251941001212

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيسجاد حسن مطرود هزاع92230221941017036

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيمهيمن كاطع ضيدان جابر92231221941046088

كلية التربية/جامعة سامراء473.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيبهاء عبد الرحمن محمود محسن92232181941013003
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كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيياسر محمد زبار زبن92233181941127038

كلية التربية/جامعة سامراء473.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيمثنى سعدون جاسم مروه92234231941198041

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيرحاب نعيم محسن كوين92235241942115017

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمحمد رياض مخيلف فضاله92236231941034068

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيحسن فوزي عبد ناصر92237231941191008

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية األوفياء للبنيناالنباراحيائيمحمد كامل دحام محمد92238191941078020

كلية التربية/جامعة سامراء473.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد مشكور حمزه كريم92239251941205137

كلية التربية/جامعة سامراء472.8ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى وائل مظفر عبد هللا92240171941157055

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيمحمد حاكم جارهللا عبدالحسين92241231941198043

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيحسين علي عبيد مطر92242231941178013

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيايمان حامد عبد غافل92243231942178004

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيغيث عجيل عليوي مزهر92244231941257133

كلية التربية/جامعة سامراء472.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيعلي كمال جواد عبدالفتاح92245181941089037

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيخضر بدر رسول بردي92246231941255029

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار عبد الكاظم جابي حمزه92247241941204078

كلية التربية/جامعة سامراء472.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيمحمد محمود عبد اللطيف صبح92248201941019137

كلية التربية/جامعة سامراء472.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حيدر كاظم علوان92249241941013107

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائياياد احمد حسين مصطفى92250201941253009

كلية التربية/جامعة سامراء472.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمصطفى سعود صالح احميد92251181941002157

كلية التربية/جامعة سامراء472.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر عبد العباس مخبل بوهان92252231941252052

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قاراحيائيامير حمد كاطع حريجه92253221941370001

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيمحمد جزاع حميان صبار92254191941295012

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيضيف سعد ويس جاسم92255321941060024

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيالصادق مرتضى رضا جاسم92256231941178002

كلية التربية/جامعة سامراء471.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحسام الدين محمود غني قادر92257201941001058

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيمحمد نجم عبود محمد92258291941105026

كلية التربية/جامعة سامراء471.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمرتضى معمر هادي عطا هللا92259231941034078

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد نكتل حسين محمد92260171941359049

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيباقر عبد الواحد عبد الحسين محمد92261241941169015

كلية التربية/جامعة سامراء471.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعمر حاتم خلف عبد92262201941020082

كلية التربية/جامعة سامراء471.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمهند بشار جدوع رحيل92263261941010236

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةاحيائيعبد الستار سعد عبد النبي هويدي92264321941004023

كلية التربية/جامعة سامراء471.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيكرار يوسف عبيد كعيد92265231941051110

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيهدى قاسم حسن كاظم92266231942118052

كلية التربية/جامعة سامراء470.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد فضل محسن92267241941015080

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمحمود عويد محمود سلمان92268201941250118
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كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمشعان ابراهيم سليمان مسعود92269201941250121

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيليث مهدي جياد عزيز92270291941153266

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحسن رعد عوده جالب92271231941257029

كلية التربية/جامعة سامراء470.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبالل محمد محمود فرحان92272111941018031

كلية التربية/جامعة سامراء470.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيياسر رسول حمود جاسم92273191941041057

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيجاسم رسم علي ضيدان92274221941274003

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيمحمد لؤي غضبان خواف92275221941046074

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمسلم حسين عبيد حمزه92276261841027122

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح احمد عبو92277171941351174

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيخورشيد نجم عبدهللا حمد92278211941278025

كلية التربية/جامعة سامراء469.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيامير حيدر ناظم جودة92279241941020005

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيزينه رشيد مشكور الهو92280181942242080

كلية التربية/جامعة سامراء469.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائياحمد حاكم راهي عبود92281251941003001

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود عبد هللا سعود محمد92282101941011080

كلية التربية/جامعة سامراء469.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيعباس منصب كاظم عبدالحسين92283231941198027

كلية التربية/جامعة سامراء469.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيعبد هللا ياسين خضير حسين92284211941217013

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائياساور جميل ياس خضير92285181942242010

كلية التربية/جامعة سامراء468.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيسالم شنشول طه لفته92286241941151017

كلية التربية/جامعة سامراء468.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيكرار عبد زيد عبيد عبد الحسين92287251941157049

كلية التربية/جامعة سامراء468.0ثانوية المعتصم للبناتصالح الديناحيائيديانا حسن ثابت منسي92288181942219007

كلية التربية/جامعة سامراء468.0ثانوية الرافدين المختلطةصالح الديناحيائياسماعيل ادهام حمود حسين92289181941280007

كلية التربية/جامعة سامراء468.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيوليد خالد مدلول حمد92290181941141143

كلية التربية/جامعة سامراء468.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيسهير شري كاظم عطيه92291241942117108

كلية التربية/جامعة سامراء468.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيمثنى محسن علي جلود92292171941083036

كلية التربية/جامعة سامراء468.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد عنيد جبار طاهر92293261941003163

كلية التربية/جامعة سامراء468.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيمحمد حسين يوسف دودح92294201941020098

كلية التربية/جامعة سامراء467.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيمحمد حميد فرحان حسون92295231941069034

كلية التربية/جامعة سامراء467.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد هللا خضير بلو92296171941162067

كلية التربية/جامعة سامراء467.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيايمان مسعود عمر معروف92297201942238006

كلية التربية/جامعة سامراء467.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسن هادي كريم مسيلم92298241941069011

كلية التربية/جامعة سامراء467.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمحمد نزار علي تركي92299181941141119

كلية التربية/جامعة سامراء467.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيليث ياسين يونس فتاح92300181941004018

كلية التربية/جامعة سامراء467.0ثانوية الربيع المختلطةاالنباراحيائيابراهيم حسون حميان صبار92301191941295002

كلية التربية/جامعة سامراء467.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعيسى كمال ناحي شجر92302261941022112

كلية التربية/جامعة سامراء467.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيآيه ناظم مجود فليح92303181942252004

كلية التربية/جامعة سامراء467.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيمنار زياد حميد سلمان92304181942252025
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كلية التربية/جامعة سامراء466.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيرسل حسين علي شالل92305181942176063

كلية التربية/جامعة سامراء577.0الخارجيونالديوانيةتطبيقيحسين فاهم كميل غافل92306241951400014

كلية التربية/جامعة سامراء567.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقياحمد حسين علي محمد92307251951156003

كلية التربية/جامعة سامراء559.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيحسين عالوي جبير حنون92308241951152009

كلية التربية/جامعة سامراء556.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيشيماء مقداد اسماعيل خليل92309181952251029

كلية التربية/جامعة سامراء553.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيحسن فالح هاشم محمد92310221951063007

كلية التربية/جامعة سامراء553.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيعالء جواد راهي همالن92311241951074015

كلية التربية/جامعة سامراء552.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيسجاد علي كاظم حنتوش92312221951026039

كلية التربية/جامعة سامراء551.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيياسر محي عيسى صادق92313231951252083

كلية التربية/جامعة سامراء548.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيسرور علي محمد خواف92314181952251023

كلية التربية/جامعة سامراء547.0ثانوية الضفاف للبناتذي قارتطبيقيفاطمه كاظم ليلو عبود92315221952397016

كلية التربية/جامعة سامراء542.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبادي كاظم شنبار92316251951001165

كلية التربية/جامعة سامراء542.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيمحمد عباس محيبس بادي92317221951375025

كلية التربية/جامعة سامراء542.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقينورة حميد مجيد احمد92318181952251038

كلية التربية/جامعة سامراء542.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيصائب بندر عبد محسن جمر92319231951186016

كلية التربية/جامعة سامراء528.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيوسام وهاب عبد علي عيدان92320241951035034

كلية التربية/جامعة سامراء524.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيأحمد صبيح محيسن جابر92321241951012001

كلية التربية/جامعة سامراء522.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعقيل عبد االمير طاهر مشكور92322251951007111

كلية التربية/جامعة سامراء521.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعدنان باسم عنيد كاطع92323221951026053

كلية التربية/جامعة سامراء518.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيعباس جميل اسكندر مهلهل92324221951046028

كلية التربية/جامعة سامراء516.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى علي عذافه دريعم92325221951359015

كلية التربية/جامعة سامراء515.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيسعد قاسم نعيم عصواد92326241951074011

كلية التربية/جامعة سامراء515.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقييوسف عامر ناصر عبد92327241951152029

كلية التربية/جامعة سامراء514.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيمحمد نجم عبيد عجمي92328291951106028

كلية التربية/جامعة سامراء513.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيأيوب سعد فاضل مطير92329221951307001

كلية التربية/جامعة سامراء512.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين جاسم عليوي92330221951026057

كلية التربية/جامعة سامراء511.0الخارجيونالديوانيةتطبيقيعلي عباس حسين سهيل92331241951400027

كلية التربية/جامعة سامراء511.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفتطبيقينذير محمد علي محمد92332251951113016

كلية التربية/جامعة سامراء510.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيطالب سلمان محمد جاسم92333231951054026

كلية التربية/جامعة سامراء509.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيشيماء هادي ناصر محسن92334231952119040

كلية التربية/جامعة سامراء506.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيسيف كاظم عيسى حمد92335221951016017

كلية التربية/جامعة سامراء504.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا ستار حسن جابر92336251951211019

كلية التربية/جامعة سامراء503.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيكرار كريم حمود عوده92337231951198015

كلية التربية/جامعة سامراء502.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر محمد كريم رنان92338241951074008

كلية التربية/جامعة سامراء497.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا عباس كريم حسن92339251951152026

كلية التربية/جامعة سامراء497.0اعدادية النهضة للبنينذي قارتطبيقييوسف رياض عدنان جاسم92340221951049035
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كلية التربية/جامعة سامراء497.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىتطبيقيعامر ناصر كامل حجي92341291951105009

كلية التربية/جامعة سامراء496.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيعلي موسى عبد النبي عوده92342221951017039

كلية التربية/جامعة سامراء495.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينتطبيقيسهى رشيد مجيد خليل92343181952252007

كلية التربية/جامعة سامراء493.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيكرار مجيد كامل سكر92344221951063032

كلية التربية/جامعة سامراء493.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيمياده جمال الطيف جاسم92345181952242081

كلية التربية/جامعة سامراء493.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيحسن غانم عيسى حمد92346221951016007

كلية التربية/جامعة سامراء492.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد احمد جبير جيجان92347241951012026

كلية التربية/جامعة سامراء492.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقياحمد سليم خريبط زبون92348281951044009

كلية التربية/جامعة سامراء491.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيمهدي هالل كاصد كايش92349221951021097

كلية التربية/جامعة سامراء489.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيمحمد قادر شويج مسير92350221951063037

كلية التربية/جامعة سامراء489.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقياحمد فليح حسن ياسر92351241951012002

كلية التربية/جامعة سامراء489.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيصالح مهدي عبد حسن92352181951002028

كلية التربية/جامعة سامراء488.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيبيداء جاسم عبد الحسين ناصر92353221952095005

كلية التربية/جامعة سامراء488.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيمجيد عبد هللا والي ثنيان92354221951023032

كلية التربية/جامعة سامراء488.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيعباس حائر محمد حاجم92355221951026046

كلية التربية/جامعة سامراء487.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيمزدلفه عبدالقادر اسماعيل صالح92356181952251033

كلية التربية/جامعة سامراء487.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيشعالن عبد شدهان عيدان92357221951034017

كلية التربية/جامعة سامراء487.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي طارش خضير سلطان92358241951200031

كلية التربية/جامعة سامراء487.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيسندس لفته علي حسين92359181952242046

كلية التربية/جامعة سامراء486.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمحمد عصفور جبار عايش92360221851046066

كلية التربية/جامعة سامراء486.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىتطبيقييوسف كاظم خوين لفتة92361291951105016

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيمصطفى احمد فضل حمزه92362231951010041

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيايالف واثق عبدالرحمن طعمه92363181952230005

كلية التربية/جامعة سامراء485.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيمحمد رحيم خلف هليل92364221951374074

كلية التربية/جامعة سامراء485.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيكرار ابراهيم فاضل كاظم92365231951255080

كلية التربية/جامعة سامراء485.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيمحمد عباس عبد الحسن بريسم92366251851046049

كلية التربية/جامعة سامراء484.0ثانوية ضياء الشمس للبنينالديوانيةتطبيقيعبد الرشيد حبيب عليوي كحيط92367241951059004

كلية التربية/جامعة سامراء484.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقيعالء حسين طاهر حاتم92368221951368015

كلية التربية/جامعة سامراء482.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعبد هللا يوسف عبد الزيد عاشور92369231951051033

كلية التربية/جامعة سامراء482.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيباقر حميد انعيمه ياسر92370231951054009

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد سالم حسين شاطي92371231951252003

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمصطفى مهدي عبود سلطان92372221951046067

كلية التربية/جامعة سامراء481.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيمحمد جاسم عبدعلي كزار92373231951190012

كلية التربية/جامعة سامراء481.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد مزهر جياد مطر92374241951200005

كلية التربية/جامعة سامراء480.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين بشير ثجيل مبارك92375221951370002

كلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيمريم مهدي هويس حمادي92376241952115033
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كلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيحسين صمد حسين جابر92377221951026024

كلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقييوسف فليح اليج ونس92378231951013033

كلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيمنتظر ستار جبار منحر92379221951046070

كلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعبد الرحمن نعيم عبد زيد غضب92380241951012037

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقياحمد خليل حمزة محيسن92381231951198001

كلية التربية/جامعة سامراء478.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيمحمد سعد مجيد حسن92382231951190013

كلية التربية/جامعة سامراء478.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الدينتطبيقيفالح حسن محمد خريف92383181951070048

كلية التربية/جامعة سامراء476.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيحسن رعد فاضل عباس92384221951002010

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيعلي ثجيل عبد الهادي حسن92385221951016025

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارتطبيقيعباس جبار طميش محجال92386221951304009

كلية التربية/جامعة سامراء476.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيحميد جواد عطيه عراك92387241951016039

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيمجتبى علي وحيد موسى92388231951182012

كلية التربية/جامعة سامراء476.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيمحمد سجاد عبد االمير عبيد92389271951037032

كلية التربية/جامعة سامراء475.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقييوسف هالل داود محسن92390221951308071

كلية التربية/جامعة سامراء475.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيكاظم ناجح نعمه كاظم92391251951211029

كلية التربية/جامعة سامراء475.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمود فاضل صالح مهدي92392241951013075

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيسجاد عبد االمير حنون حنش92393221951016014

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيرسول رشاك حريجه منصور92394221951017016

كلية التربية/جامعة سامراء474.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيحسين برزان عجيل كاطع92395221851046011

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيعامر فاضل هاشم عويد92396231951181016

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكريم هاشم عبد زيد عبد92397241951208065

كلية التربية/جامعة سامراء474.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي ميثم مهدي ضهد92398221951368017

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيعبد هللا علي حسن علي92399231951054029

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقينايف طالل صالح عجل92400221951035101

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيحيدر قاسم عبيد وريج92401221951374027

كلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين عبد بشان92402251951013026

كلية التربية/جامعة سامراء473.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيمرتضى يحيى مطلك مرزوق92403231851190031

كلية التربية/جامعة سامراء473.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكرار فيصل كريم علوان92404241951200038

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية التسامح المختلطةبابلتطبيقيامال سعد عبيد ختالن92405231952192001

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قارتطبيقيمقتدى حيدر عذاب ماشي92406221951367025

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقياحمد وليد امين احمد92407181951030003

كلية التربية/جامعة سامراء471.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيحسنين باسم عبد االمير محمد92408241951027010

كلية التربية/جامعة سامراء471.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمصطفى فارس مسعد حبيب92409221951091077

كلية التربية/جامعة سامراء470.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيمهدي محمود مهدي خميس92410211851007076

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية سامراء االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعمر رعد محمود محسن92411181951152012

كلية التربية/جامعة سامراء469.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد باقر ضياء جهيد موسى92412241951200042
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كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيحيدر عدنان محسن عطشان92413221951034012

كلية التربية/جامعة سامراء469.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيحمزه شاكر كدوري ناصر92414241951006010

كلية التربية/جامعة سامراء468.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيساجد سامي غازي طوينه92415241951152013

كلية التربية/جامعة سامراء467.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيابرار رياض ياسين علي92416181952242004

كلية االداب/جامعة سامراء631.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيمريم مجيد رشيد عطا هللا92417181922252023

كلية االداب/جامعة سامراء432.0اعدادية الزوراء للبناتصالح الدينادبيعال عبد الوهاب محمد حسن92418181922162026

كلية االداب/جامعة سامراء432.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الستار ابراهيم علي محمد92419121921029025

كلية االداب/جامعة سامراء431.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيمريم شامل حمرين خشف92420211922107036

كلية االداب/جامعة سامراء431.0ثانوية النظامية المختلطةديالىادبيبكر حسن عبد الهادي علي92421211921206003

كلية االداب/جامعة سامراء427.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيمارية عبد المجيد حسين علوان92422181922252020

كلية االداب/جامعة سامراء425.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيهديل حميد محمد علي92423181922183057

كلية االداب/جامعة سامراء424.0ثانوية السبطين المختلطةصالح الدينادبيمرتضى هيثم هاشم عبد الساده92424181921314005

كلية االداب/جامعة سامراء422.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيمحمد عارف عبد السالم ابراهيم92425211921272139

كلية االداب/جامعة سامراء422.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيعلي عبد حميد عبد هللا92426201921020040

كلية االداب/جامعة سامراء421.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيعلي عباس مكي جاسم92427131821002045

كلية االداب/جامعة سامراء421.0ثانوية دجلة المسائيةصالح الدينادبيسعاد محمد جاسم محمد92428181922348008

كلية االداب/جامعة سامراء543.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيحنين مصطفى عواد خضير92429181942230026

كلية االداب/جامعة سامراء538.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيزهراء مازن كريم حسين92430181942252011

كلية االداب/جامعة سامراء496.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عقيل محمد عبد92431181942176139

كلية االداب/جامعة سامراء462.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيمرتضى محمد عبيد ذويب92432231841255082

كلية االداب/جامعة سامراء459.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيساره خليف حمد راهي92433261942099026

كلية االداب/جامعة سامراء458.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيغفران اياد عطاهللا اسعد92434181942221027

كلية االداب/جامعة سامراء454.0اعدادية النهضة المسائية للبنينصالح الديناحيائياحمد رياض علي ابراهيم92435181941335007

كلية االداب/جامعة سامراء452.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيمؤيد عبد االله سلمان محسن92436181841073031

كلية االداب/جامعة سامراء451.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىاحيائيسجاد حميد علي حميد92437211941085016

كلية االداب/جامعة سامراء450.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيماء السماء يونس عبد علي كاظم92438291941007277

كلية االداب/جامعة سامراء450.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الديناحيائيعبدالحكيم مهند فليح حسن92439181941040018

كلية االداب/جامعة سامراء448.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيعذراء خالد حميد عبد هللا92440221942165082

كلية االداب/جامعة سامراء447.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيمجاهد بكر عبيد محمد92441181941021036

كلية االداب/جامعة سامراء447.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيحنان عبد الحليم علي حسين92442161942165109

كلية االداب/جامعة سامراء446.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد عمار جاسم محمد92443221941002119

كلية االداب/جامعة سامراء462.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيدعاء محسن موالن عماش92444181952183014

كلية االداب/جامعة سامراء459.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقياحمد عبدالخالق حميد مجيد92445181951033003

كلية االداب/جامعة سامراء454.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيمروه حيدر مسلم عباس92446181952275010

كلية االداب/جامعة سامراء453.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد معتصم رحيم رسن92447181951033047

كلية االداب/جامعة سامراء452.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيشهد عبد الجبار خلف سلوم92448181952242050
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كلية االثار/جامعة سامراء422.0ثانوية الحجاز المختلطةصالح الدينادبيبالل عيد جدوع محمد92449181821292004

كلية االثار/جامعة سامراء442.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيتبارك رؤوف داود كاظم92450211942093016

كلية االثار/جامعة سامراء442.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيعلي صباح قاسم محمد92451221941021068

كلية االثار/جامعة سامراء441.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائياحمد عقيل محمد هاشم92452231941054011

كلية االثار/جامعة سامراء438.0ثانوية تغلب المختلطةصالح الديناحيائيمحمد نصيف جاسم حمد92453181941300017

كلية االثار/جامعة سامراء436.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه فليح صويح عباس92454231942271352

كلية االثار/جامعة سامراء434.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر حسون محمد بكار92455111941049191

كلية االثار/جامعة سامراء433.0ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسن سعيد عباس92456241942126005

كلية االثار/جامعة سامراء433.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالحسن عادل جاسم حمود92457111941008008

كلية االثار/جامعة سامراء432.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيرندة وليد داود حسين92458191842166026

كلية االثار/جامعة سامراء432.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيعبد هللا محمد نادر فتاح92459321941060035

كلية االثار/جامعة سامراء430.0ثانوية الشهباء المختلطةبابلاحيائيعلي حازم مدير بري92460231941229006

كلية االثار/جامعة سامراء428.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيمحمد ساجد حسن حرب92461211841226013

كلية االثار/جامعة سامراء427.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها جاسم اجوير حمد92462111842133055

كلية االثار/جامعة سامراء427.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروعه قاسم عباس فياض92463111842084064

كلية االثار/جامعة سامراء426.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى صباح عبد الحسن عوده92464111942070091

كلية االثار/جامعة سامراء426.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيعفراء ناظم رزوقي ابراهيم92465181942161037

كلية االثار/جامعة سامراء426.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيمروان ابراهيم علي زنبور92466201941250120

كلية االثار/جامعة سامراء426.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائينور سعيد عبيد جاسم92467101942101144

كلية االثار/جامعة سامراء426.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيمها علي عبد ابراهيم92468101942091102

كلية االثار/جامعة سامراء426.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامير علي محمد عباس92469251941031097

كلية االثار/جامعة سامراء425.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد االمير كاظم عنيون92470251941150220

كلية االثار/جامعة سامراء425.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قاراحيائيأطياف محمد نايف عبيد92471221942148001

كلية االثار/جامعة سامراء425.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيانوار زمان دلف خلف92472191942229009

كلية االثار/جامعة سامراء425.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيضياء هادي مهدي شيال92473251941152032

كلية االثار/جامعة سامراء425.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيزينه حميد الطيف جاسم92474181942221015

كلية االثار/جامعة سامراء425.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائييحيى خليل كريم عاكول92475261941014120

كلية االثار/جامعة سامراء425.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةاحيائيمنار ربيع كريم محمد92476241942159009

كلية االثار/جامعة سامراء425.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجنان عادل احمد جعفر92477141942066025

كلية االثار/جامعة سامراء425.0ثانوية باقرته للبنيننينوىاحيائيحسن اسماعيل ابراهيم عبد هللا92478171941082003

كلية االثار/جامعة سامراء425.0ثانوية الزوية للبنينصالح الديناحيائياحمد خطاب احمد وكاع92479181841017002

كلية االثار/جامعة سامراء424.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيفاطمة الزهراء مالك حاتم دحام92480191942161035

كلية االثار/جامعة سامراء424.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائينور عادل طعيمة فيصل92481221842158064

كلية االثار/جامعة سامراء424.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيسيف حامد عبد حسن92482241941012050

كلية االثار/جامعة سامراء424.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيمحمد خضر محمد خلف92483201941058022

كلية االثار/جامعة سامراء424.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر عباس علي فاضل92484251941031111
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كلية االثار/جامعة سامراء423.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيانوار حسين عباس حسين92485221842190017

كلية االثار/جامعة سامراء423.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيرضوان حازم خليل ابراهيم92486211941034032

كلية االثار/جامعة سامراء423.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عماد الزم محل92487241941001018

كلية االثار/جامعة سامراء423.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسين نجم عبد صالح92488281941151075

كلية االثار/جامعة سامراء422.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيايه عبدالقادر جمال خورشيد92489181942240010

كلية االثار/جامعة سامراء422.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيخطاب عمر احمد عبد هللا92490181841073015

كلية االثار/جامعة سامراء422.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيعذراء عباس فاضل حلول92491261942126050

كلية االثار/جامعة سامراء422.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد بشار محمد هوبي92492101941014055

كلية االثار/جامعة سامراء464.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيرسل موفق ابراهيم ظاهر92493181952251018

كلية االثار/جامعة سامراء450.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقياحمد حميد سلطان مخلف92494211951272007

كلية االثار/جامعة سامراء445.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقينور حسن فاضل صخي92495221952411016

كلية االثار/جامعة سامراء438.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيفرح كيالن فاروق حنون92496181952242064

كلية االثار/جامعة سامراء437.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيمصطفى جاسم محمد عوفي92497221951027058

كلية االثار/جامعة سامراء436.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رضا عبد العليم محمد رضا سبع92498251951024021

كلية االثار/جامعة سامراء436.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد هاني زيدان خلف92499231951251031

كلية االثار/جامعة سامراء434.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعبد المجيب نعيم ناصر طعمه92500281951006072

كلية االثار/جامعة سامراء434.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينتطبيقيرنا اركان صالح مرعي92501181852221015

كلية االثار/جامعة سامراء433.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد عبود راشد بركه92502221951310012

كلية االثار/جامعة سامراء432.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيمحمد فوزي محمد سليمان92503191951029019

كلية االثار/جامعة سامراء431.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعمار عادل غيالن مهيجر92504221951021061

كلية االثار/جامعة سامراء430.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين دعيل خفي مطير92505221951300041

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء485.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةادبياكرم حسن شاني غلوم92506241921024005

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء425.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبياسراء عادل محمد ضيدان92507181922120002

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء425.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيضحى عامر نصيف جاسم92508211922177015

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء425.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبينبأ عبد الكريم سلطان سدرة92509211922127028

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء423.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيعبد هللا عامر محمود رشيد92510211921261015

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء423.0اعدادية االمام المختلطةصالح الدينادبياالء غازي صالح مهدي92511181922278002

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء423.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيبدر قاسم مهدي مكي92512221921086018

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء422.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيشفاء حسين رباح دايح92513211922226030

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء420.0ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحميد محمد جاسم كاظم92514101921206024

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء461.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيعائشه علي عبدالحافظ حمودي92515181942240032

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء451.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيغفران علي صافي جواد92516181942176129

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء450.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعقيل رسول جواد كاظم92517231941008120

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء446.0ثانوية الهناء المختلطةذي قاراحيائيضحى وحيد عباس جياد92518221942276003

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء446.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيعقيل حسن شندل عبيس92519251941152038

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء444.0اعدادية المسار المختلطةذي قاراحيائياحمد رزاق مكطوف وادي92520221941255001
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كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء444.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتبابلاحيائيعذراء شهيد حسين عاصي92521231942156006

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء440.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمقتدى مشتاق عبد الواحد كاظم92522221941035250

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء440.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه هاشم محمد زغير92523251942102031

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء439.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمد حسن جميل ابراهيم خزعل92524261941009121

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء453.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيمسلم يوسف نازول حداوي92525231951005050

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء452.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيايات حسون حاضر الطيف92526181952242015

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء445.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيباقر حامد حسوني هريس92527291851002018

كلية العلوم/جامعة سومر632.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء جمال كنهار ذياب92528221942141019

كلية العلوم/جامعة سومر629.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيمريم طالب ثجيل جابر92529221942170081

كلية العلوم/جامعة سومر629.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيجواد كاظم ردام بردي92530221941067018

كلية العلوم/جامعة سومر625.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد كاظم عطب كاطع92531221941036263

كلية العلوم/جامعة سومر622.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين محسن حنا حسين92532221941036082

كلية العلوم/جامعة سومر616.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد علي سلمان بطي92533291941007306

كلية العلوم/جامعة سومر612.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيياسين كاظم نعمه زهيان92534241941014053

كلية العلوم/جامعة سومر612.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه علي حميد خلف92535221942418005

كلية العلوم/جامعة سومر609.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوسن موسى شمسي عبد الحسين92536111942065202

كلية العلوم/جامعة سومر609.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيموسى محمد جمعه عجيل92537221941033143

كلية العلوم/جامعة سومر609.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد جبار مطر سلطان92538161941363043

كلية العلوم/جامعة سومر609.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب كاظم طالب عبد علي92539221942178094

كلية العلوم/جامعة سومر608.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيكرار ناصر رويس عيسى92540221941036220

كلية العلوم/جامعة سومر607.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائياسراء عادل خلف بشير92541221942170003

كلية العلوم/جامعة سومر607.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيعلي حسين عاشور خضير92542281941008047

كلية العلوم/جامعة سومر604.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيايثار صادق كريم حمود92543221942113026

كلية العلوم/جامعة سومر601.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيكرار امير حسن بردان92544221941274023

كلية العلوم/جامعة سومر600.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعلي محمد عبد الحسين عجه92545221941031127

كلية العلوم/جامعة سومر598.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين طالب ظاهر امير92546221942141046

كلية العلوم/جامعة سومر598.0ثانوية زيد بن علي المختلطةذي قاراحيائيمسلم علي عبد كركوش92547221941217013

كلية العلوم/جامعة سومر598.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيقدس عالء حسن محمد92548221942142040

كلية العلوم/جامعة سومر598.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائينرجس محسن نعيم عريم92549221942115071

كلية العلوم/جامعة سومر597.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيرقيه حميد حسن بردان92550221942393052

كلية العلوم/جامعة سومر596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين سعود زمزوم عبد هللا92551221941053024

كلية العلوم/جامعة سومر593.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم ناظم ساجت عبد هللا92552221942141220

كلية العلوم/جامعة سومر592.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكاحيائيعاصم جاسم محمد حبيب92553201841067017

كلية العلوم/جامعة سومر591.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائياحمد مشحوت ياسر حسين92554161941069002

كلية العلوم/جامعة سومر591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عمار اسماعيل طاهر92555221942141143

كلية العلوم/جامعة سومر590.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسرى حميد كامل عبد هللا92556121942093029
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كلية العلوم/جامعة سومر590.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائياسراء حسن زويد شمخي92557221942161005

كلية العلوم/جامعة سومر589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة شهيد شاكر محسن92558221942139148

كلية العلوم/جامعة سومر588.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد داود غانم محمد92559221941092046

كلية العلوم/جامعة سومر588.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ميثم فاضل حسن92560221942141203

كلية العلوم/جامعة سومر588.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ريسان لهوب عليوي92561221942393117

كلية العلوم/جامعة سومر588.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيابو بكر عبيد عواد ضاري92562121941020007

كلية العلوم/جامعة سومر587.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حميد كاظم عباس92563221942141131

كلية العلوم/جامعة سومر587.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبلسم قاسم كبيش بريد92564221942141042

كلية العلوم/جامعة سومر585.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيازهار علوان عبد عذار92565241942130001

كلية العلوم/جامعة سومر584.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى جليل رخيص جبر92566221942390008

كلية العلوم/جامعة سومر584.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيحنان راهي ناهي رحمان92567221942204039

كلية العلوم/جامعة سومر583.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيمنى طالب كطان خضير92568221942141228

كلية العلوم/جامعة سومر583.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب يوسف هاشم عبد92569221942139112

كلية العلوم/جامعة سومر583.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ غني ساجت يوسف92570221942175224

كلية العلوم/جامعة سومر580.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قاراحيائيايات جليل رخيص جبر92571221942390001

كلية العلوم/جامعة سومر579.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائييوسف علي عبد الحسين موسى92572221941098178

كلية العلوم/جامعة سومر578.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيوسام حسن سلطان هبر92573221941029114

كلية العلوم/جامعة سومر578.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيسارة فالح وناس جبار92574241942100065

كلية العلوم/جامعة سومر578.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيايات كريم كاصد ناجي92575221942321024

كلية العلوم/جامعة سومر577.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيعلي محيسن مكطوف كاظم92576221941020042

كلية العلوم/جامعة سومر577.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب ساجد عبد الصاحب مهدي92577221942204076

كلية العلوم/جامعة سومر577.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم علي محمد زوير92578221942417067

كلية العلوم/جامعة سومر576.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب ميثم فاضل حسن92579221942141148

كلية العلوم/جامعة سومر576.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيمحمد عزيز كريم عبد92580221941028074

كلية العلوم/جامعة سومر574.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيزهراء خالد لطيف خلف92581221942107023

كلية العلوم/جامعة سومر574.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حسن عباس جالب92582241941001107

كلية العلوم/جامعة سومر574.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيحسن علي جبار حمود92583281941008017

كلية العلوم/جامعة سومر574.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيابرار جاسم علوان محار92584221942323002

كلية العلوم/جامعة سومر574.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب فاضل مطر راضي92585221942175135

كلية العلوم/جامعة سومر572.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزينب حبيب سحيب حمد92586271942107033

كلية العلوم/جامعة سومر572.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيحسام عوض عطية بكال92587221941065009

كلية العلوم/جامعة سومر571.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيحنان ياسر يوسف حمود92588261942163007

كلية العلوم/جامعة سومر571.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمنتظر غانم جاسم ساجت92589221941036295

كلية العلوم/جامعة سومر570.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين علي مجبل شنشول92590291941003082

كلية العلوم/جامعة سومر570.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائينبأ نعيم كاظم بطاط92591261942097100

كلية العلوم/جامعة سومر569.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد صباح مبدر مزهر92592231941017141
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كلية العلوم/جامعة سومر569.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك قاسم جخم عبد92593221942141058

كلية العلوم/جامعة سومر568.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمصعب عزيز لطيف ناهي92594221941040158

كلية العلوم/جامعة سومر568.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد ناظم ثجيل نصيف92595221941076120

كلية العلوم/جامعة سومر567.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيعلي لميع عطشان ياسر92596161941069036

كلية العلوم/جامعة سومر567.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيفاطمه علي هادي صالح92597221942189039

كلية العلوم/جامعة سومر567.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائينرجس ميثم محمد كاظم92598231942096142

كلية العلوم/جامعة سومر566.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين فليح سرحان توماس92599221941002083

كلية العلوم/جامعة سومر566.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه فليح نميش معارج92600221942175187

كلية العلوم/جامعة سومر566.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عزيز غافل ناصر92601221942175106

كلية العلوم/جامعة سومر565.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيابرار علي صدام عبود92602221942203001

كلية العلوم/جامعة سومر563.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيايه هادي حسن المي92603221942162011

كلية العلوم/جامعة سومر563.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد خالد خليل كاظم92604111941025029

كلية العلوم/جامعة سومر605.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيعلي حميد موسى مشيري92605221951058011

كلية العلوم/جامعة سومر573.0اعدادية القوارير للبناتذي قارتطبيقيزينب ناذر ثغاب عبد92606221952413006

كلية العلوم/جامعة سومر567.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيحيدر مظفر منشد حسوني92607221951051014

كلية العلوم/جامعة سومر566.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيسالم كاظم راضي طعيمه92608241951010018

كلية العلوم/جامعة سومر563.0اعدادية القوارير للبناتذي قارتطبيقيزهراء عبد هللا هجهوج اسماعيل92609221952413005

كلية العلوم/جامعة سومر559.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقينور الهدى مطشر عبد منهل92610221952321048

كلية العلوم/جامعة سومر548.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى عصام خضير عباس92611221951053048

كلية العلوم/جامعة سومر538.0اعدادية القوارير للبناتذي قارتطبيقياسيا عناد نعيثل عبد الخضر92612221952413001

كلية العلوم/جامعة سومر529.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقينور الهدى نعيم وسيل عكيلي92613221952216007

كلية العلوم/جامعة سومر518.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر فالح عذافه كيطان92614221951076042

كلية العلوم/جامعة سومر518.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيليلى فهد سعدون مخيمر92615221952168024

كلية العلوم/جامعة سومر506.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقييقين لقمان رزاق جعاز92616221952216008

كلية العلوم/جامعة سومر501.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيعلياء ريسان هالمه حمادي92617221952311024

كلية العلوم/جامعة سومر499.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيزينب ريسان هالمه حمادي92618221952311015

كلية العلوم/جامعة سومر499.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيسرور محمد سعيد منشد92619221952165018

كلية العلوم/جامعة سومر495.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيطاهر كاظم حسن ثامر92620221951069038

كلية العلوم/جامعة سومر491.0الخارجياتذي قارتطبيقيزمن حمود سعود سريح92621221952401011

كلية العلوم/جامعة سومر490.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيمحمد نعمه عباس حسين92622221951069078

كلية العلوم/جامعة سومر490.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيدعاء فليح حسن بردي92623221952168011

كلية العلوم/جامعة سومر489.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيافتخار قاسم محمد خضر92624221952163004

كلية العلوم/جامعة سومر489.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيسعد عزيز معيوف طعمه92625221851033042

كلية العلوم/جامعة سومر487.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيانوار علي نوري مخيمر92626221952168002

كلية العلوم/جامعة سومر482.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيفراس مالك فارس عليوي92627221951028051

كلية العلوم/جامعة سومر481.0اعدادية النهضة للبنينذي قارتطبيقيمرتضى عبد النبي حريز عليخ92628221951049029
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كلية العلوم/جامعة سومر479.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيكريم كاظم حسين لغط92629271951024070

كلية العلوم/جامعة سومر478.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد باقر علي عبد نايف92630221851096057

كلية العلوم/جامعة سومر477.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمصطفى احمد هاشم حسين92631281951008104

كلية العلوم/جامعة سومر473.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيحسن جبار حسين دحام92632221951034007

كلية العلوم/جامعة سومر472.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيسجى غازي نزال عواد92633221952163038

كلية العلوم/جامعة سومر472.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيانعام جبار عبد الحسين كريدي92634221952169002

كلية العلوم/جامعة سومر471.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيذياب عزيز عذاب مطر92635221951081025

كلية العلوم/جامعة سومر470.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقياحمد ثجيل ميش عباس92636221951067001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر600.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمخلد ماجد علي جابر92637221941363103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر572.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيمحمد علي ليث قاسم موسى92638221941021106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر568.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيهبه محمد شعالن مجيفي92639221942170092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر555.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيوالء حسين محمد عبد92640221941058105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر547.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عالء جدوع عالوي92641221942399016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر544.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيامنه حمد هللا جناح حسين92642221942115007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر542.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيحوراء حسين يعكوب وشاح92643221942115016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر533.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيغدير جواد كاظم نعيمه92644221942141175

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر528.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائيهشام فراس هاشم حسين92645231941074018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر522.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيهاجر عبدالحسين عباس محمد92646181942176174

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر520.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبد القادر جاسم حسين خضير92647211941272113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر511.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائياحمد جليل بجاي احمد92648221941049004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيتقى جواد كاظم جاسم92649221942141063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر508.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيرسل حسن عساف علي92650261942085023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر507.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتجى جبار وحيد جاسم92651141941017097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر507.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعلي جبار خضير عبيس92652231941071107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر506.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمراد حيدر صعيب موسى92653291941153318

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر504.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي حسين حسن92654221941358045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيكرار ضياء عبد الزهرة عليوي92655241941021034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيامير فرحان ذياب جواد92656231941164006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائينور هادي امين عطيه92657221942167068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمد صالح مهدي حسن92658231941008180

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعز الدين باسم رشيد عبيد92659231941031087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيحيدر جواد كاظم حسن92660161941358012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه سلمان بهي مري92661141942109029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسين علي ناجي عبد الواحد92662291941002051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيامين ماجد نعمه خميس92663251941119003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد علي جميل كريم لفتة92664231941005166
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيمحمد حمزه جواد كاظم92665231941018038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلاحيائيحسن باسم نزال صكبان92666231941163004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائينور الهدى حميد عبد الكريم عويد92667221942158079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0ثانوية ابو القاسم المختلطةبابلاحيائيعبدهللا حسين مدلول عبيد92668231941209007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينالمثنىاحيائيمعتمد سعد عبد منشود92669291941029004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمنتظر علي زيد محيي92670221941003247

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيحيدر هادي ريسان حمود92671221941013052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمكارم رعد كريم سعيد92672221942323286

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد مطرود خضر92673221942156141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ثائر نعيثل خليف92674221942428016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيرقيه حميد عايد عبود92675221942125081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر497.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيحسين جاسم نعمه محسن92676231941032024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا حسن مزهر علي92677221941003096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0ثانوية تبارك اللبناتذي قاراحيائيبتول حسين نصيف حسين92678221942184004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحيدر عالء محمد حمزه92679231941020120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيآيه علي سالم جاسم92680261942097010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيعلي راضي طعيمه عباس92681241941025030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيرقية محمد عبد حسين92682221942323107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفاحيائيكاظم عبد علي كاظم مطر92683251941015010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزهراء ميثم علي خرميط92684261942097057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0ثانوية الشطرة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سالم عبد المحسن مزهر92685221942129004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيآيه حازم عبود عبيد92686261942250006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزين العابدين ساجد خليل ابراهيم92687231941020149

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائياشرف ناصر زايد علي92688221941302006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قاراحيائيعلي يعقوب عاشور محمد92689221941312023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء امين محمود حبيب92690261942143042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيياسر حسين علي عبد92691231941065036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمنار جواد شاكر عصواد92692251942100364

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيصالح ضاحي هادي معارج92693221941020030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد كاظم سوادي علي92694261941003166

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جواد حسين شناوة92695241941018079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد المهدي منتظر عبد الحمزه كريم92696241941001231

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيسجاد اسعد محسن ابراهيم92697231941009052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه جواد عبد عاصي92698141942072125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيمحمد طه ياسين بريسم92699271941020073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيفرقان علي حسن حريز92700221942128077
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيحيدر رحيم طعمه جابر92701241941006024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر491.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيمحمد رضا ابراهيم عباس محمد92702231941003077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائياحمد عالء عبد الكريم محمد جعفر92703251941009015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائينورهان ستار جبار كاظم92704151942052062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيهبه محمد حميد نصيف92705211942292052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيفاطمة محمد حميد راضي92706281942081049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعبدالودود عبد خضير عباس92707201941259177

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةذي قاراحيائيحمزه فاعور جبر محمد92708221941260012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيحنان لطيف الزم شياع92709221942232004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيحسين علي راشد محسن92710231941027016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائيحسن محمد حسين عبد92711231941050009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيساره رياض سلمان موسى92712221942394053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيرقيه حسن داخل عذيب92713221942154033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرسل عبدالمهدي عبدالصاحب عبدالكاظم92714241942081024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينسرين عذيب عبد العالي ياسين92715261942088111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعلي كاظم حمزه عباس92716261941027095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى هادي عنيد حمود92717221941002279

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيرضا باسم محمد جباره92718221941040065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد آيدن حسين حسن92719141941018133

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر507.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمصطفى راضي جاسم محمد92720281951032044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر499.0اعدادية القوارير للبناتذي قارتطبيقيامنيات حاتم ياسر فليح92721221952413003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر492.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمسلم رعد فريج غالي92722161951034141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيعلي عالء كامل عبود92723281951002045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر472.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيحسين شاكر عبد الصمد بندر92724161951051027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر470.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى اياد حمود عبد الرضا92725161951357355

كلية القانون/جامعة سومر571.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيسجى رحمن عبد الحسين عبيد92726221922170048

كلية القانون/جامعة سومر544.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيزينب عقيل محسن شمخي92727221922160036

كلية القانون/جامعة سومر511.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيهيبت جابر شعالن زبيدي92728221922177019

كلية القانون/جامعة سومر510.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيعلي حسين علي يوسف92729221921062021

كلية القانون/جامعة سومر501.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيغدير عزيز عبيد زغير92730221922115045

كلية القانون/جامعة سومر496.0الخارجيونذي قارادبياشهاب احمد كامل صالح92731221921400005

كلية القانون/جامعة سومر493.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيعلي حمودي جاسم عبد92732221921033033

كلية القانون/جامعة سومر476.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيمحمد حيدر عكله يحيى92733221921033043

كلية القانون/جامعة سومر468.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيعبد الكريم قاسم رفش ساجت92734221921374021

كلية القانون/جامعة سومر465.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيباقر اسعد فرهود محي92735221921068004

كلية القانون/جامعة سومر465.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارادبيزهراء نزيه حميد مخيلف92736221922204009
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كلية القانون/جامعة سومر464.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيطيبه علي حسين ناصر92737221922156030

كلية القانون/جامعة سومر464.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قارادبيفاطمة حسين كوار سرحان92738221922420006

كلية القانون/جامعة سومر462.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيهيلين نزار عبد فرحان92739221922158042

كلية القانون/جامعة سومر461.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيحسين عبد الساده عبد هللا شنان92740221921068010

كلية القانون/جامعة سومر459.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارادبيمصطفى رحيم عطوان عبد هللا92741221921019031

كلية القانون/جامعة سومر459.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيآالء نعيم سلمان حسن92742221922101001

كلية القانون/جامعة سومر457.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيمحمود سمير عبود لفته92743221921231013

كلية القانون/جامعة سومر457.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيمصطفى ليث كريم سلمان92744221921020044

كلية القانون/جامعة سومر457.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيمها ضياء حبيب دحام92745221922101038

كلية القانون/جامعة سومر541.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك رائد كاظم هادي92746221942396003

كلية القانون/جامعة سومر538.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيعباس جاسم امطير ورد92747221941011025

كلية القانون/جامعة سومر536.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيرضوان مسلم داخل حسن92748221941035085

كلية القانون/جامعة سومر531.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيوالء قاسم احمد عبد النبي92749221942135210

كلية القانون/جامعة سومر530.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيآيات سرمد خلف لفته92750221942153006

كلية القانون/جامعة سومر527.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيايمان هاشم محمد جابر92751221942232002

كلية القانون/جامعة سومر526.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد ناهي ضامن92752221941019155

كلية القانون/جامعة سومر526.0ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قاراحيائيايات ثجيل جخيم معارك92753221942118003

كلية القانون/جامعة سومر526.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيهند حمود عطيه عيسى92754221942101076

كلية القانون/جامعة سومر518.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار جمال ناصر حسين92755221941098136

كلية القانون/جامعة سومر518.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر حافظ جبار عباس92756221941077017

كلية القانون/جامعة سومر518.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمصطفى علي صبري صبيح92757221941072118

كلية القانون/جامعة سومر516.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيجعفر عبد علي حطحوط جبار92758221941001015

كلية القانون/جامعة سومر515.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين فاضل جابر حلبوص92759221941066013

كلية القانون/جامعة سومر506.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه هاني عبد الحسين لفته92760221952175029

كلية القانون/جامعة سومر472.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيبنين احمد نعيم ياسر92761221952190009

كلية القانون/جامعة سومر471.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيسيف سعد طعيمه دخيل92762221951076021

كلية القانون/جامعة سومر469.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيحيدر علي خلباص فرحان92763221951031012

كلية الزراعة/جامعة سومر458.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيرسل عدي شهيد عليوي92764221942209052

كلية الزراعة/جامعة سومر454.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيايمان جعفر حسن موسى92765221942413006

كلية الزراعة/جامعة سومر453.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيهيفاء محمد حسين رحيل92766221942311061

كلية الزراعة/جامعة سومر451.0ثانوية الميثاق للبنينذي قاراحيائيعبد هللا حميد شريف عجرش92767221941064011

كلية الزراعة/جامعة سومر450.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيسماح حازم رديني صالح92768221942189035

كلية الزراعة/جامعة سومر450.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيآمنه فالح حسن حمدان92769221942167002

كلية الزراعة/جامعة سومر448.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيزهراء علي حسين خضير92770221942161042

كلية الزراعة/جامعة سومر447.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس محمد علي عيسى92771221942204142

كلية الزراعة/جامعة سومر445.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حميد عبد سلمان92772111942110058
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كلية الزراعة/جامعة سومر445.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعباس عبد االمير هاشم ربيح92773221941003093

كلية الزراعة/جامعة سومر444.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيغفران جعفر حسن موسى92774221942413053

كلية الزراعة/جامعة سومر444.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد خلف علي ضاحي92775221941307116

كلية الزراعة/جامعة سومر444.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر جبار راشد حرموس92776221942141210

كلية الزراعة/جامعة سومر444.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمصطفى حيدر عبد الكريم ذياب92777221941302057

كلية الزراعة/جامعة سومر441.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيفاطمة حسن كاظم كناد92778221942172072

كلية الزراعة/جامعة سومر441.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيعلي عباس حمزه كاظم92779231941069023

كلية الزراعة/جامعة سومر441.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيافراح ناصر عويز خضير92780221942168004

كلية الزراعة/جامعة سومر441.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيسجاد حيدر جاسم عبد هللا92781221941036115

كلية الزراعة/جامعة سومر440.0الخارجياتذي قاراحيائيزهراء عبد الرزاق جاسم محمد92782221942401030

كلية الزراعة/جامعة سومر440.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيخالد قاسم ساجت دبيس92783221941067042

كلية الزراعة/جامعة سومر439.0ثانوية فدك المختلطةذي قاراحيائيسارة رحيم لفته شهيل92784221942264004

كلية الزراعة/جامعة سومر439.0ثانوية الخمائل للبناتذي قاراحيائيزينب جابر حامي جوده92785221942196010

كلية الزراعة/جامعة سومر438.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيهديل علي عطيه ياسين92786221942141260

كلية الزراعة/جامعة سومر438.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الحميد ميثم نعمه صادق92787121941030110

كلية الزراعة/جامعة سومر438.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيغزوان علي ابراهيم كاظم92788221941096066

كلية الزراعة/جامعة سومر437.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيشروق ريسان صاحب عبد الحسين92789221942413048

كلية الزراعة/جامعة سومر437.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائييحيى ناظم مجهول ساجت92790241941038062

كلية الزراعة/جامعة سومر436.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيمروه عواد عطيه حمود92791221942210022

كلية الزراعة/جامعة سومر435.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيغدير جعفر حاجم مالح92792221942323237

كلية الزراعة/جامعة سومر435.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيناديه احمد عبد حنوان92793141942070118

كلية الزراعة/جامعة سومر435.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيحسن فرحان مرزوك جوده92794261941202013

كلية الزراعة/جامعة سومر435.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيرسل علي حمود ثامر92795221942413027

كلية الزراعة/جامعة سومر434.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيسعاد كاطع سلمان ريه92796221942121015

كلية الزراعة/جامعة سومر434.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمحمد سعدون جاسم ياسر92797221941033110

كلية الزراعة/جامعة سومر433.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيكرار فخري هويس دويج92798221941313034

كلية الزراعة/جامعة سومر432.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيكرار سالم حسين سمرمد92799141941203121

كلية الزراعة/جامعة سومر430.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيدعاء علي عبد الرضا عساف92800221942321049

كلية الزراعة/جامعة سومر430.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيزهراء رسن سيد صحن92801221942168019

كلية الزراعة/جامعة سومر428.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه جاسم محمد محسن92802151942048094

كلية الزراعة/جامعة سومر428.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائينرجس احمد عبد الحسين حاتم92803221942413072

كلية الزراعة/جامعة سومر447.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيبنين ماجد عودة محمد92804221952172014

كلية الزراعة/جامعة سومر446.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيبلسم عباس عبد الحسن جري92805221952323023

كلية الزراعة/جامعة سومر442.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقيغدير علي شخير هويدي92806221952204020

كلية الزراعة/جامعة سومر438.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىتطبيقيساره حبيب كامل حسن92807291952053016

كلية الزراعة/جامعة سومر437.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيحوراء كاظم فريد ضيدان92808271952057026
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كلية الزراعة/جامعة سومر437.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيكرار حسين عدل عذافه92809221951033067

كلية الزراعة/جامعة سومر437.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيسجى نصر هللا كاطع علي92810221952167019

كلية الزراعة/جامعة سومر436.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيمقتدى كريم مطر يوسف92811221951051052

كلية الزراعة/جامعة سومر436.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين علي عكموش زماخ92812221951027026

كلية الزراعة/جامعة سومر435.0ثانوية الميثاق للبنينذي قارتطبيقياحمد محيسن هاشم رهك92813221951064001

كلية الزراعة/جامعة سومر433.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيمنال صالح عماش عمير92814221952314009

كلية الزراعة/جامعة سومر432.0ثانوية الميثاق للبنينذي قارتطبيقيرحاب غانم شريف طعيمه92815221952064005

كلية الزراعة/جامعة سومر428.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيأسراء خالد هتلر عبيد92816221952141001

كلية الزراعة/جامعة سومر428.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارتطبيقيحسين داخل علي حسين92817221951020012

كلية الزراعة/جامعة سومر428.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيمنى اسماعيل محمد ساجت92818221852172044

كلية الزراعة/جامعة سومر427.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيزينب قائد اكريم جبار92819221952108017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر536.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبياسماء خلف دفار عويد92820221922170005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر515.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبيفاطمه فالح مهدي منشد92821221922417016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر500.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيأيات حبيب عجيل خضر92822221922115002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر488.0اعدادية الفجر للبناتذي قارادبيخديجه مطير قاسم محمد92823221922132006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر484.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيأحمد حسن كاظم عجه92824221921090001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبيحنين هاشم مهدي هاشم92825221922417005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيرانيه نجم عبد كاظم92826221922115018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر469.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيمريم هادي مدهللا شونه92827221922170061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيزهراء رحيمه تايه جاسم92828221922168029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عدنان ناصر حسين92829141921028145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيحسين بنوان عامر هاشم92830221821028016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيضمياء حسين فيصل مجبل92831151922042071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر452.0ثانوية االبتهاج المختلطةذي قارادبيساره سليم عبد علي حمود92832221922215007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر451.0ثانوية الجاحظ للبنينالبصرةادبياركان فالح عبد الرضا جادر92833161921303003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيحيدر علوان كاظم حسين92834261921006027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر446.0اعدادية وليد الكعبة للبنينذي قارادبيعلي جابر شلش سماك92835221921082015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيزهراء زهير خلف زغير92836221922171013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبينرجس ماهر يونس طعمه92837221922115059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر444.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارادبيزين العابدين حسن يعكوب وشاح92838221921054012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر444.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيسامر جبار عبد علي جميل92839141921004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر443.0ثانوية االقتدار المختلطةذي قارادبيعلي رحمن صاحب خليف92840221921220010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر443.0ثانوية االقتدار المختلطةذي قارادبيعلي كامل جوده عجيمي92841221921220011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر441.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيحسن جميل زيارة صبر92842221921033009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر441.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيزهراء هاني نصير والي92843221922168035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر528.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيبشرى شبيب ياسر مسير92844221942413011
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر504.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين سالم عبد الحسن خليف92845151941005033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر485.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد احمد ضاحي هاشم92846221941040134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر467.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائينور احمد عبد الجبار احمد92847101942221076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي تركي طاهر داود92848221941076085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيافراح سمير وحيد بريس92849221942170005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر466.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب هشام عوزان كاظم92850221942417041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين عماد فاضل عباس92851151941004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر464.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيوليد خالد محسن عباس92852221941065056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيايناس جبار انعيس زغير92853221942141033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيمريم كاظم فزع جلود92854221942115068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيسجاد حسن جواد عذاب92855221941311031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمصطفى عبيد مانع عباس92856221941311077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيهاله عوده ريسان جدوع92857221942165134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر461.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيريام محمد مزعل صليبي92858221942115026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محسن كاظم محيبس92859221942207027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي عزيز كاطع92860221941382041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيزين العابدين حيدر انعيم عزيز92861221941033044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى عباس مهدي صالح92862111942127063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين هادي خضير كاظم92863221941053057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيخديجه علي ثامر عبد الحسين92864221942169015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمرتضى عدنان ياسر سليمان92865221941311073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر472.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيجبار حميد عليج اشيجر92866221951028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيحسين صالح حسين علي92867221951033026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه خالد رحيمه ثامر92868221952175026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر465.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين جواد احمد92869161951043092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر463.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قارتطبيقيكرار كريم عاتي شابث92870221951065018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمحمد ستار جبار ورور92871221951028060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر459.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيقحطان زامل نعيمه جابر92872221951374062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقيباقر يونس بنون سلطان92873221951067011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقينعيم رياض نعيم حسن92874221951307253

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقينور حسن عزيز عيسى92875221952106028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيبسام حميد عبد زيد علي92876241951002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي وجدي فرج موسى92877221951306092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيايه علوان بهلول خليف92878221952141005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين احمد سالم عبد92879221951307048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر453.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيامال علي عباس طشحيل92880221952125003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر452.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي سعد محمد هادي92881221951065012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر452.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيهاجر عبد الكاظم غني حسين92882221952167030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر451.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيايناس جاسب نعيمه خضير92883221952168003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر451.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيسعد مكلف عيال جهل92884161951030041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر451.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيمصطفى حسن علي جبر92885221951374083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر451.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيحسنين سلمان طالب عجالن92886221951013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر451.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقياالء عزيز الويح اجحيل92887221852216002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عبد الرسول طه ياسين92888221952125011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى جعفر عبد الواحد حيدر92889221951003074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر450.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيدعاء شالكه سالم حمادي92890221952311009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيزهراء احسان هاشم زغير92891221952162006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعباس رمضان خلف محمد92892221951002025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيسجاد علي محسن نعيمه92893221951300082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء حازم فليح هادي92894221952141008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر448.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قارتطبيقيشاكر هاشم سعيد حدوان92895221951053025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيمنتظر عبد الكاظم كريم سلطان92896221951311179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0ثانوية البدر المختلطةذي قارتطبيقياسوار كاظم مطشر خيون92897221952216001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0اعدادية القوارير للبناتذي قارتطبيقيمريم عماد عبد االمير نعمه92898221952413007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارتطبيقيفاضل حسين شنين حشيف92899221951319019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقياحمد رحيم عبد نافل92900221951015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيحمزه قاسم طاهر عبد هللا92901221951311061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر446.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيفيض علي يونس عبد الحسن92902221951066007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر446.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسنين رحيم حشيف ياكوت92903161951363050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيسجى علي فرهود مجباس92904221952394016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيفاطمه ضاحي خلف سلمان92905221952016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيعباس عبد هاشم عويد92906221951003035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيحسين مهدي فرحان عذاب92907241951018010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر444.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيافراح مكي عبد الحسن علي92908221952141002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر444.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيزينب علي بالسم جبار92909221952170017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر444.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحسن محمد حسان زمام92910221951307204

كلية التربية األساسية/جامعة سومر554.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيرسل سالم خافور عودة92911221922168022

كلية التربية األساسية/جامعة سومر509.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيزهراء ماجد راشد ثجيل92912221922193023

كلية التربية األساسية/جامعة سومر501.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزينب معارج عبيد جناح92913221922104045

كلية التربية األساسية/جامعة سومر499.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيحسام علي حياوي هاشم92914221921090008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر499.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيحسين رياض ليث هويدي92915221921086027

كلية التربية األساسية/جامعة سومر495.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيزينب حيدر عكله يحيى92916221922170040
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر494.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيدعاء مراد حسين دخيل92917221922222006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر493.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيعلياء عبد هللا عبد الخضر جخيور92918221922168047

كلية التربية األساسية/جامعة سومر488.0الخارجيونذي قارادبيمحمد جواد كاظم ايدام92919221921400059

كلية التربية األساسية/جامعة سومر487.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيسجاد سعدون صعيوج كاظم92920221921005032

كلية التربية األساسية/جامعة سومر486.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيمحمد حسين علي كشكول92921221921020038

كلية التربية األساسية/جامعة سومر485.0اعدادية الفجر للبناتذي قارادبيعيده براك دويح فنخير92922221922132011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر482.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيسرى علي حربي عيدان92923221922115038

كلية التربية األساسية/جامعة سومر480.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيرباب جاسم حيدر كيوش92924221922171009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيسجى عبد الكريم عبد المهدي عبد الكريم92925221922170049

كلية التربية األساسية/جامعة سومر478.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيقدس علي محمد جابر92926221922120024

كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0ثانوية االقتدار المختلطةذي قارادبياسيا ظاهر صبح حسين92927221822220001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيهبه جاسم راضي صيوان92928221922170067

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبيمروه علوان موحان مطر92929221922141009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبيهاجر عباس رزاق جواد92930221922413030

كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيسجاد صادق هادي حسين92931221921233005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر470.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيزينب تموز قاسم دراج92932221922311008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر469.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيعذراء رمل حاجم كيطان92933221922170054

كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيكمال برهان خماط ثعبان92934221921041054

كلية التربية األساسية/جامعة سومر466.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قارادبيسجى رزاق والي حمادي92935221922417014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر463.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبياسيل عدنان كاطع دخيل92936221922115006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر460.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيحيدر ضياء علي عيسى92937221921039026

كلية التربية األساسية/جامعة سومر458.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيهبه رائد ثويني مسير92938221922170068

كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارادبيبنين حمزه وديع محيسن92939221922309002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر453.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيتهاني باسم جبار عبد92940221922194012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر452.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارادبيمروة محمد مطشر عويد92941221922204014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر452.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيرحاب عجيل خافور عودة92942221922168021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر580.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيفاطمه رحيم غافل عطشان92943221942413057

كلية التربية األساسية/جامعة سومر571.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيرسل حسن مزهر ساير92944221942115023

كلية التربية األساسية/جامعة سومر563.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيزينب جبر سعود عباس92945221942199026

كلية التربية األساسية/جامعة سومر557.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيرواء هادي صالح صاحب92946221942413030

كلية التربية األساسية/جامعة سومر552.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى طالب كيطان خليف92947221942204163

كلية التربية األساسية/جامعة سومر551.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين عبد االمير نعمه جبر92948221941307038

كلية التربية األساسية/جامعة سومر545.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء صادق حياوي اليذ92949221942204060

كلية التربية األساسية/جامعة سومر543.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيزينب جبر بدران دخيل92950221942169021

كلية التربية األساسية/جامعة سومر543.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء حيدر منصور حسين92951221942175061

كلية التربية األساسية/جامعة سومر538.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيزهراء جوده جناح حسين92952221942115027
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر528.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينهى محمد عالوي رضا92953221942125255

كلية التربية األساسية/جامعة سومر527.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيغفران فليح حسن عجيل92954221942210019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر519.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائياياد رشاك حريجه منصور92955221941017012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر519.0ثانوية الميثاق للبنينذي قاراحيائيوسام كاظم غافل اصحين92956221941064023

كلية التربية األساسية/جامعة سومر517.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قاراحيائيخديجة جبار ناصر حسين92957221942420007

كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس بادي خلف زعين92958221941053068

كلية التربية األساسية/جامعة سومر516.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيحيدر ريسان كريم مرار92959221941311027

كلية التربية األساسية/جامعة سومر514.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى حيدر ناصر مفتن92960221941040150

كلية التربية األساسية/جامعة سومر514.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائينورا ثامر هالمه حمادي92961221942170090

كلية التربية األساسية/جامعة سومر514.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيعذراء كريم خلف عطيه92962221942311048

كلية التربية األساسية/جامعة سومر509.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيمغفره جوده جناح حسين92963221942115070

كلية التربية األساسية/جامعة سومر509.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيميسم علي ثجيل كاظم92964221942232008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر509.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة حاكم كطل هنيدي92965221942424134

كلية التربية األساسية/جامعة سومر506.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيفرقان حيدر حسون فليح92966221942170075

كلية التربية األساسية/جامعة سومر506.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينورس حسن فاضل سعيد92967221942204159

كلية التربية األساسية/جامعة سومر504.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعلي لفته طاهر علي92968221941067078

كلية التربية األساسية/جامعة سومر503.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيغدير شبيب لهمود جوده92969221942183058

كلية التربية األساسية/جامعة سومر503.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيوالء قاسم ضهد حنيحن92970221942106051

كلية التربية األساسية/جامعة سومر502.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب سالم علي صادق92971221942141136

كلية التربية األساسية/جامعة سومر502.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء مازن حمادي فليح92972221942417032

كلية التربية األساسية/جامعة سومر501.0ثانوية زيد بن علي المختلطةذي قاراحيائيايات جبار حسن بشير92973221942217001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر499.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيسجى مؤيد خليف صالح92974221942138041

كلية التربية األساسية/جامعة سومر497.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيايات جبار رعيوي فرحان92975221942162006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر496.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الحسن جابر لطيف92976221942412037

كلية التربية األساسية/جامعة سومر496.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد خلف عبد العباس حمود92977221941359018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر496.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسن طارق خالد عباس92978221941035041

كلية التربية األساسية/جامعة سومر496.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيساره رحيم عطيه اشنيدخ92979221942301009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر494.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيسجى شنان فارس حسوني92980221942321095

كلية التربية األساسية/جامعة سومر493.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جابر طعيمه طرهيل92981221942393056

كلية التربية األساسية/جامعة سومر492.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيشمس حمد جالب نعيثل92982221942417047

كلية التربية األساسية/جامعة سومر490.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيشرار ستار جبار مصحب92983221941311036

كلية التربية األساسية/جامعة سومر490.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عيسى عطا محمد92984221941098116

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين عالء حسن علوان92985271941014064

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0ثانوية السبطين المختلطةذي قاراحيائيعلي حسين علي ابو حفيده92986221941344010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0ثانوية السبطين المختلطةذي قاراحيائيحسن جميل تركي خاجي92987221941344002

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسين عالء نجم عبد هللا92988221941003047
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء ماجد خير هللا عباس92989221942394010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا مازن حمادي فليح92990221941076082

كلية التربية األساسية/جامعة سومر488.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيصبا كاطع شلوك اطبير92991221942321107

كلية التربية األساسية/جامعة سومر488.0ثانوية فدوى طوقان للبناتذي قاراحيائيزينب حافظ صبيح جويهل92992221942131013

كلية التربية األساسية/جامعة سومر488.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمقتدى حميد غريب عبود92993241941016137

كلية التربية األساسية/جامعة سومر486.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيعباس عالء حسين غضبان92994221941005028

كلية التربية األساسية/جامعة سومر486.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيغفران احمد سالم ثجيل92995221942103138

كلية التربية األساسية/جامعة سومر486.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيازل زكي جعفر موسى92996221942109005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر486.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفرح حامد حسين فنفون92997221942393123

كلية التربية األساسية/جامعة سومر485.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه موحان سمير جلود92998221942141202

كلية التربية األساسية/جامعة سومر485.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد حمادي عبد الحسين خيون92999221941319014

كلية التربية األساسية/جامعة سومر485.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائياطياب عبد الزهره حسن وارد93000221942135011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر484.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائياسيا عبد الحسين نصيف عكل93001261942074006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر484.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيمريم ظافر كاظم غني93002221942115066

كلية التربية األساسية/جامعة سومر483.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين احمد دحام خماط93003221942204029

كلية التربية األساسية/جامعة سومر483.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيجنان مطشر صبر صيهود93004221942121003

كلية التربية األساسية/جامعة سومر483.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيكوثر ستار كحامي محمد93005221942323269

كلية التربية األساسية/جامعة سومر482.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيغدير علي فضل علوان93006221942163053

كلية التربية األساسية/جامعة سومر482.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيدنيا رحيم لفته جاسم93007221942311022

كلية التربية األساسية/جامعة سومر481.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيأيه موفق نعمه غانم93008221942115004

كلية التربية األساسية/جامعة سومر481.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد عالء حسين عنايه93009221941093047

كلية التربية األساسية/جامعة سومر480.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيسجاد شاكر ظهير طاهر93010221941067049

كلية التربية األساسية/جامعة سومر480.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيرتاج حمود حمزه عباس93011221942393045

كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيتكتم عمار سلمان كاظم93012131942112015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر478.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب محسن حرابه داود93013221942175138

كلية التربية األساسية/جامعة سومر478.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ حسن خيري زغير93014221942414164

كلية التربية األساسية/جامعة سومر477.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيحسين صالح عبد علي عبد الحسن93015221941041026

كلية التربية األساسية/جامعة سومر477.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين بدري غزيل93016221941001056

كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيبهاء علي عبد عون عبد هللا93017231941019018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيرسل محمد مريخ عباس93018221942321060

كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيانفال صباح دنيف راهي93019221842170010

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحمزة جبار حسن محمد93020221941019047

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيتقى ماجد وادي خرنوب93021221942157018

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيشهد علي خميس نعيم93022221942323219

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيامين حسين جليل حسن93023221941084003

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمنتظر كاظم فاضل عبد هللا93024261941027144
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيايمان مطشر مجيد هادي93025221942207007

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيباقر راضي كريم كزار93026221941028009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيشيماء رحيم جهيد بدر93027221942167044

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جواد خاجي صحن93028221942428011

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد برزان محيسن حسن93029221941367001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي عبد سدخان93030221941001092

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي نجم عبد عربي93031221941363077

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائياسراء قاسم صالح جاسم93032221942165005

كلية التربية األساسية/جامعة سومر472.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن عامر فاضل نصار93033101941013078

كلية التربية األساسية/جامعة سومر472.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيساره مزهر ضيدان زويد93034221942165072

كلية التربية األساسية/جامعة سومر472.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيمسار محمد شراد محمد93035221942153301

كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0ثانوية الشمس األهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد مصطفى كاظم رزيج93036221951074012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيسجى كاظم مهيهي سهل93037221952169015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر515.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيحوراء سعد قاسم سعيد93038221952187006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر508.0اعدادية رملة للبناتذي قارتطبيقيزينب عبد الكاظم خلف نعمه93039221952115008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر499.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيزهراء غني قاسم حمادي93040221952163026

كلية التربية األساسية/جامعة سومر497.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيزهراء حمدان طاهر عباس93041221952106009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر490.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيغفران وضاح فرهود كعيد93042221952138042

كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيهدى صادق باقر موسى93043221952106032

كلية التربية األساسية/جامعة سومر484.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيسميه محمد حنون كاظم93044221952168019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر482.0ثانوية مرج البحرين المختلطةذي قارتطبيقيعلي نعيم علي معيجل93045221951346006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيدعاء عبد الحسن كاطع علي93046221952167009

كلية التربية األساسية/جامعة سومر477.0اعدادية الفجر للبناتذي قارتطبيقيغدير مشعل دويش محجم93047221952132006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيعلي عون ناصر سفيح93048221951028047

كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيزيد رحيم جابر كعيد93049151951013020

كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيحسن محسن جبيشه هالش93050221951069012

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيعباس سلمان حنون يونس93051221951045019

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0ثانوية المروج للبناتذي قارتطبيقيزهراء علي حسب عبد هللا93052221952137008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر473.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيظافر صباح كاظم فرهود93053221951041038

كلية التربية األساسية/جامعة سومر472.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيفاتن جبار جدح محيسن93054221852164042

كلية التربية األساسية/جامعة سومر471.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيعلي عواد مطشر كريم93055221951022063

كلية التربية األساسية/جامعة سومر469.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقينور كاظم حنون رحيم93056221952105044

كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيوالء حسين راهي نزال93057221952105050

كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيعباس كتاب كاظم جالب93058221851019036

كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعباس وحيد عبد ثامر93059221951010059

كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقياحمد فاضل عيدان مايع93060221951028007
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كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيعجمي عوده عجمي طعيمه93061221951028042

كلية التربية األساسية/جامعة سومر467.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيجواد كاظم معن خوير93062221951375006

كلية التربية األساسية/جامعة سومر467.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قارتطبيقينورا حميد ثجيل زعل93063221952178015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر467.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيحسن احمد خضير عامر93064271951035004

كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد جاسب صابر تايه93065221951310166

كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارتطبيقيحسن كريم شنبار دخيل93066221951233004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر562.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيعذراء هاني محسن برغال93067221922115044

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر547.0ثانوية االزدهار المختلطةذي قارادبيمصطفى خلف كريم طاهر93068221921258014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر532.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيالهام رحمن حميد حمود93069221922170006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر528.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيحسين حماده محمود عبد هللا93070221921020006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر519.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبيزينب رشيد عداي عويز93071221922413013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر509.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيزينب كاظم هادي عطيه93072221922115032

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر507.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيايمان وليد عباس محمد93073221922227001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر506.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيوسن كاظم شرشاب عذار93074221922115067

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر503.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيانتظار نعيم محمد علي93075221922389004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر499.0ثانوية االصالح للبناتذي قارادبيزينب طعمه محمد علي93076221922389009

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر499.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيزهراء سحاب عويد نادر93077221922193020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر498.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيمحمد غالب ظاهر حمندي93078251921116057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر492.0اعدادية االبرار للبنينذي قارادبيمصطفى ياسر مدلول ظاهر93079221921091015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر491.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيحنان حسن جالل صالح93080221922248004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيتحسين ستار جبار جبر93081221921239002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر488.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارادبيفرح جبر صكبان سالم93082221922424017

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر485.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيعلي سمير كاظم حمداوي93083221921376058

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر484.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارادبيمريم بشار سعدون ظفير93084221922424019

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر483.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيحمزة كريم علوان لطيف93085221921222010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر481.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيياسمين يوسف عبود خليبص93086221922160085

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر480.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيحنين محمد عوده شاهين93087221922170021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيساره سالم شاكر علي93088221922193029

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر478.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيسيف اسعد خضير سلطان93089221921047072

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر478.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيحيدر سليم راضي درويش93090221921041015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر478.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارادبيزهراء ذياب عبد كمال93091221922411001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر476.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيبراءه محمد جابر زغير93092221922193013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر475.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيرحمن ياسين غازي شبوط93093291921028061

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر474.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيزينب محمد صالح محسن93094221922170042

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر472.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيمريم عبد الواحد ناصر حسين93095221922161024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر469.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيغدير سالم شنان علي93096221922169019
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر469.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبيلقاء عباس فالح ضايف93097221922105024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر468.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيفدك شهيد عبد حذيه93098221922172028

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر466.0اعدادية النجاح للبنينذي قارادبيعلي زكي هادي جابر93099221921067027

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيحوراء عبد الرضا فرحان جار هللا93100221922188004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر465.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةذي قارادبيزينب لطيف لفتة خلف93101221922248005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر464.0اعدادية الفجر للبناتذي قارادبينضال عبد الحسين عليوي بدر93102221922132015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر463.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيمريم علي حسين علي93103221922169025

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر460.0ثانوية العاديات األهلية للبناتذي قارادبيمريم سالم جايد غيثان93104221922177016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر460.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيافراح سعيد رحمن محمد93105221922172003

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر456.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيزينب حيدر الويح اجحيل93106221922135010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر456.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيعبد هللا جاسم جعفر علي93107221921239005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر455.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيحيدر جليل ضاحي حيدر93108221921048012

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر455.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيعلي باقر صالح أبراهيم93109231921168016

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيرائد مانع ياسر حمد هللا93110221821376038

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيمرتضى حيدر محمد رضا جبر93111221921020040

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر454.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيدعاء احمد كاظم جبار93112241922115021

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر451.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيساره لطيف دنين جوده93113221922170045

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر450.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبينوره محمد عبد علي صافي93114221922115063

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر449.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبيدعاء نعيم جابر انعيمه93115221922138006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر449.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيحنان حيدر عبد هللا غصة93116221922171004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر448.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيمسلم ديوان طعيمه خالوي93117221921028049

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر448.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعلي حيدر جليل واجد93118291921009090

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر447.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيفاطمه هاتف كاظم شمخي93119221922170057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر447.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبيزهراء ساجت شناوه منصور93120221922413010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر547.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيساره بهلول عويد جعفر93121221942143191

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر504.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائياالء شيار صافي هويدي93122221942134005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر504.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيبتول مالك هزل سرحان93123221942095005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر503.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد صحن كريم93124221941306201

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر501.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيمريم محمد عيسى جوده93125221942157082

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر498.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين حميد دويش جابر93126221941036060

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر497.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيعلي عبد االمير ياسر جبر93127221941015024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر492.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزهراء اسعد عباس صالح93128221942209059

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر485.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد العالي صبر حنيش93129221942146024

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر490.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيمريم عبد هللا زويد فرحان93130221952105035

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر481.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيعزيز هادي جليل بعرور93131221951041045

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر479.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيحنان عمار كاظم صياح93132221952427024
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قسم ادارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء517.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيضرغام راضي حسين عالوي93133221951035044

قسم ادارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء514.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيكرار حسين حميد مطلك93134231951017058

قسم ادارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء495.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيزينب فرحان هاني علوان93135231952109020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء662.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيسرى عبد الزهره جاسم شبوط93136231942115089

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء648.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيسرى فاضل عباس جابر93137231942087214

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء633.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعبد هللا محمد علي بريهي93138231941001075

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء629.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزينب كاظم جواد خليف93139231942093073

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء629.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسن رحيم جبار حمادي93140231941042022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء629.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائينورا دريد ابراهيم موسى93141231942148048

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء628.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمحمد طارق مهدي عبد الحسين93142231941002225

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء626.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيرندة حاكم صباح عطيه93143231942187012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء625.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد العباس حبيب سعيد93144161941075250

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء625.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيعلي محمد صالح كوشي93145231941003060

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء624.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيساره حبيب مشجل عبود93146231942145068

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء624.0الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين بابلاحيائيعلي حمزه منسي جاسم93147231941036009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء624.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائييونس نعمان وحيد حامد93148231941005191

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد الباقر فالح فضاله عبود93149241941001230

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيآيات مثنى حمزه محمد93150231942088007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء618.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي طالب عبد الزهره جاسم93151241941002103

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء617.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعبدهللا ستار سواري راهي93152241941034028

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيحسن رحيم ساهي مريبي93153241941005023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.6ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيفرقان ميثم عبادي هوين93154231942096122

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء615.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمة رياض خضير مغير93155231942271329

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء614.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي صالح هاتف جبر93156231941251219

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء614.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيقاسم احمد صالح سلمان93157231941006117

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء614.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسين رحيم جبار حمادي93158231941042038

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0ثانوية االبتكار المختلطةبابلاحيائيفاروق عدنان حسين نجم93159231941228005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء612.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيعباس حسين عبد الكريم حسين93160241941030014

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء611.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسن فالح مهدي صالح93161231941006022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء610.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحيدر طاهر فريق عبد المحسن93162231941002082

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء610.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمالك حسن وحيد ازالم93163221941307114

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائياحمد قيس سلمان فضل93164241941018009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا حبيب جبر جياد93165241941005077

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيأحمد خالد حسين جاري93166241941203005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين عالء حسين جعفر93167231941005056

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعباس فاضل خضير عبيس93168231941033070
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0ثانوية بالدي المختلطةبابلاحيائيجعفر علي سعدون عبيد93169231941207004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء608.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيسجاد ابو الشريف جدعان عوده93170241941013059

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء607.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيشهد عدنان رحمان سلمان93171231942116032

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيزيد ميثم علي محمود93172231941005079

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين فالح حسن علي93173271941010052

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيحسين علي عبد الحسين غالي93174231941255023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى حمد نعمة دخل93175221941098158

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين رائد هادي كريم93176271941010045

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسن عذاب حسن جاسم93177231941042023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمحمد حميد عبد المجيد نصر93178231941034067

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيعلي محمود منصور حسون93179231941067084

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء604.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيالمؤمل نائل حسن حسوني93180231941020043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء603.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى سرحان هندي كاطع93181241941005143

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء603.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيحسن عبدالزهره جياد شهد93182231941169011

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء601.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين علي حسين مزهر93183231941002066

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء601.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء سعد تايه عبد93184231942142111

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسن جاسم عبد هللا محمد93185231941006016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيكرار حسام جواد كاظم93186291941003208

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء عالء محمد هادي93187231942142116

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمحمد عبد الزهرة غافل جاسم93188231941060148

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيهدى باسم حمزه علوان93189231942271444

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيحيدر جابر عباس صدام93190241941036042

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء597.0ثانوية الدوحة المختلطةبابلاحيائيسجاد عبد هللا احمد عبد هللا93191231941176009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيحسين عالء حمزة عطيوي93192231941187005

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزينب علي محسن سرهيد93193231942115078

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء596.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيشهد عبد الحسين رحمان صالح93194231942088280

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء595.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائينقاء زاهد عباس حمود93195231942147074

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيندى حسين هادي محمد93196231942105074

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيابرار ماجد احمد كريم93197231942090001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمروه علي شاكر عبد الجبار93198231942088396

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيتبارك كامل مهدي مرزة93199231942126026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمقتدى قصي عبد الحسن محمود93200121941005039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيجنان عادل حميد ضايف93201231942145026

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيبنين عمار سالم محمد93202231942124016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائياحمد عباس كاظم حسن93203231941172002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيياسر شاكر فاضل عباس93204231941020418
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيمالذ حيدر عبود حسين93205221942175211

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين عماد نعيم ناهي93206221942424042

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيايات اكرم علي عبدالرضا93207241942080012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزهراء عدنان عبد زيد عبد الرضا93208231942107051

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائينورالهدى مجيد حسن حسين93209241942094129

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب حليم حسين علي93210231942120097

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيمريم يحيى حسن مفتي93211231942090252

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء589.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيهبه ناصر عبد الحسين عيدان93212231942140077

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيمريم سعيد دغيم فليح93213231942153151

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعبد هللا عالء مالك عسر93214231941006092

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي حسين علي عبد الحمزه93215231941047037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيشهد حسن جبار رخت93216231942107069

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعمران علي حنحوص حسين93217231941008153

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيشبر علوان عبد طوفان93218241941013068

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيفاطمة ياس خضير حمزة93219231942148041

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيسالم راضي لفته جمعه93220231941169019

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه حميد نور عوده93221231942088339

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0ثانوية العمادية المختلطةبابلاحيائيجاسم ياسر خضير على هللا93222231941230003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيتبارك معين احمد عبود93223231942095022

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحسن علي عبد العزيز حسين93224231941008043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيسرى حسين عبد علي عبد الحسين93225231942086106

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائياديان علي سحيب حمد93226221942424001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء584.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزينب حسين عبد عباس93227231942102027

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء584.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعلي اياد شاكر كريم93228271941035055

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء584.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزينه جاسم محمد حسن93229241942122071

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء583.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين حسن عزيز محمد93230131942076008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء582.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء وسام جمعه مانع93231281942059071

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء582.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قاراحيائياحمد جليل شيال غدير93232221941275001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء582.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيعلي حسن هادي جبوري93233231941004035

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء581.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي ابراهيم حميد حسين93234231941002156

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء581.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيأيه رضا عبد الحسين كاظم93235231942087006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء581.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسما فارس صاحب هادي93236271942060228

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء580.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه محي سهر عباس93237231942080101

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء594.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء فارس سعيد عزيز93238291942050093

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء552.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر نعمة جاسم عبيد93239231941252057

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء544.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيبنين رعد راهي مسير93240221942169008
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء539.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائينور محمد ابراهيم سبع93241231942131071

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء531.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب منصور صالح منصور93242231942109121

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينور الهدى علي ابراهيم ناجي93243271942063181

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء521.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيلقاء فالح هادي اسماعيل93244231942115140

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء517.0ثانوية االبراراالهلية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حسن ناعور راضي93245241941075020

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء511.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيغفران رياض عبد هللا مرزه93246231942271321

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء509.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيامير علي هاشم محيميد93247231941005024

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء506.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد محل حسن93248241942107062

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء504.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيسكينه مصعب ابراهيم عبيس93249231942164037

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء504.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي نصير فاضل كشاش93250231941007105

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء504.0ثانوية الدوحة المختلطةبابلاحيائياثار سمير مخيف مجيد93251231942176001

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء503.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي زهير كاظم عبدالهادي93252241941034029

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء503.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزينب رحمن بويهه ملغيط93253241942139084

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء499.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيايات رحيم خبط بلبل93254241942096015

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء497.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبنين حيدر كاظم جواد93255231942088059

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء495.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائيغصون رزاق كريم خضير93256231942152014

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء494.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزينب ماجد عليوي عطب93257231942080073

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء492.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيالكوثر هاتف عوده جبر93258221942311008

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء475.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمة احمد غناوي حسن93259241952100054

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء474.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد كاظم نعمة جاسم93260161951301067

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء469.0ثانوية النبوة للبناتذي قارتطبيقيفاطمه راشد خضر راشد93261221952205004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب خالد يحيى حميد93262231942087175

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء664.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيحمزة جاسم محمود رشيد93263211941030027

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء664.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى محمود نصيف جاسم93264121942094069

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء660.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيغسق عصام طارق صاحب93265271942058204

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء659.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيصفا راضي جاسم محمد93266231942120135

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء657.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب فالح دخيل عبد السادة93267221942113148

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء654.0اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائيابراهيم نبيل بشير محل93268191941017001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء654.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسين محمد يونس محمد93269121941032075

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء653.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الكاظم هريس جواد93270271941001208

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء653.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر طعمة فليح حسن93271111941009036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء652.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيعال احمد خضير وهاب93272271942055185

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء651.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا سلمان داود سلمان93273141942095051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء651.0اعدادية ابن زيدون للبنينميساناحيائيمحمد علي سعد حسن زبون93274281941022018

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء650.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائينهى جاسم محمود رشيد93275211942134087

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء649.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حسين علي حميدي93276231942088166
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء649.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيزينب حسين هجهوج عبيس93277231942130025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء648.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء واثق مهدي عبد العالي93278221942128053

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء642.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيسراج ماجد عبد الصاحب عبدالواحد93279181941006047

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء642.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي محسن مطير93280221942429014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء639.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعبد هللا صادق مطر ذياب93281271941005127

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء638.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا محمد غانم غضبان93282151941015060

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر محمد حسن ناصر93283141941042010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار جابر عبد جابر93284121942102076

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسنين هادي عبد صبر93285111941023019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء635.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد هللا عماد غازي محمد93286231941020198

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيرباب عدي كاطع بشارة93287161942202048

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمة عبد الودود محمد عبد93288231942158030

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةاحيائيعلي عادل علي عبود93289161941049025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى حسين نوري عباس93290251942096083

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائينور خضير تايه غصه93291231942102063

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائياسكندر احمد ابراهيم جمعة93292141941047021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيرسل نجاح عبد علي عباس93293261942102047

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيطيبه عباس حسن صالح93294251942062571

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء627.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير علي حسين جواد93295251942108246

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء626.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيبراء ناظم مشعان محمد93296201942134026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء625.3(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب ماهر حسين موسى93297251942192057

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء625.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عبد الحسين حسن محمد93298181941146017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء624.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى رعد عبد المنعم محمد93299221942414123

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء623.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيروان رافد حمزة ديكان93300231942142099

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء623.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانوار حمزه عبد الرضا كاظم93301141942103009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء623.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي مشرق عبد الهادي جابر93302141941029045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء622.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائينور حسين عبد فاضل93303181942275078

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء622.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسن انور صبحي خضير93304231941002046

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء622.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعلي قيصر عبد الحافظ جميل93305211941263014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء621.0الخارجياتذي قاراحيائيقمر لطيف عايد كاظم93306221942401047

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء621.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيابتهال عماد محمد مراد93307211942098008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس حيدر فاضل خضير93308251941031362

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء620.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور ليث محسن منسي93309231942142273

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء620.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعبد هللا حسن كاظم خاجي93310291941153178

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء620.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيهاله كريم خليبص ظاهر93311261942083104

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء619.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيتبارك حسن كاصي عبد الرضا93312291942051067
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء618.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائينور اياد فرحان عبيد93313221942151060

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء617.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيغفران وليد عواد عليوي93314261942098027

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء617.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينور محمود شجاع ظاهر93315211942094124

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء617.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيماريا ثامر شوكت شفيق93316211942097124

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء617.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعبد هللا عالء خضير عطيه93317231941282051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء616.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مسلم جاسم جبار93318251941044334

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء616.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيبتول فاضل علي اصغر مهدي93319181942176034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء614.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيعباس مقداد مالح حسن93320261941160030

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء614.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائينور الهدى عبد الكاظم حشيش ناصر93321231942080123

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء614.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيجمانه حسن علي سبتي93322101942123021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء614.0اعدادية حطين للبنينبابلاحيائيعلي ناصر حمود سميسم93323231941023023

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء614.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيليث منتصر عبد نور جاسم93324271941027063

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء614.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيقمر سعد ابراهيم كاظم93325231942088380

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيمسلم عقيل عبد الزهره ثجيل93326221941037101

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قاراحيائيجمال الدين علي حسين جليل93327221941319004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمصطفى عايد حمود فرهود93328271941015059

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائينوران جعفر محمد عباس93329131942401048

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمصطفى خالد فرحان ساجت93330271941034098

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه عدنان حياوي محمد93331251942100306

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيغيث صائب جابر ظاهر93332241941036099

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء613.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهدى عالء سالم هادي93333241942129015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء612.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيسلوى ناهض حسان علي93334261942083058

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء612.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور موسى غني موسى93335251942062838

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء612.0ثاتوية المتميزينواسطاحيائيمحمد اياد عبد االمير مهدي93336261941040013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء612.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرسل اياد عبد االمير متعب93337241942220161

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء611.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيزينب زمان مسلم مزهر93338241942110049

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء611.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحمزه صباح عبد مطشر93339231941020112

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء611.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد طالب عبد االمير هاشم93340231941020337

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء610.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيمحمد خضير حميد عبد93341231941011081

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء610.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمحمدصادق علي جدوع سلمان93342211941014117

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء609.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب مهند ناهض فليح93343231942087192

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء609.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيسجاد نيسان نعاس عباس93344291941007162

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء609.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائياحمد محمد حمزه محمود93345231941031012

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء608.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيعباس شالل رباط حمزة93346241941071035

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء608.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيتقى عقيل ايوب جمعه93347271942087033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء608.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين علي وفي صبري93348141942149016
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء607.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمفاز غالب حسن راضي93349241942121296

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء607.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحسين قاسم محمد حسين عليوي93350261941005037

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء607.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس عبد الرضا عجمي سلمان93351241941204054

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء607.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيزهراء ادريس زعيزع محمد93352231942168017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء606.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيزهراء علي لفتة زاير93353281942070026

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء606.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبنين عبد الرضا عمران سلمان93354231942087065

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء606.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائياستبرق حسين علي حسن93355131942236001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء606.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن محمد علي حشيش بادع93356221941099010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك محمد عطية زاجي93357221942424035

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمحمد حافظ كاظم عبد الحسين93358291941005098

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيبتول مطلب عاصي غريب93359291942085021

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحيدر هشام كاظم وحيد93360221941003063

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيهشام محمد مطلك حماد93361121941029040

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حيدر حسن زباله93362241942121260

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمريم رمضان راشد عبد هللا93363221942323280

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي محسن عالء محمد حسن93364271941002125

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيرقيه عادل مهدي حسون93365231942142090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيالنقيه حيدر صالح الدين عبود93366231942142013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء604.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن فالح حسن خزعل93367151941071049

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء604.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيسجى حيدر محيسن عليوي93368231942120120

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء604.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حامد حسين بيدهللا93369241941074027

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء604.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسن عادل حزام كرم93370221941031025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603.9ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيبنين كاظم صبار باني93371251942055022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيمجتبى ثامر سعدون ياسر93372221941037085

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيكريم صدام مهدي ذباح93373271941010125

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد علي حسوني عبيد93374231941002017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيامير عالء حمد غالي93375231941043005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء602.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس موسى نجم كاظم93376141942076106

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء602.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمسلم حسين علي طليحان93377251941001274

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد محسن شالكه منذور93378221941053135

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيانور عطيه عبد الحسن ثجيل93379221941363012

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين غازي كاظم محسن93380141941049015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيكرار حيدر داود مسلم93381231941169033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي رحم سعيد كاظم93382221941033070

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيزهراء عامر كامل عذاب93383271942147028

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيصباح موسى حسين محسن93384241941018055
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى سعد كاظم ياسين93385251941044282

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزيد حسام هادي سلمان93386231941020135

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيحسين فالح حسن خلف93387211941030025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء599.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب ضياء فالح ياسين93388111942127024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء599.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيحوراء جالل مجيد محمد93389231942093037

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء614.0ثانوية الباقر للبنينبابلتطبيقياحمد علي عبيد حسين93390231951046003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء555.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي عباس محسن عبد93391261951205041

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء550.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر شاكر غالي مشعب93392241951039057

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء539.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعباس باسم محمد شاتي93393121951025038

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء538.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيعبد هللا كاظم طعمه مريح93394231951018022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء536.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيحسن كامل كاظم عبيس93395231951013005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء528.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم ايوب عبداالمير حسين93396131952087011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء527.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيزينب يوسف يحيى حبيب93397231952105008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء520.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيسجى لفتة بردان شميس93398261952107029

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء516.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيعلي محمد صبري كاظم93399231951044025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء513.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيهدى حميد عبد عبدهللا93400231952168011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء512.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم عمار ابراهيم شهاب93401141951009002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء512.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيعباس ابراهيم خزعل عبد الحسين93402221951069039

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء508.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيفاطمه محمود شاكر جبر93403231952092046

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء508.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفتطبيقيودق فائق محسن سوادي93404251952109016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء500.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقينبأ عبد هللا حسن محمد93405231952087045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء498.0ثانوية حلب للبنينبابلتطبيقيحسين علي عباس كاظم93406231951056003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء498.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عماد حسين محمد93407241951017038

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء497.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيرؤى كريم عبد االمير بارود93408271952062008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء495.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيزهراء عباس طراد عبد الساده93409231952120011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء493.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد الباقر حمودي عبد الحسن شكب93410131951032003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء493.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيعلي جاسم محروس راضي93411231951032020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء492.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقياحمد فليح عبد الحسن ضمد93412241951012003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء492.0اعدادية المؤمل للبنينبابلتطبيقيحسن علي مهدي كاظم93413231951060007

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء491.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى مهدي حسين شوين93414241952123033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء490.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقياحمد مالك جاسم جابر93415161951028062

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء489.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيشهد حامد رميض جيجان93416231952098035

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء488.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيعبد هللا عصام سالم خلف93417231951038017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء487.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى كاظم مهدي صالح93418221951036099

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء487.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيمرتضى ناصر عذاب كاظم93419221951004054

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء486.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيهدى بشار صالح حسين93420231952078028
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء485.0ثانوية الهدى االهلية للبناتذي قارتطبيقيمريم حيدر عبد الستار ناصر93421221952118005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء485.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيمحمد كاطع كاظم نمر93422281951105022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء483.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيامنه سعيد جيجو شير93423221952164004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء482.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطتطبيقيزهراء حازم غازي عطشان93424261952122001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء482.0الخارجيونبابلتطبيقيايمن محسن نعمه صالح93425231951400011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء481.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقياحمد نصيف نجم عبد هللا93426201951020009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء480.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيعلي عباس حميد جابر93427231951005036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء478.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيسبأ فاضل رحيم كريم93428231952271061

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء477.0ثانوية العباس للبنينكربالءتطبيقيكرار حمزه شمخي هاشم93429271851043013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء476.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيهدى رافد عبد الخالق ابراهيم93430231952091036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء475.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلتطبيقيعلي صمود عبدالكاظم خليف93431231951208006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء471.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعباس ابراهيم حسين شاوي93432221951021042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء471.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيرسل احمد عباس مطر93433231952103010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء469.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيحسام عباس ابراهيم عبيد93434231951069007

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء671.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيشهد حيدر عبيد حسون93435231942127042

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء627.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيفالح مهدي سلمان هاشم93436271941011093

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء579.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيامير نصيف جاسم عبد الحسين93437231941005027

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء576.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد علي حميد كاظم93438141941182034

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء573.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيمروج محمد رشيد حسن93439231942105063

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء550.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائينور الهدى جاسم حسن عزاوي93440231942153165

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء550.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيقاسم سالم داود عبيس93441231941071066

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء548.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس كاظم راضي93442231942109169

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء545.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائينور الهدى عقيل علي سلومي93443231942147075

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء543.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيعلي نصرت مجيد حميد93444231941004044

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء542.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد محسن حنون حمود93445231941251312

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء541.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي حمزة عبد الهادي حمزة93446231941017100

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء531.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب سعيد يحيى سعيد93447231942088219

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء530.0ثانوية صالح الدين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيساجد سعد حمادي عبد93448111941186006

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء528.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيزهراء ستار جبار ذيبان93449231942139025

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء527.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيبنين عقيل خزعل عسل93450231942154008

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء527.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيامنه ضياء الدين نوري عبد هللا93451231942088031

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء526.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء عدي صاحب محسن93452231942142114

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء525.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيفواطم داود سلمان كاطع93453231942108057

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيمهدي نايف سرحان عيسى93454231941164062

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائينور الهدى ماهر هادي يعقوب93455231942089154

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء523.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيايالف محمد مهدي هادي93456231942082006
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء520.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيمحمد جاسم جمعة علوان93457231941181056

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء520.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيمصطفى حسين حاكم علي93458231941003087

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء518.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيبنين ناصر محمد عبيس93459231942164012

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه تركي عطية حسين93460111942103062

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيأنسيه حمزه كاظم عبد93461231942121003

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائياالء مهدي خليل شديد93462231942081004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي خالد عبد المحسن حمود93463231941020238

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيميمونه محمد حسين علي93464231942091079

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيجمانه خليل عباس جاسم93465231942100014

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء515.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيختام حسن علي حميد93466231942099011

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514.0ثانوية البشائر للبنينبابلاحيائيعالء كاظم صادق عمران93467231941028018

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائياحمد عبد الحمزه فرحان كاظم93468231941282006

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور احمد كامل عبدالحسين93469231942142263

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء509.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيبارق جمال عبد االمير مشكور93470231941013010

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء509.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزينب غالب كاظم اشكح93471231942124054

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيزهراء عباس منجي عباس93472231942103043

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد علي نجم عبد93473231941251159

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء506.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم عبد الوهاب عبد الرزاق بليبص93474231942088407

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء504.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا عدنان كاظم جاسم93475111942065128

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء503.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيانوار محسن حنون حمود93476231942100004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيامير علي جاسم حسون93477231941042010

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيامير محمد عبد الحسين حميد93478231941002040

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء501.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيزينب قاسم عبد المهدي خضير93479231942076051

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء500.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيشهد رائد جبار حمزه93480231942087225

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء500.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيعال عبد الكريم دهام راشد93481231942082046

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء495.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا رافد معز محمود93482231941251185

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء495.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيتبارك علي حسين عزاوي93483231942142064

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء495.0االهلية للبنين (ع)ثانوية العقيلة زينب بابلاحيائيحسين حيدر كريم نعمه93484231941070005

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء495.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيآمنه احمد طه مزعل93485231942086002

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء493.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيذو الفقار حيدر منصور عبدالحسين93486231941178014

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء493.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيحسين خليل نصيف جاسم93487231941003018

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء493.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد حيدر جبر عبد93488231941251151

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء493.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء نجم عبود فارس93489141942069039

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء492.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين علي خليل ابراهيم93490231941020098

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء492.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعثمان احمد هارف عاصي93491321941010057

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء491.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب حامد شرهان عبد علي93492271942060179
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء491.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسنين علي غازي ابراهيم93493231941002054

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء491.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين حيدر محمد عودة93494231941017032

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء490.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيبنين محمد صاحب عطيه93495231942089027

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء490.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيصادق عذاب عبد العباس مظهر93496231941046016

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء490.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيزيدون مسلم تومان غضب93497271941014090

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء546.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيندى محمد كاظم عبد االمير93498231942087315

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء486.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا علي ناجي عمران93499231941251186

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء478.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيحنين رائد عباس مخيف93500271942071019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء478.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمحمد حسن عبد الكريم حسن محمد93501231941067099

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء477.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسن محمد مزهر جواد93502231941019026

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء476.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيامير عباس حسين جبر93503231941046004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء476.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيحواء محمد عبد الخضر منسي93504231942111027

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء476.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيعبد هللا محمد حسين محيسن93505231941060090

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء475.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه سمير هاشم خليل93506231942088345

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء467.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيمحمد حيدر عبد الخالق محمد93507231941003076

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء467.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيحسين محمد فاضل وصيخ93508231941038021

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء467.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائينرجس شبر جاسم جعفر93509231942158041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء462.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيميامي رياض والي عطوان93510231942087305

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء462.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه ناجي سلمان ناجي93511231942087275

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء462.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيرفل حيدر مغير ظاهر93512231942090100

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء461.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيايالف رياض حسن جاسم93513231942141007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء461.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيكرار فليح فرحان زغيتون93514231941005145

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيبراق ايمن قحطان عبد93515231942121016

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء قاسم جواد كاظم93516231942103069

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور مصطفى علي جواد93517231942142274

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء459.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد علي عبد االمير حمود93518231941020345

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيالزهراء سعد خزعل علي93519231942141003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيعلي عبد االمير عبد الرسول عبد الرضا93520231941040034

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيزينب جاسم حميدي شبيب93521231942183024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيتبارك حايف حميد دفار93522231842081018

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيابوالحسن علي عبيد مظلوم93523231941172001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء456.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب ابراهيم كاظم محسن93524231942271200

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء456.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلاحيائيسجاد احمد نعمة محمد93525231941163007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء455.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيمريم صفاء طالب محمد93526231942121087

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء454.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفرقان غانم حسن حسين93527231942153148

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء454.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيزينب عبد هللا سمير حسن93528231942099029
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء454.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد حسام كاظم عبد ايوب93529231941020318

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء453.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةديالىاحيائيرفاعي سلمان حسن عباس93530211941086002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء453.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيمديحه جعفر دافع فاخر93531231942092186

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمروه احمد عبدالحمزه شمران93532231942142233

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد نصر كريم مهدي93533231941020038

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيبان علي عبيس حمود93534231942103009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرسل فراس عبد الحميد عبد الحكيم93535231942088128

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء محمد عبد المهدي مجبل93536231942088196

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور محمد طالب محمد صالح93537231942087339

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيرياح الحسين محمود حسين عبيد93538231842108017

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيهدى جعفر حسين خليل93539231942100064

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيدهاق محمد كاظم خلف93540231942124027

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمحمد حسين كايش عناد93541231941012140

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيغفران صدام حسين عبد هللا93542231942090202

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبنين عامر خليل برهي93543231942092033

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزهراء محمد حسين موسى93544231942145057

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزبيده جاسم محمد حسين93545231942096046

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيحنين نجم هالل عاشور93546231942100015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينهى حسن حمزة محمد93547231942090262

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيرقيه فاضل كاظم كريدي93548231942100022

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيحوراء قاسم كريم كحيوش93549231942096037

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيعفاف عبد اللطيف محسن زغير93550231942092147

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب ابراهيم محمد عيسى93551231942087171

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينور الهدى حيدر حسن هاشم93552231942088438

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم سلمان عبود93553231942086143

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيسجى حسن جابر شعبان93554231942127040

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيميس كريم تماوي مدور93555231942169022

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزهراء احمد عباس مهدي93556231942100025

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيامير علي عبد هللا كريم93557231941014014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايه علي طالب جابر93558231942080018

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائياالء وليد عبد الكاظم علوي93559231942166005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0ثانوية كل العراق االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد عادل كاظم حميد93560231941075022

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيكرار حيدر هادي شاكر93561231941252126

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمصطفى قاسم رشيد عبد الشهيد93562231941006190

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيصادق صالح حسن عبادة93563231941071041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0ثانوية العمادية المختلطةبابلاحيائيمريم عماد نوير شهد93564231942230007
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيذو الفقار كريم عنوز فهد93565231941002092

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائيحوراء فالح حسين كاظم93566231942159006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزينب مهدي علي كاظم93567231942124058

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيضحى عادل مهدي عبود93568231942090191

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد باقر خضير حمادي شخير93569271941150093

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيعلي صبار عبد شراد93570231841169047

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيرامي كريم عباس كاظم93571151841001030

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيعباس عبدالواحد محمد عبدهللا93572231941168013

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0ثانوية االصول المختلطةبابلاحيائيزينب حمزه حامد هنواط93573231942180009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيغصون محمد جاسم خضير93574231942129022

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعقيل يعقوب يوسف حمزه93575231941024036

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيحوراء عباس مهدي ناجي93576231942088093

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيسرى علي فائق عبد هللا93577231942087212

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائينرجس خليل ابراهيم محمد93578231942100060

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيرسل خالد علي لوتي93579231942134016

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيآيات فالح مهدي عوده93580231942107008

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيمنار رائد شالل مزهر93581231942141050

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائياسراء قاسم حمزة حسون93582231942164004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر فدعوس حسين93583271941014169

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيبنين عباس مظلوم كريم93584231942081010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيلمياء فائق محمد كاظم93585231942105061

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور الهدى احمد كاظم حبيب93586231942087323

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيهبه عصام نجم عبيد93587231942092221

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين عالء ياسين جدوع93588231941020096

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسن علي حسن حمزه93589231941019022

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائيمصطفى ثامر كاظم منصور93590231941030033

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد ستار عبد العزيز شالل93591111942215104

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزينب علي هادي زبار93592231942081035

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0اعدادية بابل االهلية للبنينبابلاحيائيقاسم علي سليم عبد الرضا93593231841039010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمرتضى خضير عبيس مزعل93594231841067079

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيفاطمه فارس عبد زيد عباس93595231942130047

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيزينب محمد راضي شاكر93596231842177019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائينورا فارس جابر فنخير93597231942078110

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيسرى احمد هادي عبد93598231942100040

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيحنان عامر صاحب سلمان93599231942109053

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيتبارك محمد ملوح حميد93600231942090074
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيتبارك عامر عليوي ضاحي93601231942204002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيمريم قصي طه جاسم93602231942140064

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزهراء صباح مهدي حمزة93603231942142113

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين ظافر جابر ناجي93604241941203058

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيشهد مخلد موفق عبيد93605231942121069

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيعلي عامر ابراهيم فياض93606231941040033

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن خليف ساجت93607231942119200

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيرغد عامر ابراهيم نايف93608231942140019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيمريم حسن غازي محمد93609241942092052

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيهدى شالل جار هللا عواد93610231942104067

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي فراس نوماس كاظم93611231941007098

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيدعاء حمزه حراز ديوان93612241942111032

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيطيبه ناهي محمد عوده93613241942139111

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيحوراء عبد االله عمران هادي93614231942098059

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءاحيائيكرار عبد الحسين كشيش كريم93615271941025025

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيآيات حيدر عبيس جاسم93616231942090026

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائياحمد منتظر شاكر هاشم93617231941022006

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيرحاب ازاد محمد جرينخ93618241942184017

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه صباح حسن كاظم93619231942153133

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياسراء عامر محمد صبري93620231942088014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيحسين علي كزار ناصر93621231941164012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيعلي عدنان عبيد محيسن93622231941167031

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيعال قيس صالح مهدي93623231942106052

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائياسراء عبد الرحيم جاسم شداد93624231942092012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيعالء حمد عامر حمزة93625231941164032

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيحسن علي عبد الحسين محمود93626231941029010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائينور الحسن ضياء حسين علي93627271941035100

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء حميد عبد زيد حميد93628231942134036

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء عبد هللا عبد عباس93629111942079059

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيمريم معمر عباس فاضل93630231942112030

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيحوراء ستار نعمه رشيد93631231942119061

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعبد الملك هادي سعود حلو93632231941251188

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيزهراء فايز ساجت حسين93633231942166018

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيريام باسم شاكر نعمه93634231942077060

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيأسيل عبد الكاظم حسين عبد هللا93635231942153001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايات عامر جابر عليوي93636231942271050
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء احمد عبد هللا مراد93637231942090114

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيمريم مراد كاظم جاسم93638231942158038

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد عباس رضاو كاظم93639241841043001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيربيع ازهر ربيع عبد الوهاب93640141941203055

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب سالم كاظم مسرهد93641241942220271

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيبشير كليف عباس سعد93642241941027032

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينورا جاسم كاظم حسن 93643231942271427

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحسن عدنان محمد بريزل93644231941252027

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه سامي منصور فارس93645231942088343

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيحنين حيدر عبد الحسين حمزة93646231942078030

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عبد السالم حسين علي93647141942102016

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزهراء سامر طالب دلعان93648231942092085

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور فؤاد سالم حسن93649231942090278

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيسجاد محمد عبيد عمران93650231941008086

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيسمر عالء فاضل ذاري93651231942142177

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيزهراء سلمان جاسم عباس93652231942164025

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينه اركان هادي طالب93653141942196024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر مهند حميد مبدر93654241941203091

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيعبد هللا فالح عبد هللا خضير93655231941022029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيحسنين ساجد عبد الهادي عبود93656241941031015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيورود نذير حميد جاسم93657231942111110

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيباقر ماجد عبد الحمزه عبيد93658241941003051

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزينب محمد جليدان عبود93659231942080074

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيعلي حسن خريبط حران93660231941061023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعاجل كريم ساجت داور93661231941042071

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيعباس عبد الكريم خليف عبيد93662231941022024

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائياحمد غضبان مراد رحيل93663241841071004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب عامر حسين هاتف93664231942087179

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائياسراء علي حسين عبد الحمزه93665231942080004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيغيث جابر جاسم عبد93666231941006113

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيذو الفقار نجاح رحيم عطيه93667231941014044

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزينب سلمان حسين عبد الحمزه93668231942080070

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيهند كامل فالح شمران93669231942081067

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيسحر بشير جميل حسين93670231942211016

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيذو الفقار علي طالب ناجي93671231941251132

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائينبأ جميل يحيى حسن93672241942188015
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي هاني علي عبيس93673241941203201

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيعال حسين عبد الكاظم علي93674231942101062

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسن جابر حمزه مهدي93675231941251065

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء427.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيحوراء محمد عبد هللا فرج93676241942106046

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء427.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزهراء احمد جاسم طاهر93677231942089054

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلتطبيقيايات عباس محسن هاشم93678231952141003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلتطبيقيمصطفى حيدر عبد هللا محمد93679231951280015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0اعدادية الفاو للبناتبابلتطبيقيناديه حمد عبد علي حسين93680231952111012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيزينب جمال هاشم جاسم93681231952087023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلتطبيقيصبا سعيد مردان هيجل93682231952146012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيحسين حسن محمد شهاب93683231951003014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء447.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلتطبيقيزهراء حمزه مخيف عويز93684231952154002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيعلي محمد ظاهر حبيب93685231951018023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء446.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقينور الهدى احمد جبار محسن93686231952105018

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقياميره حيدر رزاق أحمد93687231952096003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0ثانوية التراث للبنينبابلتطبيقيذو الفقار وسام علي صليل93688231951068010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0ثانوية الشهيد حميد شاطي للبناتالديوانيةتطبيقيحنين عباس محمد حمد93689241952180004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيجمال حسين ترمن كطان93690231951201004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيعلي عباس صبار صكب93691231951005037

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيصفا كاظم خليل علي93692231952080027

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيرنين حمزه عباس عليوي93693231952119020

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيحيدر جاسم مهدي محمد93694231951205010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء441.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيشهد علي عبد الحسن كريم93695231952100029

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء440.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقياحمد بدري كاظم غلفص93696231951033001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0اعدادية شط العرب للبناتبابلتطبيقيزينب احمد جاسم حسين93697231852124025

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيرنا مفيد حميد احمد93698231952100013

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلتطبيقيشهد ستار صويح جلوب93699231952153013

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيفاطمه حيدر حاجم راشد93700231952127020

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيلقاء جميل عليوي حميدي93701231952109030

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيرقية سعدي مزهر عريبي93702231952115012

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيطيبه علي محمد جبار93703231952109025

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.7ثانوية التحرير للبناتبابلتطبيقينور الهدى علي فالح حسن93704231952096019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0ثانوية الدرة االهلية للبنينبابلتطبيقيعلي عباس علوان محسن93705231951283002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية بابل االهلية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا محسن حاتم عبد المحسن93706231951039007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيياسمين رحيم اسماعيل ابراهيم93707231952100047

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيجبار حيدر خضير عباس93708231951027007
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيتقى حيدر جعفر عبد علي93709231952092014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيزينب باسم محمد حسين93710231952100020

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيزينب عمران مجذاب محمد93711231952107023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيجيهان ياسر حسن راضي93712231952109007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمروان كريم عبد الحسن كاظم93713231951020075

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0ثانوية سيناء المختلطةبابلتطبيقيامير سعد عبدالزهرة خضير93714231951206003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيبنين فارس نايف رشيد93715231952183005

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقينور قاسم علي ابراهيم93716231952271106

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيليث محمد سالم كاظم93717231951025023

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيصفا رعد حنتوش عصري93718231952103019

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقيحسن عليوي ناجي حسين93719231951180001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيغيداء رحيم عوده مزعل93720231952168009

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلتطبيقيايات ميثم هاتف كاظم93721231952145002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيمرتضى تركي علي عبد المحسن93722231951029026

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيفاتن اياد عبد المحسن عبد الحسن93723231952092040

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقينبأ بشير عبد الكاظم حسين93724271952058079

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء433.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلتطبيقيفؤاد عبيد عباس سماوي93725231951250034

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلتطبيقيغدير فالح حسن نجم93726231952155014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيحسين علي جاسم عبدهللا93727231851069015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيآمنة محسن غلفص عايد93728231852081004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيبتول عباس تبن عبده93729231952201001

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيسجاد حسين فرهود غازي93730231951252027

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيورود حامد حسن حسين93731231952086065

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلتطبيقيزينب عباس حنيف ابراهيم93732231952208003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيسما عداي علي حسين93733101952117014

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيطيبه كاظم جاسم عباس93734231952183015

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.2ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيامير حسنين فاضل محمد93735231951021003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيبنين عبد الرضا مسلم هطيل93736231952271021

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيغصون علي ظاهر محمد93737231952092039

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0ثانوية حلب للبنينبابلتطبيقيمحمد باسم محمد ناصر93738231951056010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد حسين عبد علي حمادي93739231951251011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء429.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد الباقر فالح حسن نويص93740231951251250

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0ثانوية المزايا االهلية للبناتبابلتطبيقيزينب رعد مهدي محمود93741231952151002

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيعباس علي كاظم عباس93742231951183041

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيبنين حسن علي ابراهيم93743231952127003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيشهالء عامر مرهون علي93744231952089012
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء427.0ثانوية الصادق المختلطةبابلتطبيقيحيدر حسين علي عبدالحسين93745231951172004

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء427.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيفاضل قاسم فاضل حسان93746231951043030

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء427.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيداليا عباس عكروك كاظم93747231952092016

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء427.0ثانوية الرشيد للبنينبابلتطبيقيحسين عباس خضير كاظم93748231951065003

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء597.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيزينب يوسف عبد الكاظم مهدي93749231942121054

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء563.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيفاطمه مبارك كاظم لفته93750221942153273

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء543.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزينب سرحان ثجيل جحيش93751231942080069

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء518.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيابرار حيدر حمد عليوي93752231942092011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء518.0ثانوية الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي كاظم زغير93753221941014019

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء511.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيتبارك عباس كزار يوسف93754231942137012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار باقر شمخي جابر93755111942077065

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيرسل هاشم عبد هللا فزع93756231942089047

كلية الطب/جامعة نينوى706.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزهراء احمد ابراهيم حسين93757171942231193

كلية الطب/جامعة نينوى696.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيهبة الرحمن وفير عبد الغني محمد93758171942279105

كلية الطب/جامعة نينوى693.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمحمد علي هاشم خضير93759311941024122

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيسرور غزال حسين عساف93760171942232170

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهاجر علي صبري علي93761171942231422

كلية الطب/جامعة نينوى691.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىاحيائيعبد هللا احمد خلف كاطع93762171941117006

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائييوسف حسنين انور محمد93763171941028288

كلية الطب/جامعة نينوى691.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيأبي رافع ابراهيم عبد هللا93764171941157001

كلية الطب/جامعة نينوى691.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيهيام نواف بدران عزيز93765171942328047

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيهاجر احمد سالم احمد93766171942267130

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزينب صالح عسكر زينل93767171942285107

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيعبدالحكيم حسين ايوب فياض93768181941053015

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيغفران محمد ذنون اسماعيل93769171942286269

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزهراء ياسر محمد بشير عبد الكريم93770171942289077

كلية الطب/جامعة نينوى691.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيعهد مصطفى احمد عبوش93771171942317070

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيامين معتز احمد حسن93772171941017046

كلية الطب/جامعة نينوى691.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيموج محمد عيسى سليمان93773171942286312

كلية الطب/جامعة نينوى690.9ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيهاشم عبد الجواد كاظم هاشم93774171941212033

كلية الطب/جامعة نينوى690.8االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحسن جمال عبد االله حسين93775171941008093

كلية الطب/جامعة نينوى690.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الحق اسماعيل ابراهيم93776171941212004

كلية الطب/جامعة نينوى690.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائينور عبد الوهاب علي شمالي93777171942233140

كلية الطب/جامعة نينوى690.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد اسامة عبد االله محمد93778171941022005

كلية الطب/جامعة نينوى690.2اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعمر محمد عادل محمد93779171941023155

كلية الطب/جامعة نينوى690.2اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينور عماد محمود يحيى93780171942294285
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كلية الطب/جامعة نينوى690.1اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسرى مثنى احمد حسين93781171942294177

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيفهد محمد ضبيان سعيد حسين93782171941186079

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيمحمد عبد هللا محمد صالح سلمان93783171941201021

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمريم عرفات خزعل علي93784171942233120

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيخالد محمود خلف عبد هللا93785171941162023

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزينه هشام رمزي طه93786171942290160

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد جاسم محمد93787171941016068

كلية الطب/جامعة نينوى690.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعصام مظفر عطية احمد93788171941007146

كلية الطب/جامعة نينوى690.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعالء الدين زياد يحيى حامد93789171941007148

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيشهم اسماعيل خليل اسماعيل93790171941186048

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعمار خالد ادريس اسماعيل93791171941023144

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم عبد هللا عسكر عبد هللا93792171941083022

كلية الطب/جامعة نينوى690.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن محمد سليمان محمد93793171941008171

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد سمير محمد شكر محمد امين93794171941080134

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائينبراس علي حسين علي93795171942357126

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهره ليث احمد ابراهيم93796171942294142

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائينورة عصام شعيا بابا93797171942247064

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتنينوىاحيائياسماء ابراهيم خضير محمد93798171942334001

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيويرين اسود دخيل اسود93799171942245088

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزهراء طالل حسن عزيز93800171942286161

كلية الطب/جامعة نينوى690.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيدجى ريان سالم حامد93801331942041010

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيمنار خالد سلمان خضير93802171942290272

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياوهام سيف الدين طالب شريف93803171942288056

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيانفال فارس عبد القادر حاجو93804171942286059

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور حسن حامد حسن93805171942290299

كلية الطب/جامعة نينوى690.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينور نشوان عبد االله محمود93806171942288327

كلية الطب/جامعة نينوى689.3اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد زياد فيصل حسن93807171941011265

كلية الطب/جامعة نينوى689.1اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياستبرق عمار ازهر نجيب93808171942286016

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيرؤيا نزاد فؤاد حمدي93809201942118079

كلية الطب/جامعة نينوى689.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيريم احمد شهاب احمد93810171942232129

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد خليل حسن93811171941186086

كلية الطب/جامعة نينوى689.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزهراء سعد سالم محمد صالح93812171942288160

كلية الطب/جامعة نينوى689.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره عمار حازم ياسين93813171942231234

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية بازوايا للبنيننينوىاحيائيحسن فيصل بشير مجيد93814171941065009

كلية الطب/جامعة نينوى689.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد طه خلف93815171941008374

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيميسم نذير حسن عيسى93816171942109008
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كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد علي فخري مجيد93817171941157044

كلية الطب/جامعة نينوى689.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم عبد هللا رجب خضير93818171941008017

كلية الطب/جامعة نينوى689.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيخضر احمد حنو سليمان93819171941144034

كلية الطب/جامعة نينوى689.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد احمد عزيز93820171941017029

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيامنه نوفل انور عبد هللا93821311942070003

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيجمانه شريف بشير احمد93822171942321016

كلية الطب/جامعة نينوى689.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرسل محمد يونس سليمان93823171942280117

كلية الطب/جامعة نينوى689.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيغفران ياسر عبد حسن93824171942281126

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيمينا محمد خالد عطا هللا محمد93825331942038022

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيسجى علي صادق ايدين93826171942254058

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانويةالنجاح االهلية للبناتكركوكاحيائيسارة مصطفى احمد محمد93827201942178005

كلية الطب/جامعة نينوى689.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيندى مصطفى طه مصطفى93828201942150027

كلية الطب/جامعة نينوى688.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعمر عبد القادر سالم احمد93829171941022111

كلية الطب/جامعة نينوى688.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيسيف احمد شاكر محمود93830171941022063

كلية الطب/جامعة نينوى688.8ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب مخلف صالح سليمان93831171942233071

كلية الطب/جامعة نينوى688.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيزهر محمد عبد هللا عبد القادر93832171942318027

كلية الطب/جامعة نينوى688.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيأفنان عمر احمد حمودي93833171942233001

كلية الطب/جامعة نينوى688.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيصالح سعيد احمد صالح93834201941259134

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيفيصل حازم فيصل محمد93835201941001195

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيزينب فاروق شالش خلف93836201942139057

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد راكان نايف حبيب93837171941017236

كلية الطب/جامعة نينوى688.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائييونس حسن نوري رضا93838171941364097

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيامير حسين عسكر موسى93839171941024023

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيلوثر ليث ناصر بطرس93840171941069020

كلية الطب/جامعة نينوى688.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمار احمد علي عبيد93841171941008232

كلية الطب/جامعة نينوى688.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيزيدان رافع شوقي داود93842171941008131

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائياحمد حسن علي صكر93843171941024004

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيحسين علي عوني حسن93844171941066012

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمريم ايهم عصام رشيد93845171942232242

كلية الطب/جامعة نينوى688.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيسالم حاجم حسين علي93846171941104037

كلية الطب/جامعة نينوى688.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيوجدان حاتم نصيف مظلوم93847201942109100

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعبد السميع ياسين حمدي محمد93848191941067034

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره وسام ساجد توفيق93849171942286208

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآيه نكتل فاضل عبد هللا93850171942294018

كلية الطب/جامعة نينوى688.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرند ميسر محمد علي93851171942357064

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينور زيد حكمت عبد الرزاق93852171942294282
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كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيشهد زياد شكر محمود93853171942286228

كلية الطب/جامعة نينوى688.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيختام صبحي عالوي امفضي93854171942292018

كلية الطب/جامعة نينوى688.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيهيرو دلدار عبد هللا احمد93855171942299103

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيلؤي سالم نجم عبد هللا93856171941351239

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيبشرى حامد احمد محمود93857171942251046

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيزهراء سليمان صالح عبيد93858171942301071

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزهراء شامل سالم حساني93859171942289074

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد عبد المحسن عبد الحسن خلف93860201941001029

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية يايجي للبنينكركوكاحيائيرافد حسن ابراهيم حبيب93861201941203006

كلية الطب/جامعة نينوى688.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيمريم محمد محمد جميل مصطفى93862201942150023

كلية الطب/جامعة نينوى688.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيالفين نوزاد محمد شاسوار93863201942334209

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفاطمه جمال دحام داؤد93864171942290230

كلية الطب/جامعة نينوى688.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصطفى باسم صالح محمد93865171941011326

كلية الطب/جامعة نينوى688.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييوسف مشعل يوسف محمد93866171941186128

كلية الطب/جامعة نينوى687.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبيده حازم دحام داود93867171941022099

كلية الطب/جامعة نينوى687.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمصطفى فكرت جمال صديق93868201941050043

كلية الطب/جامعة نينوى687.6ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائياحمد خالد يحيى شكر93869171941212003

كلية الطب/جامعة نينوى687.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيبكر جمال يونس عبد الرحمن93870171941022031

كلية الطب/جامعة نينوى687.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيايمان سعد علي سعيد93871171942233016

كلية الطب/جامعة نينوى687.3ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيبتول محمد علي عبد المنعم محمد علي93872171942357031

كلية الطب/جامعة نينوى687.2ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائييوسف عصام عزيز يوسف93873171941212035

كلية الطب/جامعة نينوى687.2ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيايوب نوزاد محمود رشيد93874201941050014

كلية الطب/جامعة نينوى687.1اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرفل وعد هللا موسى عبد الجليل93875171942294117

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيمريم الزم زيدان خلف93876201942282185

كلية الطب/جامعة نينوى687.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيكاني عرفان محمد صابر93877201942331143

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائياميمة خالد حسن جاسم93878201942144012

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمالك زيد شمس الدين عزيز93879171942233127

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيسيف رياض محمود فاضل93880171941001031

كلية الطب/جامعة نينوى687.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيآية برهان محي الدين نصر الدين93881201942334012

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياخالص علي عبد الواحد خليل93882171942232024

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزهراء احمد محمد يونس93883171942231194

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيرياض محمد فتحي حسين93884171941055010

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيحارث عبدالوهاب خلف علي93885171941026046

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيزياد خلف ابراهيم عبدهللا93886171941028082

كلية الطب/جامعة نينوى687.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيزكريا فارس علي محمد93887171941008123

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيتبارك عبد هللا بالل علي93888171942330033
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كلية الطب/جامعة نينوى687.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيساري عبد هللا محمود خالد93889171941008132

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد مؤيد ضياء الدين93890171941017301

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى لؤي محمد رمزي اسماعيل93891171941017297

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيشروق نجيب جادر اسماعيل93892171942073008

كلية الطب/جامعة نينوى687.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيزكريا ابراهيم محمد طه93893171941007085

كلية الطب/جامعة نينوى687.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد مؤيد عائد خليل93894171941008048

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الجبار سالم احمد93895171941124103

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيطه محمد طه علي93896171941005046

كلية الطب/جامعة نينوى687.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياحمد كاميران محمد احمد93897311941024011

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية سد حديثة للبناتاالنباراحيائيزينب اياد اسماعيل عبد93898191942177022

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيفاتن الياس محمد حسين93899171942357105

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياسراء زكي محمد يعقوب93900171942288027

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيسرى ناظم سرحان سليمان93901171942283082

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياسيل رمضان حامد احمد93902171942277010

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيصابرين احمد فتحي حسين93903171942277127

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيخديجة وليد عبد العلي عثمان93904171942295018

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيهبه عبد هللا نجم مطرود93905171942328046

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرند عامر محمد طيب محمد93906171942288147

كلية الطب/جامعة نينوى687.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائينجوى علي محمد يونس صالح93907131942242019

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيرسل صالح جراد علي93908201942102023

كلية الطب/جامعة نينوى687.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيدزوار جواد رؤوف عبد الرزاق93909201941303069

كلية الطب/جامعة نينوى687.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيشهين اركان نعمان محمد امين93910201942341063

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيعبد المطلب عدنان غائب محمد93911281941002025

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيفيدان عباس علي خورشيد93912201942145026

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيماردين ادريس زينل عباس93913201942345075

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيعبد هللا يونس عيفان نصيف93914171941142029

كلية الطب/جامعة نينوى687.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمصطفى جاسم متعب سمير93915201941084069

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسن غسان عبد الحميد حسن93916171941017076

كلية الطب/جامعة نينوى687.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن مؤيد فتحي محمود93917171941024055

كلية الطب/جامعة نينوى686.8اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيهبه جواد عاشور عجاج93918201942180120

كلية الطب/جامعة نينوى686.8اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد نجيب احمد راكان احمد93919171941351242

كلية الطب/جامعة نينوى686.6ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيأيه طه محسن محمد علي93920171942327005

كلية الطب/جامعة نينوى686.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبيدة رضوان محمد سليمان93921171941022097

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى517.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد خلف اسماعيل ابراهيم93922171951008008

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى516.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيربى ابراهيم عصام محمد صالح93923171952302014

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى514.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمحمد خلف موسى خضر93924171951025102

3590 من 2609صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى509.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعمر حيدر فاضل ياسين93925171951012098

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى508.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيهند علي خلف حمزة93926171952235053

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى504.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيمنار خزعل شيت احمد93927171952294072

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى502.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمصعب عمر عزيز ابراهيم93928171951028177

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى500.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عبداالله رشيد امين93929171951028163

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى497.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيسرمد ايسر احمد محمد93930171951023072

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى495.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمود طالل ايوب امين93931171951017229

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى493.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيالودق احمد نجم عيسى93932171952289007

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى491.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيابراهيم خالد نجيب حمودي93933311951009001

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى491.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيسارة خضر جمعة محجوب93934171952321009

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى491.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكتطبيقياسراء مرعان عرب مرعان93935331952041001

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى664.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائياكرام عبد الخالق محمود ذنون93936171942296015

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى661.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزهراء محمود صالح ناصر93937171942233058

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى652.8ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائييقين صالح عبد الغني جارو93938171942318053

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى649.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبراء احمد عبد القادر سليمان93939171942286075

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى648.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود عبد احمد93940171941024117

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى646.8اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمريم سهيل يونس احمد93941171942286295

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى646.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيتبارك محمد ابراهيم حسن93942171942273045

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعلي رغيد علي خليل93943171941027077

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى644.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد احسان سالم ايوب93944171941199002

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى638.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيفاطمه عبد حميد جالح93945171942300081

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعباس جمال عبد الفتاح يوسف93946171941008155

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائينور احمد جوهر محمد امين93947171942298063

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيسرى ياسر يونس عبد93948171942291088

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيآية جاسم محمد احمد93949171942314003

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد هاشم محمد احمد93950171941186100

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى635.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيتقى هيثم محمد صالح93951171942285046

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.2االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد باسم محمد عبد هللا93952171941008286

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيرحمة محسن محمد غزال93953171942233038

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينادية شاكر محمود ذنون93954171942288307

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائييونس احمد عبد هللا احمد93955331941001147

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى634.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيتقى لقمان عبد الرزاق عبد هللا93956171942321015

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى633.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياميمه انس يحيى احمد93957171942294050

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى633.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيقمر يحيى نجم عبد هللا93958311942038054

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى632.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعمر محمد زهير محمد جميل93959171941022115

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى632.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيداليا سعد عناد حامد93960171942262037
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى632.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيزينب عيسى ساير مضعن93961311942047097

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى631.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيعمر محمد احمد عبد93962171941076021

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى631.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائياميليا امين حنا ابراهيم93963171942256002

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى631.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيريم مقداد عبدهللا ياسين93964171942268069

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى631.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمنار صالح فتحي علي93965171942302137

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيعبير محمد حازم مقصود93966171942231312

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم خليل مجيد93967171941011250

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد وليد سالم ذنون93968171941023200

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى629.6ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيرند خالد نوري مصطفى93969311942070014

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى629.5ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيمينا خالد ثروت سعيد93970331942038021

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى629.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيحسن عبد المعين صالح عبد القادر93971171941144029

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينور مهند عبد هللا احمد93972171942286344

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىاحيائيعائشه مهند ياسين شطيب93973171942312009

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيسجى زين العابدين جميل خضر93974171942269012

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعلي رضوان محمود احمد93975171941023133

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى627.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب وعد هللا جار هللا سعيد93976171942233072

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى627.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيقحطان صالح طه حمادي93977171941008260

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى627.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيسجى علي حسين عيسى93978171942314062

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى627.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيتقى سعد محمد عبد القادر93979171942237050

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى626.6اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ليث طالل فتاح93980171941011169

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى626.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيأحمد عماد أحمد عبد هللا93981171941001007

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى626.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد جاسم محمد93982171942302078

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيسالم ايسر احمد محمد93983171941023078

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيصفا فخري صابور شهاب93984171942294206

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائياسراء غانم ذنون يونس93985171942267005

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيرحمة علي عبد الخالق سعيد93986171942302059

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمصطفى زياد احمد محمد93987171941028256

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيدالل طالل حامد احمد93988171942283042

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيبراء هاني محمود مصطفى93989171942290061

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينه اشرف عزيز عبد الباقي93990171942288187

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسين عبد الرحيم حسين93991111941049093

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيسيف أنس زهير احمد93992171941212015

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيصالح عبد العزيز خليل عزيز93993171941012038

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياالء احمد عبد الرزاق محمود93994171942294034

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرحمة مهند مؤيد محمود93995171942294102

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيداليا احمد ثامر ذنون93996171942232092
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيايمان خالد ابراهيم خلف93997171942257003

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد رعد مصطفى صايل93998171941028215

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائياحمد سعيد عبد هللا طه93999331941070005

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمازن معن توفيق عبد الجبار94000171941017217

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائينور اياد عبدهللا مجيد94001171942403045

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيميار ثائر حامد محمد94002311942047183

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عماد حازم محمود94003171941227018

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى621.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيندى خميس علي بليخ94004171942235163

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيشهد عماد جرجيس قنبر94005171942268094

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائييوسف علي ادريس حامد94006171941212036

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيحسن غالب حسن سلمان94007171941013015

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينبا محمد يحيى زكر يحيى94008171942294274

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيصفا فيصل حسين احميد94009171942262070

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمود ابراهيم داود94010171941020003

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائييحيى علي اعناد احميد94011171941027147

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن اياد احمد حسين94012171941011130

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر بركان سعد الدين مصطفى94013171941186073

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمود رافد محمود عزيز94014171941199028

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيدالل محمد احمد عبد94015171942302052

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيايالف سعود عزيز خضير94016171942267026

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيابي نمير نعيم فقي ابراهيم94017171941011012

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعمار ياسر فخري مصطفى94018171941186072

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيبان اميه عبد الرزاق حسين94019171952286011

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقياية حسان عبد الرزاق عبد94020171952283008

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيآمنه محمد خالد جمال الدين94021171952286007

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى555.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد سعيد حسن محمد سعيد احمد94022171951143110

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى553.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيأَميه زياد جمال خضر94023171952244002

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى549.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيرحمة شامل ادريس عبد94024171952286021

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى548.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمصطفى داود سالم اسماعيل94025171951020112

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى547.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيصفا زاهد بكر شعيب94026331952040033

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى547.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيمحمد رياض عز الدين علي94027171951094030

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى544.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيهشام حسن محمد فرحان94028171951227020

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى544.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيساره منيب هيثم منيب94029171952285026

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى542.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيشاهين عبد هللا فائز عبد هللا94030171951011070

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى541.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقييحيى علي عدنان حمادي94031171951028191

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيزينب محمد سعيد نجم احمد94032331952040025
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى536.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيحال هيمان محمد محمود94033171952294023

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى534.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيتقى غزوان عبد العزيز حسين94034171952286013

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى533.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمحمد حسان مزعل عمر94035171951005097

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى531.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيغفران وليد خليل فتحي94036171952299027

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى530.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكتطبيقيمحمد خطاب حمد صالح94037201951060010

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقياسراء فارس عبد الرحمن احمد94038171952290006

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقياسامه سمير علي بشير94039171951020020

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى674.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد خيري سليمان عزيز94040171941022172

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى673.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيحنين علي غالب عبد الرحمن علي94041171942294083

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى668.7ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيابراهيم جاسم محمد طيب امين94042171941022001

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى666.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيبالل حارث غانم ابراهيم94043171941157009

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى664.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيمريم صفاء محمود يونس94044171942262091

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى663.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائياحمد نشوان محمود عبد هللا94045171941212007

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى663.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيصفا زياد طارق احمد94046171942224026

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى661.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعلي طالب علي حسين94047171941008224

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى661.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيوداد عبد العزيز محفوظ عزيز94048171942279116

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى661.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب مروان مهدي صالح94049171942286176

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى660.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد حسام الدين حمادي حمدون94050171941022011

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى660.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعمر نشوان عبد الكريم حمدون94051171941143074

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى660.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرند محمود ذنون يونس94052171942232126

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى660.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائياحمد فيصل مرشد طحان94053171941027010

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى660.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبان لؤي محمد رمزي94054171942231082

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى659.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد نجيب رائد نجيب عبد هللا94055171941007219

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى658.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآيه عماد الدين خيري حميد94056171942288018

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى658.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياهلة اكرم صالح احمد94057171942288053

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى657.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيداليا عبد الكريم اسماعيل عزيز94058171942231113

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى657.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيشهد دحام بكر احمد94059171942289110

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى656.2اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمريم شامل فاضل صديق94060171942286296

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى656.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيفرح ربيع احمد حسن94061171942289145

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى656.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم يعرب عادل سلطان94062171941008021

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى655.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيندى اسامه احمد محمد94063171942233136

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى654.4ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيياسمين نشوان محمدبشير نذير94064171942268143

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى654.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائياالء شمس الدين محسن قاسم94065171942262012

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى654.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرؤى طالب علي حسين94066171942280102

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى654.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر طالل عزيز قاسم94067171941011219

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى653.8ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيحسن عمار جميل سعد الدين94068171941157013
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قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى653.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيسراء ريان عبد المحسن حسن94069171942321046

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى652.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيزهراء شهاب احمد اسماعيل94070171942232138

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى651.7اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيموج مهند محمد فوزي صابر94071171942286313

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى651.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيزينب نجم خليل نجم94072171942283071

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى651.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيساري محمد مزعل حازم سعيد94073171942294170

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى651.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد رمزي عبد هللا محمد94074171941351255

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى650.5ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيحكم نمير طه ياسين94075171941157015

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى649.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن هاشم حامد علي94076171941212019

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى649.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيريان احمد حسون سلطان94077171941020043

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى649.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيزينة حسين علي حاجي94078331942040084

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى649.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيصباح فاتح صباح رجب94079171941008146

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى648.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمصطفى مشعل عبد هللا علي94080171941005133

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى648.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمؤمن وليد إبراهيم محمد94081171941013048

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى648.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عبد الكريم محمد شاحوذ94082171941017152

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى648.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيديما معن توفيق عبد الجبار94083171942294089

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى648.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد ازهر قاسم محمد94084171941022004

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى646.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياسراء محمد امين يونس شريف94085171942232027

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى646.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياماني سليمان سالم محمد94086171942288040

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى646.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيشعالن سيدو خدر حسن94087331941056032

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.7ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم حسين احمد94088171941186085

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيميسم ممتاز عبد المنعم مهدي94089101942106031

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيكرم ريسان مجيد عبدهللا94090171941028181

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى644.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيرامي حسين ناصر حمود94091171941022046

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى644.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد ياسر محمد حامد94092171941186101

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى643.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيضرغام صالح عبد هللا احمد94093171941020059

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى643.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيهال غزوان يونس محمد94094101942091116

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيانفال خالد حازم شكوري94095171942290038

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيعائشه سبهان ابراهيم العزاوي94096171942285151

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائينور محسن حسين كنوص94097171942244073

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيميس خليل محمد خليل94098171942302139

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييحيى عمار محسن داؤد94099171941022191

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعمر علي عمر محمد علي94100171941007171

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى642.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حسن علي حسن94101171941011157

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ضياء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن94102171941022088

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن رياض هاشم محمد94103171941022076

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.5االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود جاسم محمد94104171941008326
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قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائياسفار هدير كوما بهنان94105171942247002

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائييوسف مضر بشير بهنام94106171941067053

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيفرح نزار عبد القادر احمد94107171942237165

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد غانم داؤد94108171941008299

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياسراء نشوان فتاح محمد94109171942231014

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.4ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيلينا اياد محمد سعيد94110311942047159

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيزينه سمير صالح فتحي94111171942254053

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد هيثم يونس جميل94112171941017267

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر عبد السالم محمود مصطفى94113101941016054

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيارشد فاروق راشد حميد94114171941013008

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيعذراء نوري قرياقوس توما94115171942247034

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.0ثانوية الرافدين للبنيناربيلاحيائيميرون زيا كوركيس صومو94116311941101018

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى639.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي جبار هادي مطلوب94117231941020216

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى638.4االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى عبد هللا احمد خليل94118171941008367

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى638.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيتبارك عبد الصمد اسماعيل حسن94119171942237044

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى638.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعلي عامر علي فتحي94120171941018131

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى638.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائييثرب محمد سالم عبد94121171942291154

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى638.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيتقوى بشار ابراهيم نايف94122171942232075

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعلي خالد سالم محمد94123171951026124

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى604.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد ياسين طه94124171951011006

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى585.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقياحمد طالل عزيز يونس94125171951142006

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى585.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيحسين خالد عبد حسين94126171951017072

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى584.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيسيف سنان حازم محمد طاهر94127171951017101

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى581.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ميسر محمود نجم94128171951002069

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا شوكت فتحي احمد94129171951005059

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيبراء زيد احمد خليل94130171952294017

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعبدالمهيمن محمد خلف محمد94131171951024052

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيرقية عثمان غانم سعد هللا94132171952289026

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمدصالح فائز محمدصالح وهب94133171951028153

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى573.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا لؤي علي طه94134171951015092

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى572.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعمر صالح أحمد محمد94135171951001065

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى571.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبدالباسط عبدالصمد عثمان علي94136171951026089

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى570.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيشهد باسم عزيز عاصي94137171952232035

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عاصم محمد جاسم94138171951018099

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى565.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقينعم فراس عبد العالي ابراهيم94139171952302045

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى558.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد وليد يحيى احمد94140171951028022
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قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيعمر فتحي محمود حسين94141171951160026

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعمر نبراس سامي نوري94142171951017182

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى556.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييوسف اياد طارق شاكر94143171951017274

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى637.8اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيبهنام عصام بهنام متي94144171941147008

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيانس صالح ابراهيم خضر94145171941022023

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى629.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى نبيه علي مصطفى94146171941017309

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر عبد االمير حسن احمد94147141941009015

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن جمال صالح سليمان94148171941011133

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى621.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيليث ياسر علي سلطان94149171941008266

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.6ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييوسف احمد شمس الدين اسماعيل94150171941186121

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب اياد علي حسين94151171942294146

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد ثائر خضر عطا هللا94152171941007196

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا سالم ابراهيم احمد94153171941011161

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.4ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييونس محمد شمس الدين اسماعيل94154171941186131

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبيده احمد سليمان امين94155171941022098

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيمريم سعد عبد هللا عبد الرزاق94156171942285185

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم مرعي حسن94157171941350171

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0مرسين-مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيحسن علي عبد الحق احمد94158131941234001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمنذر خالد سعدون سلطان94159171941017318

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيريم محمود ياسين جاسم94160171942235073

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيهدى جمال سلطان اسماعيل94161171942290321

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيساره عصام عبد علي94162171942314059

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى فاخر سعدي سحري94163171941017294

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيفهد احمد محجوب عيسى94164171941017206

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسارة اخضير صالح اخضير94165171942289089

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن بسمان سالم مرعي94166171941024050

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيمروة حازم حمود محمد94167171942267113

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.2ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيمحمود عامر محمد سعيد حمودي94168171941212028

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينور فرحان سليمان محمود94169171942237001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبناتنينوىاحيائيهبة رعد احمد مطرود94170171942266054

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى611.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيامل احمد الوند محمد94171331942062007

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى610.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيحنين عالء الدين جبر جاسم94172311942065023

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى610.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيايه محمد حازم هادي94173201942160021

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيمآب ياسر يحيى قاسم94174171942244058

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيياسر اياد نايف صبري94175171941198024

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيزينب فخري جرجيس يحيى94176171942234019
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قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينهلة فواز ياسين عبد هللا94177171942280251

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى608.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيبلقيس هيثم غانم سعد هللا94178171942285041

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى608.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيبتول هاشم محمد حمودي94179171942284019

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى608.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيفاضل خيرو رشو حسو94180331941051062

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى608.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيتقى عادل محمد اسماعيل94181331942040032

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى607.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيزكريا احمد عبد االله قاسم94182171941008119

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى607.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائينور اوس مظفر يحيى94183171942302144

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى607.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيايمان سلوان اسماعيل امين94184331942040021

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى606.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيكرم ناظم ذنون ايوب94185171941024091

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى606.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيريان احمد علي رمو94186171941026072

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى605.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيتماره ثابت محمد خضير94187171942262033

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى605.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياماني سعد دريعي بدر94188171942280021

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى605.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر محمد يونس ذنون94189171941227030

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى604.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائينبراس طالل خزعل مال هللا94190171941022179

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى603.3اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيسعيد زيد سعيد عبد هللا94191171941011111

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى603.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحسن عباس كامل حسن94192221941039024

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى603.0اعدادية تل علي للبنينكركوكاحيائيابراهيم خليل فرحان ياسين94193201941035001

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيتبارك فائز بشير إبراهيم94194171942329019

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيمينا قاسم عبدالغني حسن94195171942268123

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيابراهيم خليل ابراهيم قاسم94196171941017002

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرند ياسر علي جاسم94197171942231171

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيامنه هاني فتحي سلطان94198171942237017

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى599.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسارة عصام سلمان حبيب94199101942140015

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى599.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيتبارك سمير اسماعيل شريف94200331942038004

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائييوسف نمير برهان الدين محمد94201171941022198

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن بشار ذنون حامد94202171941198004

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيمؤمنة عبد الحكيم محمد حسن94203171942279082

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيشهد ماجد محمد امين ظاهر94204171942321052

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى597.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيهيفين رافع علي حسين94205311942031042

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى597.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد اياد حسام سلطان94206171941011257

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيايمن محمود حسين ياسين94207171941144021

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيطيبه نصير انور مجيد94208171942233098

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيعلي عبد سليمان حمود94209171941051016

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيوالء عبد العزيز حسام الدين فخري94210311942038073

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيارجوان اسامه محمد جبر94211171942288023

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيأريج أياد نذير بشير94212171942294002
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قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى595.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمي عبد حميد محمود94213171942289167

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد فارس ميسر محمود94214171941022143

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدهللا مظفر ذنون يونس94215171941028144

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى593.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعواد صالح عواد طالب94216171941008246

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى593.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيتبارك رافع غانم حميد94217171942268032

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى593.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيعائشه محمود سلطان جرجيس94218171942314073

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى592.8ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزيندهوكاحيائيظمأ ابراهيم ذنون ابراهيم94219331942061003

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى592.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيعلي رحيم لطيف عجيل94220221941272008

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى592.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائييقين خليل ابراهيم حمو94221171942302155

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى591.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى جليل عبد الحسين جاسم94222101942103047

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى591.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيرغد فواز مزعل عمر94223171942268060

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيشدن فائق طلب عبد العزيز94224171942288214

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائياحمد عماد عبد رعد94225331941001007

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائيتيهان ستار يونس عيسى94226171942256004

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى548.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد عزيز خضر حمد94227171951203021

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى534.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى حسام علي سليمان94228171951017237

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى527.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعلي احسان مال هللا عزيز94229171951023131

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى525.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد مدحت ناظم محمد94230171951023183

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى522.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيصفا سعد عادل قاسم94231171952274027

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى518.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا سعود درك حديد94232191951019068

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى515.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيأمنة ميسر لقمان احمد94233171952294004

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى506.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن ماهر يونس محمد94234171951351059

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى505.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا احمد محمد يونس94235171951019045

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى503.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيابو بكر علي حسين ياسين94236191951067003

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى503.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعبيدة وليد محمد توفيق  قاسم 94237171951016063

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى500.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عبد الوهاب زهير عبد القادر94238171951023204

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى492.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا علي حازم حسن94239171951024050

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى490.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيهاشم يوسف هاشم محمد سليم94240171951094037

كلية الطب/جامعة الفلوجة700.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيفاتن مجبل علي ذياب94241191942186037

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور عماد فهد سكران94242101942100118

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيزينه سعد حسين احمد94243191942193044

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيحسن فالح حسن علي94244191941013017

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمريم خالد عبد جاسم94245191942189138

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيهبه كمال حياد محمد94246191942369305

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم محمد حسين علي94247191942383151

كلية الطب/جامعة الفلوجة695.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائياالء خالد اسماعيل صالح94248191942175006
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كلية الطب/جامعة الفلوجة692.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيامنية عبد القادر فياض جاسم94249191942229007

كلية الطب/جامعة الفلوجة692.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائينور عالء كامل كريم94250191942383174

كلية الطب/جامعة الفلوجة692.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى عماد علي حسين94251191941009319

كلية الطب/جامعة الفلوجة691.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمروان هشام شوكت مخلف94252191941009300

كلية الطب/جامعة الفلوجة691.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد محمد حمود عبد94253191941009025

كلية الطب/جامعة الفلوجة691.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيرسل عمار رياض طه94254191942191026

كلية الطب/جامعة الفلوجة690.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى اثير محمود مهدي94255191941009305

كلية الطب/جامعة الفلوجة690.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيابراهيم شوكه مخلف جاسم94256191941029001

كلية الطب/جامعة الفلوجة690.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيايه إسماعيل عواد نايل94257191942191012

كلية الطب/جامعة الفلوجة690.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيدينه علي عبد حميش94258191942369097

كلية الطب/جامعة الفلوجة689.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيرونق جمال صالح لطيف94259191942369131

كلية الطب/جامعة الفلوجة689.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيعائشه عالء الدين فياض حسين94260191942383119

كلية الطب/جامعة الفلوجة689.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيعثمان طالب علوان حسين94261191941104032

كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيابراهيم اسماعيل مجبل احمد94262191941009046

كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمحمد شاكر محمود كريمان94263191941011146

كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائينبأ خالد محمد ابراهيم94264191942369278

كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحسن عدنان سبع صالح94265191941009091

كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء سمير محمود شهاب94266131942091014

كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمهجه مصطفى حميد محمد94267101942078138

كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا أحمد سبتي جمعة94268191941009161

كلية الطب/جامعة الفلوجة688.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيتبارك رائد علي شيحان94269191942246018

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.6المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزبيده مخلد حسام حمود94270101942078058

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأيسر محمد محيسن عبد94271191941009041

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر هادي عماش حسين94272191941009224

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائينور خلف طارش عيفان94273101942108078

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائياحمد حاتم حديد فزع94274191941011009

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفاروق كريم سلمان حسن94275111941005086

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور سالم داود محمد94276111942215150

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر نوري فرحان عبد94277191942383181

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار ماجد عبيد علي94278111942084162

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك بكر ناجي سليم94279101942099025

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيساره خالد تركي جاسم94280191942193047

كلية الطب/جامعة الفلوجة687.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائينور ياسين سليمان احمد94281101942099032

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرقيه قاسم محمد فياض94282101942100044

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر علي سلمان صادق94283121941001026

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيفرح قيس عواد نده94284101942100083
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كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيسدير سامي احمد حسن94285101942119052

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم احمد سلمان عالوي94286101942111037

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره رعد حمود وسمي94287101942118045

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيايالف محمد انغيمش جياد94288101942110010

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيرفل جمعة حمد شيحان94289191942383075

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهادي حسن هادي مطرود94290111941004112

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعلي ياسين بديوي حميد94291191941009199

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيهديل سعدون عبيد جاسم94292231942115181

كلية الطب/جامعة الفلوجة686.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء حميد محمود عبد هللا94293121942231002

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.6ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيشمس نعمه حميد عباس94294151942057028

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيبسام حسن حساب طرخان94295221941051005

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيياسر يونس عبدالجليل اسماعيل94296171941028280

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيطيف احمد عبد االله احمد94297131941004020

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائينبأ سعد جبار ابراهيم94298211942136097

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيايالف قحطان حميد حسين94299211942090032

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيمصطفى جمعه موسى عيسى94300211941031042

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيبراء حسين علي عباس94301211942147028

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمود داخل عبد الكريم94302241942120236

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمجتبى محمد هالل صويح94303231941002214

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرور علي حمدي جبر94304111942080094

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائياحمد ابراهيم جاسم حمادي94305111941045001

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى رياض خضير جواد94306111942112055

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعز الدين خالد عواد عبد94307191941009188

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيقيس محمد قاسم موسى94308121941026124

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى نزار اديب علوان94309101941026272

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيعبد القادر عبد جرو عبد الحمد94310191941029019

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائياحمد عبد العزيز محمود جاسم94311191941012012

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيهاجر اديب محمد علي ماجد94312271942160199

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيمحمد ناصر علي يوسف94313211941067019

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيفاطمه عبدالرحيم جالي اعليوي94314281942061036

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيتقى محمد عمران خضير94315231942158012

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد تقي سعد صالح عبيد94316221941003170

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى كاظم عكاب خضير94317221942391063

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0ثانوية النبي دانيال المختلطةديالىاحيائيزينب سوسن غضبان عبد العزيز94318211942235005

كلية الطب/جامعة الفلوجة685.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمريم سعد الدين ماجد حامد94319171942289153

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.5ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيمحمد حيدر كفاح علي94320231941021132
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كلية الطب/جامعة الفلوجة684.4ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيعلي ميثم عبد هريش94321231941047048

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.3ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عامر ابراهيم علي94322141942129006

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.2اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه علي طه نفل94323101942115171

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيطه ابراهيم زكي محمد شيت94324171941022068

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.1ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائينور وائل عبد الرزاق جبار94325111942113095

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياحمد محمد صدقي اسماعيل مصطفى94326201941399011

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا نهاد محمود محمد94327101942076034

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيطيبة علي مهدي هاشم94328241942220367

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيسيماء محمد فخري امين94329201942341058

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينديالىاحيائيامير شكر احمد جميل94330211941049002

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد فاتح فاضل حسن94331201941001245

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك اسماعيل دينار علي94332261942120042

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين حيدر خضير عبود94333101941013047

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائينور حسين حبيب مرهون94334191942226102

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيحارث جمال محمد حمود94335191941071030

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائياحمد هديب فضل زغيرون94336291841002020

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق حمزه رضا مرتضى94337251941205297

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر صالح مهدي ابراهيم94338251941031248

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي سعيد جبر عبد علي94339251941031856

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية البطوله للبنينديالىاحيائيمؤمل عبدالهادي حسين حميد94340211941067015

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيحنين صبار عبد الساده عيسى94341231942093036

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء نذير جواد كاظم94342231942088202

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيهاله صالح ابراهيم جرو94343231942095090

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حسين محمد حسن94344161941075285

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى احمد عبد الواحد سلمان94345161941392010

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين سامي عبودي شناوه94346251941156017

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيحسان رشيد ظاهر ابراهيم94347171941003028

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره رائد عبد الواحد احمد94348101942086046

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية بعشيقة المسائية للبنيننينوىاحيائيهالة رافع مجيد مولود94349171942367001

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرغد محمد كاظم علي94350221942185042

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عادل كاظم ماشاف94351101941044012

كلية الطب/جامعة الفلوجة684.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيصفا محمد عبد الواحد شهاب94352211942145105

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة675.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائييقين عادل رسول حميد94353191942193112

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة671.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايثار صالح عبد مشعان94354191942189025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة671.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائيرسل سنان حميد حماد94355191942384020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة670.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائينور الهدى خالد ناجي جاسم94356191942188137
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة670.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيساره محمد هندي خلف94357191942185037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة668.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائياميمة صالح محمود صالح94358191942133011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة668.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيغفران احمد شاكر حمود94359191942383124

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة667.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيضحى خميس نبع صايل94360191942217085

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة664.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيفاتن حقي تركي حماد94361191942166059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة664.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيساره فيصل كلي عبد94362101942099009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة664.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيسجى عادل بداع فياض94363191942369161

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة663.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء احمد سعيد عبد الجليل94364101942120011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة662.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيمآرب زياد احمد رحيم94365191942180015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة661.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيزينب حسام عبيد ياسين94366191942195039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة661.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيعذراء مجيد عبيد شرتوح94367191942186034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة661.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيساره ناصر محمد سلمان94368191942217066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة660.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائييعقوب حسن يعقوب محمد94369191941114115

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة660.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيزينب محمد ابراهيم محمود94370191942189084

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة660.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيطيبه حميد عبد حمادي94371191942193062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة659.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيرحاب فالح مرير مركب94372191942316006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة655.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيانفال عبد السالم ابراهيم حمادي94373191942178012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة655.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيمفاز سالم شريف عبد اللطيف94374191942145059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة655.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيمحمد ماهر عراك مرزوك94375191941316024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة654.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيشهد حسين عياده امين94376191942191052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة653.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيصفا فاروق احمد جبير94377191942196066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة652.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسيف الدين سعيد مجيت فياض94378191941009123

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة651.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيطيبه حسن يعقوب محمد94379191942383111

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة650.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبيده محمد هاشم محمود94380191941114061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة650.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنباراحيائيزينب لطفي عبود مخلف94381191942135007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة650.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيالفاروق عمر شكر محمود دواي94382101941020031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة649.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيافراح جاسم كاظم حتلوف94383191942370030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة648.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائيانفال حميد عويد عبد94384191942150006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة648.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيسارة عالء صالح محمود94385191942160042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة647.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائييقين محمد محمود زيدان94386191942193114

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة646.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد القادر جبار حماد مناجد94387191941114047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة646.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيحنين حافظ علي جاسم94388191942189050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة645.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيتماره منذر نافع محمود94389191942133021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة645.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيريم مثنى زياد عبد94390191942189079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة644.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيعائشه حماد فياض جلوب94391191942189117

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة644.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرقيه جبار فرحان سليمان94392191942217052
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة643.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنباراحيائيمالك رشيد يحيى محمد94393191942162051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة641.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى شهاب احمد عواد94394101942116064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة641.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائييوسف عبد السالم فياض عمران94395191941028071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة640.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائياستبرق مفيد حميد رشيد94396191942201001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة640.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيمريم صباح خضير عناد94397191942173052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة639.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائياحمد خيون يونس جعفر94398191941040004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة639.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيساره خالد علي حمود94399191942369153

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة638.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى غسان عدنان عبد94400191941009321

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة638.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيهاجر نجم عبد هللا مهيدي94401191942140042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة638.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيالق عبد الجبار سالم عبد هللا94402171942231026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة637.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيهند سنان طه محمود94403191942191102

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة637.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيلقاء جبار رجا خلف94404191942160066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة636.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيميس زياد حميد حسن94405191942189156

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة636.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيمحمد صدام عمر عودة94406191941040093

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة636.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمه عبد المنعم بديوي حسين94407191942383132

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة635.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيصفا بشير ياسين علي94408191942267042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة635.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائينور نوري حسن محمد94409191942188142

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة634.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيوسام محمد احمد عباس94410191941066129

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيانفال سلمان عيدان عبيد94411191942189019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيياسين جاسم محمد سرحان94412191941041059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمروان سعيد مجيت فياض94413191941009299

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة632.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيتبارك محمود شاكر مريمح94414191942149006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة630.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيرحمه نوري فتحي عبد94415191942189065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة630.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيعائشه جاسم محمد فياض94416311942047140

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيكوثر صدام جياد صالح94417191942217106

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيغسق بشار ياسين صالح94418191942191064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيسفيان عيد حوران بدوي94419191941106013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة628.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائينبأ خالد مطر محمد94420191942173062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0ثانوية السويس للبناتاالنباراحيائياسماء حاتم عبد هللا شويش94421191942261004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيشهد احمد عواد حمد94422191942195057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائينبا عبد الجبار محمد عريمط94423191942166072

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيفاطمه علي حرب مسعد94424291942079035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة627.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائيرغد عبد هللا مطر زعين94425191942201012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة626.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيطيبه صباح دحام محمد94426191942189113

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيامنه فائز ناصر سلمان94427191942194013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائينبأ عبد اللطيف خميس جاسم94428191942198066
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة622.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائيمصطفى جالل عبد الحليم عبد الغفور94429311941003040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى صباح فرج حمادي94430191941009316

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيرفل خالد محمود رحيم94431191942246041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيريم سعد ابراهيم عبد94432101942108036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة620.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيوسام حميد عبد هللا عبد94433191941011189

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيساره شوكت خميس خليفه94434191942226052

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار محمود عبد هللا حجالن94435101942141026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن تركي اسود عبد هللا94436191941106017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيزينب ابرهيم علي فاضل94437191942175033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عمر خيري ناصر94438191941014040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيتبارك احمد عبيد مدب94439191942369064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيزينب عادل عبد الرحمن اسماعيل94440191942191036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيعلي طارق زامل حمد94441191941094014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيحسام راشد براك احمد94442191941020013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيهند خليل حميد فرحان94443191942218027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيدرة عبد الناصر مجيد رشيد94444101942098004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيماريا قدوري عبطان جالل94445191942193080

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيمحمد صالح عبد اللطيف مرعي94446191941056031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة615.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيمحمود شهيد زكري عبدان94447191941019089

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيبراء رياض ياسين احمد94448191942369055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيأبتسام حسين علوان عزيز94449191942173001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء دليل محمد اضحيوي94450111942133045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائييوسف احمد شكر حمود94451191941011200

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة614.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيصهيب حميد احمد مفيض94452101941023012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيزايد احمد عباس محمد94453191941066046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى رسول هادي نصي94454191941114103

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد العزيز عبد االله احمد محمود94455101941017048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة613.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيوسام عدنان حماد عبد94456191941118079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيدحام يونس محمود دحام94457121941029019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزكريا سعد حسين عبد هللا94458111941023026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف سعد عيدان جاسم94459111941018064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عوده محمد مسير94460111941034003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيهند احمد خلف احمد94461191942195105

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيهديل ستار شهاب عيادة94462191942175076

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عبد محمد محسن94463101941041010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيسجى طالب علوان حسين94464191942246053
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيطيبه وليد خالد حميد94465191942188089

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيطيبة عدنان طلب حريز94466191942224042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيرهف احمد مرعي حمود94467311942065037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة610.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيمريم عبد سمير ضاحي94468191942149047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة609.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيحنين محمد صالح طالل94469191942229021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيساره سالم طالب فاضل94470191942182023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمسلم قتيبة سامي مهيدي94471191941015070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيابو بكر رمضان مطلك برغوث94472201941050001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الغفور صباح حماد خزعل94473101941041057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيطيبة اسماعيل خليل محمد94474191942160055

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيعبد هللا خالد محسن مدلول94475191941104026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيحنين مهند محمد عباس94476191942246025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيداليا صالح ندى سعد94477191942383051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة607.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمحمد احمد مهدي صالح94478191941003084

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة606.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائينور نجم عبد الحسين كريم94479281942051110

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0ثانوية النجاح للبنيناالنباراحيائياحمد خضر صابر مهدي94480191941289002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاالنباراحيائيهاجر جازي سعران رجا94481191942262017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيحنين عبد الناصر ابراهيم عبد الرزاق94482191942188032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيرقيه هادي يونس خليفه94483191942316009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيايمان ياسين حمد علي94484191942139011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيجواد حسين جواد مصلح94485211941068009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىاحيائيليث منذر عناد كاظم94486101941157002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائينور فارس فرج عبد هللا94487191942383175

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيزبيدة غازي غطاس غضبان94488191942383081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنباراحيائيابراهيم مؤيد ابراهيم ياس94489191941363001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيطيبة زياد احمد فريح94490191942229053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة602.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيسفيان عواد غريب احمد94491191941007070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة601.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائينور صالح فرحان عواد94492191942189167

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة600.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياحمد غسان احمد حسين94493211941004012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة599.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيزبيده سعد عامر نصيف94494191942189080

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة599.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم حامد يعقوب محمود94495101941011001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة599.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد قاسم حمزه حمود94496221941314038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة599.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيمصطفى حكمت عبود محمد94497191941029049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة599.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيدينا جمال عواد خلف94498191942183011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة598.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر احمد غانم محمد94499111941034025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة598.0ثانوية الوالء المختلطهديالىاحيائيمهدي صالح مهدي جاسم94500211941236015
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة598.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيزينب عثمان احمد علي94501191942196048

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة597.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيهيثم رعد اسماعيل خليل94502101941041106

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة597.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيمحمد ضياء كامل سلمان94503191941012044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة597.0ثانوية المجد المختلطةالكرخ االولىاحيائيشيماء جاسم عبد هللا دبيج94504101942157003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة597.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمريم عيسى هاشم محمد94505191942188118

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة597.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيسنا خالد فرج حميد94506191942140023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة597.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيهدى حاتم عبد الكريم محل94507191942188150

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة596.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن حامد محمد فرحان94508111941005020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة596.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيشمس صالح ثابت ياسين94509191942196062

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة596.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيسما عبد السالم عبد الحميد عبود94510191942316015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة596.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيمحمد علي محمود دواي94511191941071087

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة596.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيابتهال غانم صالح حمادي94512191942166002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيفرح جاسم محمد عبار94513191942246078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيرباب اركان فؤاد فهد94514191942139018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل خالد صالح ابراهيم94515101942109042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم فالح حسن مجباس94516101942113085

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيشهد أحمد نجم عبد هللا94517191942226061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرفل حامد جياد خلف94518191942217050

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيسفيان زياد صالح عدوان94519191941071042

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمد جبير اسماعيل مجبل94520191941014058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة595.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيفاطمه عالء محمود فرحان94521191942188103

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة594.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيغيث قاسم كاظم حنتوش94522191941009229

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة593.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيبسمه ظافر ستوري ابراهيم94523191942153020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة593.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائيمريم محمد مخلف عودة94524191942150029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة593.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيعبد هللا حامد حسين علي94525261941050031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة592.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيسرى محمود عبد مظهور94526191942191044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة591.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائيايالف حميد عويد عبد94527191942150010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة591.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب نوري احمد عبد94528101942108039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة591.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيرفيده سعدون عيفان مطلق94529191942188043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة590.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيماريا عدنان عالوي صالح94530191942229063

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة590.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائياحمد اياد لطيف عماش94531191941316005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة589.0اعدادية الفجر للبنيناالنباراحيائينبيل علي محمد شاووش94532191941037016

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة589.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائياسماء محمد سرحان فياض94533191942182002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة589.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيبراء خليل جاسم ذياب94534191942189039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة589.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم محمود ابراهيم صالح94535101941041005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة589.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيبراء راسم احمد محيميد94536191942246013
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة588.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيآيات صدام جياد صالح94537191942217009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة588.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمصطفى حمود خلف ادهام94538191941014070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة588.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد تركي محمود94539191941020061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة588.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمروان فؤاد عبد مطلك94540191941118070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة588.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيدعاء محمد ذيب عبد ربه94541191942197006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيغفران طه خضير نايل94542191942369219

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد المنعم عصام عباس فرحان94543101941009031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعلي كريم تميم عبد94544191941009194

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر ثائر علي جاسم94545191941009208

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيلقاء محمد بندر ثويني94546191942188111

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيشيماء حميد مدهر علي94547191942188078

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائياالء عدي علي جاسم94548191942185011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة586.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر نصر محمد عبد94549101942108082

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة586.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمظهور شاكر جابر كركز94550101941041102

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة586.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب اسماعيل سليمان حسن94551101942113041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة586.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيرسل خالد محمود رحيم94552191942246037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة586.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيفاطمه فوزي زبار عبد94553191942217105

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة585.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنباراحيائيعثمان احمد خلف عباس94554191941010032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة585.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيزينب محمد علي محمود94555191942316014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة585.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيهمام صباح حسين رميض94556191941011187

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة585.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيفاطمه احمد عبد مهبول94557191942188100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة585.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيهجران خلف عباس عبد94558191942140043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة584.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيعبير مصطفى فيصل عمران94559191942145044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة584.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيهدى عبدالكريم عبدالرسول حمودي94560181942176177

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة584.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائياحمد ممدوح اسماعيل دلف94561191941028008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة584.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيايه سعدي علوان خلف94562191942186010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة583.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمحمد قاسم حماده مظهور94563191941015064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة582.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيميادة محمود فرحان دير94564191942229072

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة582.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيشعيب اياد خضر عز الدين94565191941021026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة582.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنباراحيائياسراء احمد عبد هللا جاسم94566191942202005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة582.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيطيبه خالد شيحان مصلح94567191942166056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائييوسف شعبان عبد الرسول احمد94568191941028070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى ناجح ثامر سعود94569101942223010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة رعد نيسان نجم94570101942129018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد رائد حميد احمد94571191941118060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيعمر حقي اسماعيل عبد94572191941104036
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيام البنين سالم مهدي عباس94573231942115018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيدعاء محمد احمد حسين94574191942175024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة581.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيايمان علي فتيخان حسين94575191942383023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة580.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائيزيد قيس عبدالحمزه خضير94576241941063022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة580.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيصفا جمال ياسين علي94577191942196065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة580.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائييمامه محمد عبد الكريم علي94578191942139054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيرشيد ياسر عطوان رفاس94579121941020054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد العزيز طه علي نايل94580191941114044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيمريم محمد كاطع نصيف94581191942166065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيفرح محمد تركي محمود94582191942193077

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة578.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيهاجر حسن يوسف ظاهر94583191942188145

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة578.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيرانيا حميد نايف محمد94584191942199023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة578.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيرقيه خليل مهدي محمد94585191942226040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة578.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيهبه صباح لطيف جاسم94586191942194113

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة578.0ثانوية البيادر للبنيناالنباراحيائيجاسم محمد حسن حسين94587191941094004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة577.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيضحى عثمان فتاح عبد94588231942271288

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة577.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنباراحيائيمحمود احمد فرحان مشوط94589191941041044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة577.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيبكر جاسم محمد صلبي94590191941071023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة577.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيقتيبة يقظان زكي شافي94591191941014056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة577.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيليث رائد محمود رزوقي94592131941006058

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة576.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيوفاء صباح حاتم محمد94593191942186054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة576.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائييونس صبحي خلف محمد94594171941043036

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة576.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيأفنان ابراهيم خلف صالح94595311942047004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة575.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيموده عمار حاتم كامل94596191942191081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة575.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمروان عدنان علي نجم94597111941029046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة574.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيفاطمة خميس مهدي صالح94598191942229059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة574.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيعبد المؤمن كاظم عدنان محمود94599211941206015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة574.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عبد الحكيم رجب عبد الغفور94600111942217030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة573.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عثمان هادي مراد94601101942129008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة573.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم محمد هادي عواد94602101941041004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة573.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيهبه شاكر محمد ثويني94603191942188147

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة573.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر نزال دفار فرحان94604191941009223

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة573.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيندى خالد زغير عفات94605191942226099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة573.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيماريا فاروق شهاب احمد94606101942108065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة573.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيرقيه عامر عباس شمران94607191942188044

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف مشتاق طالب كاظم94608111951009031
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة558.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيالحسين بشير ابراهيم وهيب94609191951020015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة554.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارتطبيقياياد اسماعيل عبد فياض94610191951062003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقيمحمد حسين صالح محمد94611101951155018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقينسرين ياسين علي حسين94612191952189018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة538.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارتطبيقيعذراء عواد محمد عواد94613191952229011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة531.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيرفل محمد مطر حمد94614191952189006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة529.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا محمد احمد مفيض94615101951011035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة520.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارتطبيقيمروة سعد رشيد عبد المجيد94616191952173010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة519.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيبشير ليث خلف حردان94617191951020017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة514.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيبراء رياض عبد حسون94618101952109014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة513.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارتطبيقيرؤى قاسم بليص حمادي94619191952191010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة510.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقيسعد عبيد احمد سعيد94620191951078004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارتطبيقيوفاء عبد الجبار فزع فرحان94621191952229017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة501.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارتطبيقيمحمد توفيق محمود حمزه94622191951010021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة499.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقياحمد عمر اسماعيل خلف94623191951003005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة498.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيلبنى كيالن سعدي عبد الرزاق94624191952156024

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة498.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيحسام عبد حسين محمد94625191951011020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة497.0ثانوية الرحاب للبناتاالنبارتطبيقيبتول صباح عسكر جاسم94626191952214009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيبالل جمعه محمود جرمط94627101951011011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة494.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارتطبيقيغفران عدنان خلف ذياب94628191952173009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة492.0ثانوية الغدير للبناتبابلتطبيقيمنى ثامر سند فياض94629231952131007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة486.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيحسين علي عبد الساده عكروك94630231951186010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة485.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىتطبيقيمريم جواد مراد فهد94631101952113021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة484.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيجاسم عارف حامد حمد94632191951013012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة480.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيريام بشير ياسين عبد الرزاق94633191952198011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة479.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارتطبيقيرسل قاسم بليص حمادي94634191952191013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة477.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيناصر حسن عالوي احمد94635191951029025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة475.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين علي احمد علي94636101951208007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة475.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىتطبيقيآمنه فاروق محسن حمد94637101952099002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة474.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيعبد الملك احمد عذاب مصلح94638191951029012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة471.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارتطبيقيمحمد صالح الدين محمود احمد94639191951071019

كلية القانون/جامعة الفلوجة635.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيشهد شهاب احمد خلف94640191922188025

كلية القانون/جامعة الفلوجة572.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيميمونه نامق نوري عباس94641191922188039

كلية القانون/جامعة الفلوجة569.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبييقين جبار جاسم محمد94642191922188057

كلية القانون/جامعة الفلوجة565.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيمثنى خلف مطلب علي94643191921066034

كلية القانون/جامعة الفلوجة552.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيمريم محمود عبود جاسم94644191922188037
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كلية القانون/جامعة الفلوجة547.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيطيبه احمد لطيف علي94645191922188026

كلية القانون/جامعة الفلوجة524.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارادبيبثينه سعد لطيف أحمد94646191922173003

كلية القانون/جامعة الفلوجة515.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيابراهيم حمد محمد عبد94647191921029003

كلية القانون/جامعة الفلوجة515.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيعمر حسين حماد عسل94648191921029018

كلية القانون/جامعة الفلوجة494.0ثانوية وهران للبنيناالنبارادبيعثمان عمر خميس عبيد94649191921048005

كلية القانون/جامعة الفلوجة492.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيحميد مخلف يوسف جاسم94650191921040016

كلية القانون/جامعة الفلوجة489.0اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيسرحان حاتم عبد سرحان94651191921058005

كلية القانون/جامعة الفلوجة482.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيمحمد ابراهيم عبد هللا محمد94652191921103023

كلية القانون/جامعة الفلوجة479.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيسيف حسين علي هذال94653191921040021

كلية القانون/جامعة الفلوجة479.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيمصطفى جاسم محمد خلف94654191921011036

كلية القانون/جامعة الفلوجة478.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيفاطمه عبد هللا محمد صالح94655191922226010

كلية القانون/جامعة الفلوجة478.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيريام مشتاق طالب حمد94656191922226004

كلية القانون/جامعة الفلوجة477.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيغيداء خالد عدنان عبد الرزاق94657191922229028

كلية القانون/جامعة الفلوجة477.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيمصطفى خميس اسود شالل94658191921103032

كلية القانون/جامعة الفلوجة476.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيحمزة خالد حسين غزاي94659191921040014

كلية القانون/جامعة الفلوجة474.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيمريم احمد هالل محمد94660191922229032

كلية القانون/جامعة الفلوجة472.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيدينا فاروق حسين اسد94661191922246011

كلية القانون/جامعة الفلوجة466.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبياحمد خضير عباس حمود94662191921103001

كلية القانون/جامعة الفلوجة465.0ثانوية سلمان الفارسي للبنيناالنبارادبيمحمد راغب خالد عبد هللا94663191921088005

كلية القانون/جامعة الفلوجة463.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيوديان فالح حسن احمد94664191922162039

كلية القانون/جامعة الفلوجة461.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيسلمان احمد محمد شهاب94665191921012015

كلية القانون/جامعة الفلوجة460.0ثانوية مؤتة للبناتاالنبارادبيهاجر سالم عجمي طه94666191922182017

كلية القانون/جامعة الفلوجة459.0ثانوية الرياحين للبناتاالنبارادبيسدرة سعيد حميد فياض94667191822186021

كلية القانون/جامعة الفلوجة456.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارادبيهاله ثائر محمود حسن94668191922189012

كلية القانون/جامعة الفلوجة456.0ثانوية النبوغ للبنيناالنبارادبياحمد محمود سلمان عبد هللا94669191921039002

كلية القانون/جامعة الفلوجة540.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنباراحيائيمصطفى مجهد مخلف شرتوح94670191941045022

كلية القانون/جامعة الفلوجة511.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيمريم خلف عبد هللا درب94671191942173051

كلية القانون/جامعة الفلوجة508.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائياحمد حماد عراك حسن94672191941043002

كلية القانون/جامعة الفلوجة508.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيحارث جدوع دحام مهاوش94673191941071029

كلية القانون/جامعة الفلوجة503.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيريام احمد محمود خلف94674191942189076

كلية القانون/جامعة الفلوجة493.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاربيلاحيائيرانيه اثير حميد مسعود94675311942030006

كلية القانون/جامعة الفلوجة492.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرقيه خالد بشير محمد94676191942193038

كلية القانون/جامعة الفلوجة489.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيفاطمه نافع محمد جلود94677191942195077

كلية القانون/جامعة الفلوجة485.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيمالك صالح تايه مهيدي94678191942229069

كلية القانون/جامعة الفلوجة484.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيساره جمال عبد الحميد حسين94679191942188059

كلية القانون/جامعة الفلوجة484.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيطيبه علي مطر اسود94680191942383114
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كلية القانون/جامعة الفلوجة482.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعثمان علي حمادي ماش94681191941009184

كلية القانون/جامعة الفلوجة464.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيعبد العزيز عبد المناف حامد دريدح94682191951058012

كلية القانون/جامعة الفلوجة457.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيعمر ثائر علي فياض94683191951058017

كلية القانون/جامعة الفلوجة455.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارتطبيقياحمد عدي حسين مهدي94684191951065001

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة637.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه ناجح عبد جيجان94685241942114250

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة624.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ شحاذه ابراهيم شحاذه94686101942109089

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة580.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيهناء حسين مالك صليبي94687101942110101

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة575.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيياسين فتحي خلف محيمد94688171941026276

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة550.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر حميد عبد عواد94689101941041076

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة549.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائييوسف محمد غازي حمود94690181941002177

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة544.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيبهاء الدين مولود رجب عبد الرزاق94691191941004016

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة539.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا محمد اسماعيل محمد94692101941013096

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة537.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى المأمون حسام الدين محمد سعيد94693101942120144

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة530.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف حامد فاضل خليفه94694111941156039

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة524.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيسميه خالد دحام كلبوش94695191942168017

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة523.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد الحميد مجيد حميد محمد94696101941002030

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة522.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ايوب يوسف عذاب94697111942106059

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة519.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيعفراء عماد عناد شالل94698101942108059

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة519.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيعالء كريم محمد عبد94699191941028039

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة519.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأيمن صباح جوير جاسم94700191941009042

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة519.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى مصلح خلف محمود94701101942084006

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة518.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره قصي سلمان داود94702101942118048

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة516.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الناصر ابراهيم مصطفى راشد94703111941021048

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة514.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيتبارك علي فخري عبد الملك94704191942243015

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة513.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيصباح اثير صباح طه94705101941026131

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة512.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيمحمد علي عفتان سندال94706231941031126

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة509.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيلمى خضير حمادي صالح94707111942075060

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة508.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيزهراء احمد عبد الكريم علي94708321942029028

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة505.0ثانوية االندلس االهلية  للبنينالكرخ االولىاحيائيإبراهيم ميثم عمران حميد94709101941051001

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة497.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيعلي مالك ابراهيم لطيف94710191941028040

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة497.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيكوثر احمد كاظم عباس94711101942109079

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة496.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره كريم حسن فياض94712111942215090

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة493.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيصافي حامد سعود نايف94713101941041046

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة491.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيغصون عزيز محمد صالح94714101942116045

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة491.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد كامل فرحان حسن94715101941017083

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة490.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيميساء خالد شهاب احمد94716191842139088
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة610.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارادبيغفران حاتم مطر دلي94717191922173012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة578.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيبتول سعد عبيد محمد94718191922193003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة529.0خارجيوناالنبارادبيمحمود  شاكر عويد عجاج94719191921400036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة508.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيجنان كريم حسن فليح94720191922191009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة506.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيزبيده زياد حميد فياض94721191922195017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيسما حقي اسماعيل خليل94722191922193008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة499.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبييوسف حميد رشيد خضير94723101921160058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة498.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيباسم لطفي نوري مجيد94724191921021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة498.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيورود خضير عبد محمد94725191922229039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة493.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبياحمد اكرم علي مضعن94726101921040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيبلقيس عمر حسين عباس94727101922110026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486.0ثانوية النجاح للبناتاالنبارادبييقين نوري علي خلف94728191922269009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيعمر ياسر فنوص حسين94729191921028023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيمروه ابراهيم مانع هاشم94730191922270015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبيضحى عايد حمود سالم94731131922102013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارادبيغفران قاسم نجم عبد هللا94732191922173013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبياسحق عامر جليل صديان94733101921040010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيمحمد عبد اللطيف سالم عبيد94734191921028031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة477.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر خطاب محسن مجول94735111921166027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيعبد الملك ابراهيم عبيد منصور94736101921055023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة475.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبياسامة سلمان ابراهيم حمادي94737191921078009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاالنبارادبيمحمد خالد عناد جاسم94738191921283009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة473.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبيايمن ياسين محمد داود94739101921029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرزاق طالب بدر عبد الرزاق94740101921021022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيآوس محمد حميد حمود94741111921053004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيمحمد احمد عواد عليوي94742191921012031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة469.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيعلي محمد شاكر حسين94743101921013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة469.0ثانوية النجاح للبناتاالنبارادبيدعاء عبد الرحمن علي خلف94744191922269002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة467.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيانس احمد خميس صبار94745191921029006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد ناظم ابراهيم سلمان94746101921027101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0اعدادية الراية المسائيةاالنبارادبيعبد الوهاب شاكر عفش خليفه94747191921341021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيمريم عمر حامد اسماعيل94748191922229034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيبالل محمد عبد هللا خليفة94749111921034011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبيعبد هللا فاضل علي حسين94750191921010012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة459.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيعبد الحكيم محمود محمد محمود94751191921027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيلمى خالد رزيك ثابت94752191922188032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة456.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر فؤاد عبد هللا داود94753111921057030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة456.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا زهير حميد علي94754101921040037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة455.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناالنبارادبيمحمد ابراهيم عبد محمد94755191921041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبيمروان جسام محمد عباس94756101921160049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيياسر محمد اسماعيل أحمد94757191921104039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد سعيد جدوع جياد94758101921150024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيمها عبد الرزاق جبار جميل94759101922113080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناالنبارادبيمحمد كاظم حميدان ياسين94760191921347151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيمنتهى خميس علي حمادي94761191922191029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبينور سالم شحاذه شمران94762191922369173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيمحمد محسن عبد صالح94763191921021017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيحارث احمد عبد هللا جياد94764101921156015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيهارون مالك كاظم بديوي94765191921028035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0ثانوية سلمان الفارسي للبنيناالنبارادبيهمام ناظم خضير جاسم94766191921088006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبينبأ فالح جالي ثويني94767191922167011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبيمصطفى عبد الكريم حسين سليمان94768191921010033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىادبيسعود سامي محمود جرمط94769101921010009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيفردوس ابراهيم عبد صياد94770191922229031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيدينا عالوي سهيل محمد94771101922110038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة448.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيسفيان عبد الرحمن محمد جاسم94772111921017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة448.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيزهراء حسن علي ناصر94773101922117024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة448.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبيعماد احمد جاسم محمد94774191921034005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبيابو بكر قدوري جبير غنيان94775191921069001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبياحمد نعمة مخلف صقر94776101921156005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاالنبارادبيسميه ستار عايد مطلك94777191922165008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيسيف حمدي احمد حسين94778191921060012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0ثانوية الطالئع للبنيناالنبارادبيادريس محمد كاظم محمد94779191921100003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبييونس اكرم تركي جاسم94780191921104041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبياحمد فوزي علي فياض94781191921011006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيراضي حربي امجد ذهيب94782261921013051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0ثانوية جبهة المختلطةاالنبارادبيمنير محمد علي خليفة94783191921301041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا مدحي هادي عواد94784111921156073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيعائشه خالد كمال صالح94785101922101044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيحسام حميد خليل دلي94786101921158005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبينشأت مصطفى ياسين ضيف94787111921034051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0ثانوية الشروق المختلطةالسليمانيةادبيقاسم عالوي موسى محيميد94788321821043007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنبارادبيايمن حميد حسن علي94789191921343019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيرسل جمال عبد امين94790101922113028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيأحمد رجب كامل علي94791191921032001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة538.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمهجة خالد علي شيحان94792191942246093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة510.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيميس خالد مطر محمد94793191942173057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيسليمان خالد ماجد ثابت94794191941013025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة488.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمنى عزار حمد عباس94795191942188121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة488.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائياحمد غانم الفي عالوي94796191941011023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة487.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيطيبه هيثم خليل ابراهيم94797191942139038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيلمياء عدنان عبد عواد94798191942383140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0ثانوية الحبانية المسائيةاالنباراحيائيمحسن محمد عبد محمود94799191941344013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيطيبه مولود حامد ابراهيم94800191942188087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائيعمر احمد محمود فرحان94801191941029028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيسماح خالد وسمي فياض94802191942370132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيعباس نافع عباس محيسن94803191941071054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيوئام هيثم شوكت مخلف94804191942189182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا حافظ فاضل جار هللا94805111941156054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة470.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبيدة ياسر ابراهيم فواز94806191941019059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة469.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنباراحيائيمحمد حسين محمد مزعل94807191941103032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائييسرى جاسم محمد منسي94808191942183062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0اعدادية االيمان للبنيناالنباراحيائيسيف احمد علي جراد94809191941063013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيشفاء جمعه محمد ظاهر94810191942195056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن عماد علي صليبي94811101941019070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمحمد كامل فرحان حمادي94812191941011162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيرحمه مفيد عبد هللا فرحان94813191942188038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن صباح سالم غريب94814101941017029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيلينا فاروق عبود مولود94815191942188112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء آحمد مجيد نعيم94816101942110034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيفاطمة سعيد حسين علي94817191942245022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيشمس خميس خلف موسى94818191942383098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيتبارك باسم زبن حنشل94819191942182009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة461.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائياحمد جمعه عبود الطيف94820191941029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة461.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصهيب احمد شالل فالح94821111941016057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0ثانوية النجاح للبنيناالنباراحيائيمحمد سهيل سليمان نايل94822191941289015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد اياد مهدي هادي94823111941012028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى رياض محمد عبد94824111941058147
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة459.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيمصطفى رياض جواد كاظم94825191941070043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة458.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيايمن فاروق عبد احمد94826101941208010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيشهد عبد عباس محمد94827191942369183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة456.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عبد الجبار فواز ابراهيم94828191941011093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة456.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمصطفى فاروق ابراهيم شكر94829191941011175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة455.0ثانوية النجاح للبنيناالنباراحيائيهمام نوري ابراهيم بديوي94830191941289023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد محمد طالل فزع94831111951156010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمينا هيثم عبد الكريم الفي94832111952072042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة458.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيعلي فوزي خلف محمود94833191951096017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة458.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقياحمد عبد الرزاق نايف سعود94834191951012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة456.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارتطبيقيكمال محمود كريم حمادي94835191951071017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة454.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقياسماعيل يوسف حمد عبد هللا94836101951016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيضحى مجيد فاضل خلف94837191952189011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم نمير احمد مرعي94838101951042002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىتطبيقينبأ هيثم احمد صالح94839101952108006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0اعدادية االمل للبناتاالنبارتطبيقيغفران هادي فرحان حميد94840191952195012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارتطبيقيايه صباح حسين علي94841191952229002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف خالد وليد صالح94842111951004125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة448.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارتطبيقيمحمد عارف هادي فهد94843191951040032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حسين محمد خضير94844241851027083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقياحمد كطران كبيحان عبد94845251951157010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمود رائد فائق مناف94846101951013093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0ثانوية المستقبل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا محمد علي جاسم94847121951012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حامد جوخان حميد94848161851043074

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة557.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيبراق جمعه عوده محمد94849191922175007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة490.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبياسراء اسماعيل فرحان عبد هللا94850191922188002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة481.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيدعاء عدنان حسين مراد94851191922369042

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة479.0ثانوية التكاتف للبناتاالنبارادبيهدى حميد ابراهيم عبيد94852191922231009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة462.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنبارادبيسماح ناجي مخلف فنجان94853191922218010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة455.0ثانوية الشموخ المختلطةالكرخ االولىادبيفاطمه سالم نجم عطا هللا94854101922159002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة443.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيميثاق عباس خليفة حمادي94855191922229036

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة441.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنبارادبيغفران محمد حسين علي94856191922373011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة437.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيفاطمه قيس داود سالم94857191922257027

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيسعد عبد هللا محمد علي94858191921090008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة435.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيشروق حسين عليوي حمادي94859191922188024

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة434.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبيامين جمال ابراهيم علي94860191921010004
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة433.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارادبيميسم هاشم حميد رديني94861191922369130

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة426.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيحمد محمد زيدان خلف94862191921029011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424.0ثانوية البدور للبناتاالنبارادبيمريم محمود تركي زعيان94863191922256010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة423.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيميس سعد سبتي جمعه94864191922188038

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة421.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيعمر طه خليل مضحي94865191921062028

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة420.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر عدنان رشيد عويد94866141921001010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة420.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيعبد الملك محمود شاكر محمود94867101921011028

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة420.0ثانوية البدور للبناتاالنبارادبيعبير وسام الدين خليل فزع94868191922256008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة482.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائينور عبد المجيد محمود جاسم94869191942189168

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة476.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيشهد عماد احمد عبد94870191942369185

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة469.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيحوراء عبد القادر محمد حسين94871191942189056

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة455.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي ابراهيم سعد فياض94872231941031088

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة452.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عالوي خضير عباس94873101941024042

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة451.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناالنباراحيائيطه جاسم حمود مزهر94874191941347019

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة448.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد عصام عبد خلف94875191941007170

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة446.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايه عمر فائز رحيم94876191942189032

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة446.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا محمد برزان عبد الغفور94877101941017056

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة446.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيامنه سعد سالم عبد الكريم94878191942189015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة444.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيصبا سؤدد طارق خليل94879231942124071

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة444.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيجيهان شوكت خميس خليفه94880191942226027

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة443.0اعدادية العرفان للبنيناالنباراحيائياحمد عثمان تركي حماد94881191941029005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0ثانوية قوش تبه للبناتاربيلاحيائيفاطمة حميد مجيد عبد94882311942062014

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد كريم عادي سلمان94883101941024005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة441.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيأسماء قيصر خلف عذافه94884191942191002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة441.0ثانوية التكاتف للبناتاالنباراحيائيزينب فوزي عالوي خلف94885191942231002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة439.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء رعد فياض يوسف94886101942113026

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة438.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىاحيائيمهند فيصل بدر محمد94887101941023027

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة438.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيهيثم ماهر يعقوب عبود94888131941025059

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة437.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيسيناء حاتم نواف محمود94889101942111031

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة437.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائينور ابراهيم فياض احمد94890191942189164

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيزينب احمد حسين سعود94891191942199032

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيتبارك عدنان ناجي عبد94892191942149005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيأفنان محمود عبد عجيل94893191942173003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة435.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيسلوى حسين حمود روكان94894191942224036

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة436.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقياوس كريم ماجد اسماعيل94895231951003008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة434.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا طه كاظم مشوح94896111851034007
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة432.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمحمد رسول علوان حسين94897221951036085

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة432.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقيثامر فالح صادق حسين94898231951256021

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة431.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا محمد خضير حمد94899191951012016

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة431.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعلي محمد محسن جمعه94900271951010064

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة431.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىتطبيقيهمام خليل يحيى سلمان94901211951062019

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة430.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا طاهر عبد هللا عايد94902191951067027

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية704.5ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحسن فؤاد محسن جواد94903251941035037

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم عبد االله داود سلمان94904251942062739

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمصطفى حسن هادي عباس94905251941035059

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر صباح مهدي كاظم94906251941031247

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية699.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسرى عالء احمد نقي94907251942062514

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية698.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مقداد عبد الحسين طاهر94908251942101225

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد محمد فليح حسن94909251941031332

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية698.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عامر جليل صادق94910251941031202

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عالء احمد نقي94911251942062438

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية697.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى فليح مهدي عزوز94912251942101280

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية696.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن احسان حميد سعيد94913251941031644

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية696.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيميس صالح محمد صادق94914251942062772

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية696.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عبد الكريم عوفي سلمان94915251941031207

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية695.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل محمد حسن محسن94916251942062265

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية695.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبتول عبد الكريم منشد حسن94917251942062115

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسراء وليم حميد شمخي94918251942062056

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا مازن موسى عبد94919251941034016

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمسلم قاسم عبد الساده محمود94920251941045135

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمها خالد عبد علي محسن94921251942062768

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية693.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عباس جمعه عيسى94922241941076048

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية693.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيأحمد علي كاظم نعمة94923251941022001

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية693.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيحسن عباس فاضل عباس94924251941042004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية692.3ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيضي حسام عبد مسلم مهدي94925251942074015

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية692.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء فتاح غني موسى94926251942062374

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.4(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عبد العزيز علي جبار94927251942192042

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحسين عالء جبار عوده94928221941039037

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمها خضير عباس موسى94929251942062769

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء صالح مسلم جاسم94930251942062350

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عادل عبد الصاحب جعفر94931251942062353

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيزهراء عقيل غالب محمد94932251942083041
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيفرقان حامد راهي جبر94933251942086078

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد الكريم عبد المهدي جبير94934251941045139

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيعلي نعمان جاسم محمد94935251941042015

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى قاسم طالب حبيب94936251941151129

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيرضا مؤيد عبد كاظم94937251941042009

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عبد الحليم كاظم عبد العباس94938251941031143

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مهدي صالح حميد94939251942059510

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى قاسم حمودي كاظم94940251942062871

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايات سامي جبار هادي94941251942062092

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر عليوي عبود94942251941044270

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد انور صبيح مخيف94943251941035039

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.2ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيعال حسين نجم عبد هللا94944251942108243

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عبد الزهره عبد االمير حبيب94945251942062661

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيالق عماد حسين علوان94946251942062076

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائياشراق جابر عبيدش سلمان94947251942092004

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين صاحب خراطه يحيى94948251941151039

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائينور الهدى عباس كتاب صغير94949251942092025

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيهند داود كاظم حسين94950251942108366

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبراس صالح عبد الحسن غالي94951251942062790

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمسار اياد عبد علي حماد94952251942062754

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب شعالن معيدي عكال94953251942062425

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيقاسم حسن احمد عبد الزهره94954251941205231

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور حكيم غني عبادي94955251942062821

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء انور منسي سفاح94956251942059157

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيهائل صالح محمد حسن94957251941042028

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين جاسم حسين عويز94958251941045029

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي عبد الحسين ودعان94959251941031711

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيلينه عبد العزيز يوسف محسن94960251942062710

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه خزعل اسماعيل عجيل94961251942084689

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيطيف عبد الساده علي غازي94962241942136044

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياديان صاحب تويه عيدان94963251942084009

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عدنان عبد مناف حسين94964251941031145

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب اياد مجيد حميد94965251942062404

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيامنه لقمان احمد عبد علي94966251942062082

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.6ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسما حسن هادي جاسم94967251942108211

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه ياسين محسن جايش94968251942062687
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيحوراء عادل فرحان كشاش94969251942089025

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائياشجان عيسى حسن علي94970231942115015

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائينرجس عبد النبي شهيب مرعيد94971251942092024

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينورس عبد الحسين حسين زنكور94972251942062843

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيتبارك صالح جواد كاظم94973251942083012

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن صالح مهدي سلمان94974251941031142

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايه فرات محمد مهدي94975251942062110

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاتن سالم محمد رضا سعيد94976121942093047

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى محمد ابو الهيل خليفه94977151942048124

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمثنى فاهم كريم عبيد94978241941015114

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيضحى مؤيد غالي حبيب94979241942082056

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسماح علي ابراهيم ياسين94980241942220332

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد سامي عبد هللا مزعل94981111942078017

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيوسام سالم هادي حسون94982241941042018

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه حسين كامل مهدي94983251942192024

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى شاكر يوسف منسي94984251941205364

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيالحوراء عامر صبار محسن94985251942062073

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيميامين هادي نجم عبد94986251942062770

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم علي حسن كاظم94987251942062742

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب كاظم طوير نبهان94988251942062459

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى جاسم سربت شلوح94989251941012156

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد ياسين كاظم ناهي94990251941031333

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائييحيى قاسم عباس ابراهيم94991181941135044

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمنتظر قحطان والي سلمان94992291941002197

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكوثر حسن عبد الزهره ابو صالح94993251942062701

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر رسول خليل ابراهيم94994251941001105

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه علي حمزه عبد االمير94995251942062288

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.9ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حيدر محمد رضا عبد الحسين94996101941048027

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.9ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد قاسم محمد ضايع94997251941035052

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.1ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيسجى سلمان حسن مطرود94998251942108203

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي المرتضى عبد زيد رحم منديل94999251941031416

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية التحرير للبناتميساناحيائيهدى ليث عبدالواحد كاظم95000281942057024

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيريام ناظم رميض خلف95001211942294040

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيغدير حسن رسول عبد95002251942070130

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياسماء شاكر محمد عبد95003251942122010

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيه يوسف عبد الصاحب يوسف95004251942101014
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احسان علي فضل95005251941205171

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد جليل ابراهيم95006251941031507

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم نعمان عبد االمير يوسف95007251942062752

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيمالك محمد علي عيسى نور95008251942097120

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن ثابت خيري نوري95009231941008106

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم هاشم مريهج95010221942135089

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيصبا كامل غازي علي95011241942114195

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعمار ميثم محمد رجب95012291941002137

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء لفتة شحوني هاشم95013141942134009

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية688.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حيدر زهير عبد الكريم95014251942062331

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية687.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى جواد كاظم عبيد95015251941031803

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية686.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب غالب خشيف جار هللا95016251942062451

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشمس حسين محمد علي95017251942062525

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفرح قاسم مهدي كاظم95018251942062692

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسراء علي عبد العباس عبعوب95019251942062054

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيزهراء مصطفى كامل عويد95020251942092013

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيدعاء عقيل لطيف محمد95021251942064014

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية684.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حمزه علوان حنتوت95022251942096152

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية683.5ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى حسين عبد مطرود95023251942055097

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية683.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيايمن راضي علي سلطان95024251941045015

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية683.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس عبد الكريم عبد علي حميدي95025251941031367

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية683.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائينوره ميثم عبود ظاهر95026241942157006

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد عبودي خضير عباس95027251942101179

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب علي حسين خشان95028251942062443

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر محمد حمزه مطرود95029241941208056

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كاظم حمزه كريم95030251942055084

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق غازي مهيني عبد95031251941019010

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيجيهان عبد الناصر فليح محسن95032251942062210

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية682.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عباس صالح محمد95033251942062431

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية681.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد كاظم محمد عبد الصاحب95034251941031742

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية681.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيضيف هللا ليث مجيد رشيد95035231941008095

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية680.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عدنان عباس عبد الزهره95036251942096163

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية680.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب فاضل صباح محمد95037251942062454

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية679.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب احمد نجم عبد االمير95038251942096183

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية678.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيام البنين علي عويد معيوف95039261942106011

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيرضا عبد الرزاق كامل حسين95040251941031271
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كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية678.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيبان يحيى ابراهيم مهدي95041131942070040

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية678.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائينور الهدى صفاء حقي حسن95042211942093077

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية678.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيانوار فاهم صباح كطوف95043251942062088

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية678.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيآيات جعفر كاظم عمران95044231942107006

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية678.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعبدهللا علي عبدالنبي جواد95045211941030051

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.4اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيايات فاضل غيدان حسين95046271942060037

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد اسعد طالب ياس95047251941035038

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عباس نوري عبد الحسين95048251942096200

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس كاظم بردان عبد الحسين95049251941045060

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمالك محمد داود محمود95050251942062757

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيعائشه طه رمضان بداح95051201942180073

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفرقد فالح حسن محمد95052251942062697

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي سالم ياسر كاظم95053111941024031

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب عصام عبد محمد95054111942077028

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيفاضل علي حسين هيلون95055141941028085

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عباس مشان عبيد95056111942146032

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حميد رسن ملكه95057151942061014

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الخالق احمد حسين علي95058121941022068

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيامنين فالح صالل عطيه95059251942096030

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس نجاح محمد جاسم95060251941045061

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حمد هللا هاتف كريم95061251941205358

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد قاسم هادي عطيه95062251941031738

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور عبد الحسن رحيم حسون95063251942170412

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمريم رسول صاحب محمد95064251942170368

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيمنتظر باسم عباس وحيد95065231941172037

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيحسن هادي طالل علي95066231941172008

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي احسان عباس عبد االمير95067101941008042

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل حسن عبد الحسين عبد الحسن95068251941045105

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم عدنان مجيد عسكر95069251942059550

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيحسنين علي عبد األمير ماشي95070251941042006

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية677.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيزهراء لؤي علي جتان95071231942127028

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية676.9ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيحسين ناجح نعمه كاظم95072231941047014

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية676.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرانيه قيصر مؤيد حاتم95073121942109031

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد احمد زنهار95074171941007229

كلية التمريض/جامعة تلعفر665.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيوعد علي شعيب عبو95075171941178130

كلية التمريض/جامعة تلعفر664.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيجاسم محمد محمود محمد95076311941001012

3590 من 2641صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة تلعفر664.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيايسر جمال جردو سعدو95077171941149006

كلية التمريض/جامعة تلعفر663.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ناجي عبد العزيز عبد هللا95078171941005069

كلية التمريض/جامعة تلعفر663.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائياحمد بسام حازم ياسين95079171941016003

كلية التمريض/جامعة تلعفر663.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى عبد السالم عبد الجبار عبد الكريم95080171941017288

كلية التمريض/جامعة تلعفر663.0ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائيعمر عبد الناصر عبد الوهاب علي95081201941010014

كلية التمريض/جامعة تلعفر662.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيزيدان خلف حجي عبد هللا95082331941051036

كلية التمريض/جامعة تلعفر662.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عمر احمد حمودي95083171941011144

كلية التمريض/جامعة تلعفر662.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيانس الوجود فواز مخلف سلطان95084181941036008

كلية التمريض/جامعة تلعفر662.0اعدادية االيمان للبنيناالنباراحيائيمروان ابراهيم سالم علي95085191941063027

كلية التمريض/جامعة تلعفر661.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد فؤاد قاسم عبد الحكيم95086201941084062

كلية التمريض/جامعة تلعفر661.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمصعب محمد سليمان احمد95087171941011347

كلية التمريض/جامعة تلعفر661.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائيمحمود ثائر احمد عريان95088191941060025

كلية التمريض/جامعة تلعفر661.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيعبدالهادي عقيل حسين حسن95089181941035085

كلية التمريض/جامعة تلعفر661.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك ماهر عبد الودود عبد الجبار95090161942145036

كلية التمريض/جامعة تلعفر661.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيوليد خالد سعد هللا خضر95091171941077058

كلية التمريض/جامعة تلعفر660.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعمر عماد محمد عبد95092171941080109

كلية التمريض/جامعة تلعفر660.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائياحمد جرجيس محمد عالوي95093311941001006

كلية التمريض/جامعة تلعفر660.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قيس تركي مغير95094241941001262

كلية التمريض/جامعة تلعفر657.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائينزيهه احمد حسين عباس95095171942261118

كلية التمريض/جامعة تلعفر656.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائياميمه توفيق ناقي ابراهيم95096171942252006

كلية التمريض/جامعة تلعفر652.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيفاطمة حسين حسن يعقوب95097171942252074

كلية التمريض/جامعة تلعفر650.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيإخالص ياسين جمعه محمد علي95098171942261001

كلية التمريض/جامعة تلعفر650.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيفدك نجيب عباس جعفر95099201942181024

كلية التمريض/جامعة تلعفر644.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيجود حسين عبد الكريم عبيد95100231942087096

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيضحى هاشم نافع حامد95101171942305076

كلية التمريض/جامعة تلعفر643.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهاجر هيثم طالل عثمان95102171942294293

كلية التمريض/جامعة تلعفر642.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيبسمة حجي خرمش رشكو95103171942245020

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايه انمار محمود عبد هللا95104171942231073

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيهبه عدنان عبد االمير عبود95105271942071079

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.8اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيسمر نجم الدين عبد الرزاق يحيى95106171942286217

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيشهد عدنان علي حسو95107171942262067

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيمريم هشام طه خطاب95108171942294260

كلية التمريض/جامعة تلعفر640.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيهاجر فاضل احمد صالح95109171942317085

كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيهدية الياس قتو سليمان95110331942056056

كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيآمنه وليد نظمي بكر95111171942294009

كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايالف عبد السالم ياسين طه95112171942286064
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كلية التمريض/جامعة تلعفر639.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائينادرة أحمد عجيل سليمان95113171942364024

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيامل علي جاسم محمد95114171942277019

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيجيهان عادل علي محمد95115171942301040

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيهيام عالوي حسين علي95116171942230162

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيسجى اسماعيل كمر محمد95117171942291084

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.9ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائييمامه مهند عبد الجبار داود95118171942233152

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيماجدة نبهان سالم حمدي95119171942294250

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيسجى احمود عبد عبد هللا95120171942235099

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيمروة محمد صالح زيدان95121171942274117

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيتقى عدنان علي حسين95122171942285045

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيآمنه غالب حسين مصطفى95123171942295007

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمها احمد جاسم محمد95124171942299084

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرحمه شامل مظفر حياوي95125171942288118

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيالحان عباس داخل هاني95126251942062071

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيحوراء عباس علي عباس95127271942057058

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيدعاء خزعل عرفات مجيد95128171942304012

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيايثار محمد عبد الحسين محمد95129241942118011

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىاحيائيفاطمة خيري عبد هللا داود95130171942265020

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيلبنى عوف عبد الرحمن سعيد95131171942281132

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائيعائشه الياس محمود الياس95132171942246016

كلية التمريض/جامعة تلعفر630.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيحوراء عبد الودود ابراهيم كاظم95133211942134024

كلية التمريض/جامعة تلعفر630.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين صاحب خضير حسن95134251942108048

كلية التمريض/جامعة تلعفر630.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيساجده حسن محمود رضا95135171942285116

كلية التمريض/جامعة تلعفر630.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيريم حازم محمد غريب عبد الرحمن95136171942301066

كلية التمريض/جامعة تلعفر630.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيفاطمه رزاق جاسم محمد95137271942064117

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائينبأ موفق سعيد ابراهيم95138171942315127

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزينب عدنان كاظم خلف95139241942080091

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيساره مجيد حميد محمود95140201942149022

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيامينه سالم حامد مصطفى95141171942257001

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0ثانوية البتول للبناتصالح الديناحيائيسفانه صالح كريم شراد95142181942175012

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيدلفين مراد رشو بيسو95143171942245027

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيرحمه شهاب احمد عبد هللا95144171942237073

كلية التمريض/جامعة تلعفر629.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيهدى عبد صالح هالل95145201942130043

كلية التمريض/جامعة تلعفر628.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيرويده منصور جاسم محمد95146201942106031

كلية التمريض/جامعة تلعفر628.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيريتاج هادي شمخي جابر95147241942123055

كلية التمريض/جامعة تلعفر628.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزهراء فضل صبار علوان95148231942123046
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كلية التمريض/جامعة تلعفر628.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائياخالص علي محمد نزال95149171942317002

كلية التمريض/جامعة تلعفر628.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيسرى عماد هاشم محمود95150171942291086

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيرقيه علوان وادي غاوي95151241942110030

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره احمد محمد علي جدي95152251942062477

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيندى محمد خلف موسى95153201942209018

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حمزه جبر حسن95154241942114224

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائينبأ جاسم محمد عبدالحميد95155171942259074

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي صالح عبود95156241942114161

كلية التمريض/جامعة تلعفر627.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزهراء ثائر حمزه كاظم95157231942081022

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزبيده ثابت حسين حمد95158201942134036

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيميساء مرعي حسن روضان95159181942394022

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيشروق منصور عبيد صخي95160241942134109

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء نعيم حسين شاوي95161221942203022

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيهبه سالم خضر محمد95162171942277190

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيصفاء عبود محمد سلطان95163171942277131

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائياسماء عباس رضا بكتش95164171942244002

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائينبأ خضير عبيس بزون95165231942125097

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0ثانوية طارق بن زياد للنازحاتكركوكاحيائيهاله خالد علي حمود95166201942169022

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيطيبه باسم طارق عبد المجيد95167171942284061

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيسجى حسين علي جاسم95168211942064014

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيضحى عبد الرزاق محمد طاهر95169201942120029

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائياسماء عماد عوده حومان95170231942119015

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيسرى كاظم رضا موات95171241942080098

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيبتول عادل علي ناصر95172231942117024

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيحوراء اياد جبار حنظل95173211942100027

كلية الزراعة/جامعة تلعفر435.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيانعام حسين كراب علي95174171942236013

كلية الزراعة/جامعة تلعفر434.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيعباس عبد االمير عباس خلف95175171951124034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر522.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىادبيخالد محمد شيت يونس95176171921118003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر483.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيشريف عبد الرحيم يونس فارس95177171921178015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر480.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنيننينوىادبيبشرى خالد علي صالح95178171922354006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر471.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىادبيزينب خلف عاشور خليل95179171922261006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىادبيفاطمة محمد عيد افندي عمر95180171922261021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىادبيسجى اسعد محمد مصطفى95181171922261012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيعباس عادل عبد هللا محمد95182171921121006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيموفق محمد حبش عواد95183171921143089

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىادبيمحمد كامل محمد اسماعيل95184171921118021
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيحارث محمد ويس احمد95185171921114007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيريان خطاب احمد حمد95186171921350079

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر438.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبيمحمد عكله موسى زبيدي95187171921207019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر437.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيمحمد سالم هيشان فريش95188171921063017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر437.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيمحمد دحام عبيد كربو95189171921192010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبياحمد جمعة محمد علي95190171921018009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيابراهيم حمد هللا ابراهيم عبد الرحمن95191171921020003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعمار يونس عبد الجليل اسماعيل95192171921028057

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيمصطفى محمد مصطفى صالح95193171921161062

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيطارق ياسين محمد صالح95194171921080048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر434.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبيليث صبري محمد طه95195171921032027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىادبيفيصل محسن حسن محمد95196171921118014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيمحمد علي عباس علي ابراهيم95197171921178039

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىادبيرشيد محمود محمد امين عبد هللا95198171921118004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0ثانوية الكسك للبنيننينوىادبيعباس عبد محمد احمد95199171921116010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيجعفر صادق محيسن حمزه95200231821009027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعدنان جساب جاسم حمود95201171921010037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر431.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيسيف جمعة محمد علي95202171921018057

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيحسن فالح معارج ماجد95203211921030013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيحسين راسم محمد حمزه95204231921006014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعلي خالد هادي حسين95205171921025092

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيمحمد فائز يونس علي95206331921070037

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيمحمود خضر طه علي95207171921114044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبييونس قنبر محمد قنبر95208171921121021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعبد الرحمن ترف ياسين محمد95209311921001015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0ثانوية الكوير المختلطةاربيلادبياحمد مسعود عبد الرحمن ياسين95210311921066001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيمحمد بشير محمد جرجيس95211171921075008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر426.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيعلي رعد كامل مصطاف95212211821001060

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0ثانوية وانة للبنيننينوىادبيايمن مجول احمد عبد هللا95213171921093004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىادبيعلي حازم نايف شاهر95214171921106005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعثمان علي صالح علي95215171921026094

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيعلي فرج اشحاذه مالش95216171921192005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيقتيبة محمد إسماعيل جراد95217171921026116

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيغسان إبراهيم عيسى محسن95218201921255055

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبياحمد حمد هللا ابراهيم عبد الرحمن95219171921020005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر423.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبييوسف صالح محمد عبيد95220171921015128
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيمحمد ابالل رحيل شمدين95221171921083033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبياحمد عبد جاسم سليمان95222171921009010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيخالد عواد سعيد حمادي95223171921350068

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر422.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيعزام عامر تاني كيطان95224241921051033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر421.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبياحمد حمزة عباس حسين95225171921080002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر421.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىادبينجاة فاضل عزيز مقداد95226171922252021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر421.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيفهد احمد محمد عبيد95227171921015070

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيتماره عبد هللا سالم صبيح95228171922297018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمحمد صدام حمادي نجم95229171921005052

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبييحيى خير هللا احمد عالوي95230201921017045

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىادبيعبد السالم محسن محمد عطا هللا95231171921048008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيعالء حميد جاسم محمد95232241921026008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر601.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائينهى ياسين طه الياس95233131942095026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر582.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيخديجة ابراهيم علو ابراهيم95234171942261040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر520.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيمصطفى سعيد محمد سعدو95235171941218028

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر518.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيخديجة محمود محمد سعيد عمر95236171942261044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر515.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيفردوس محمدصادق قاسم حسين95237171942236062

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر514.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزينه علي محمد طاهر عبد القادر95238231942102033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر512.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائينوال طاهر ابراهيم عباس95239171942353033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر511.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيسجاد جعفر صالح يونس95240171941121021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر505.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيرسل ميسر ابراهيم حمادي95241171942262046

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر502.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيفاطمة باقر خضر حيدر95242171942252070

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر493.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيرسول هاشم رسول حسين95243171941118030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر490.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيفردوس خضر غالب ويس95244171942252080

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر488.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيحوراء هيثم مصطفى محمد95245171942241022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر484.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيسحر بشار عزيز ابراهيم95246171942261067

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر483.0ثانوية السالمية للبنيننينوىاحيائيعطيه عويد علي محمد95247171941074012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر479.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيرحمه عبد الكريم كراب علي95248171942236030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىاحيائيحسام محمد مصطفى عباس95249171941179003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعلي عمار اسماعيل سعيد95250171941124079

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىاحيائيمهند جاسم محمد فاضل95251171941133009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيسعد الياس محمود حسين95252171941143035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيبرزان عباس محمد ساعد95253171941017058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر477.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد عمر عبد هللا حسن95254171941161086

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر475.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد الرزاق باقر بكتاش95255271941010150

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر474.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد عبد الرزاق ابراهيم95256171941007242
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيحسين عباس حسين رضا95257171941121012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائياكرم حسين محمد صالح95258171941104017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر473.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيعوض طه محمود جاسم95259171941114023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر471.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيمحمود اياد اعبيد مطر95260171941039036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر471.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيريان عبد عبد هللا محمد95261171941118033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر469.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح سعيد حمو95262171941084075

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر467.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىاحيائيثامر ابراهيم سليمان محمد علي95263171941179002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر467.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيعمر مقداد محمد سليمان95264171941056011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبود محمد عزو95265171941350192

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر466.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن مزهر احمد عويد95266171941011148

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر465.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم بلو عناز95267171941008277

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر465.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمثنى احمد محمود علي95268171941007190

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر465.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيعلي حسين علي حسين95269221941042006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيخديجه فاضل عباس مسيب95270171942252018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر464.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي موفق جاسم محمد95271171941080096

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر462.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيمحسن علي هادي محمد طاهر صالح95272171941353071

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر462.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيحسن جابر مجيد طحطوح95273201941253016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر461.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائياحمد صباح خليل ابراهيم95274171941016007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيرحمه يعقوب حسين يعقوب95275271942057067

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر460.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيحسن نور الدين حسن حسين95276171941118022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسيف فواز عبد الغني سلطان95277171941007102

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عثمان يونس محمد95278171941002033

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد قاسم شهيب حمد95279261941010197

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر458.0اعدادية العياضية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد صالح خليف95280171941115023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0ثانوية الوحدة العربية للبنيننينوىاحيائيعلي عبد اللطيف ابراهيم سليمان95281171941119020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر457.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيبنيان محمد يونس عبد هللا95282171941161031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0ثانوية العياضية للبناتنينوىاحيائيوالء سليمان وهب عزيز95283171942260023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيرحيمه محسن زينل حسن95284171942252024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيمحمد ياسين جمعة محمد علي95285171941118060

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائييوسف شريف اسماعيل ابراهيم95286171941056016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيزينب محسن جاسم خضر95287171942252043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائينجوى حسين ابراهيم حسين95288171942353031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر454.0ثانوية السالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا اكرم محمد علي95289171941074010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعبد السالم قاسم محمد علي محمد95290171941124069

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىاحيائيمحمد نافع جاسم محمد95291171941179008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيساجده سعد احمد حسن95292171942277105
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيحكمت علي حسن شهيد95293251941157020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيخديجه عبد االمير محمد شيت يوسف95294171942251056

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0ثانوية الشهداء للبنيننينوىاحيائيضياء اسماعيل الياس خضر95295171941123007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر451.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيفاطمه عبد اللطيف ابراهيم سليمان95296171942261095

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيابراهيم عبد الواحد ابراهيم بكر95297171941353002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيبتول فاضل سليمان حسن95298271942057031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيهبه حسين علي حسن95299171942230153

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيسفيان توفيق ويس جاسم95300321941060019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيسكينه طالل ذنون يونس95301171942302098

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيليث جرجيس كريم يونس95302171941228048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكريم حسين امير كاظم95303241941211030

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيميسر عواد عبد علي95304171941064058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىاحيائينمير علي ظاهر خلف95305171941106023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياسباهيه محمد جبر حمادي95306171942277004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيبتول قاسم باقر صالح95307171942236018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيراشد خليف خليل ابراهيم95308171941021018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0ثانوية مارب المختلطةالديوانيةاحيائيحيدر حمزه طاري حسين95309241941159004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيشاكر شكر عباس محمد95310171941028105

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيعبد الرزاق رافع صالح احمد95311201941026019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيمريم حميد عبد الرحمن ابراهيم95312171942261108

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قاراحيائيسعيد حربي عطية حاشوش95313221941374010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيصالح عبد الستار عبد الجبار عزيز95314311841002011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائياحمد جابر كاظم جاسم95315231941257003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيرنا ابراهيم خليل شلش95316171942261056

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائييونس سعد محمد يونس محمد95317171941353105

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمصعب جبر احمد حسين95318171941009097

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد الرزاق رحيم رزاق عزام95319221941306150

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيمحمد جاسم اسماعيل علي95320171941218021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيوطفة ثابت ابراهيم محمد95321171942207010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيقيس صالح محمد مصطفى95322201941022096

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيمقداد مصطفى محمود مصطفى95323171941353091

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي إبراهيم علي عابد95324171941350131

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيريفان محمد خلف حسن95325171942292034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيرغد علي اصفر محمود محمدعلي95326171942252026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعمر محمد عبد هللا حسين95327171941020090

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعمر عبد هللا محمد احمد95328171941080106
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيشهاب عصام شهاب احمد95329171941017117

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيحميد صالح حميد عبد هللا95330201941250040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح احمد جاسم95331171941114026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيعبد هللا حميد عبد هللا رضوان95332201941034005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيايمان غازي محمد خليل95333171942328007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائياسماء بهجت ذنون يونس95334171842293006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم جاسم سالم95335171941020005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيداؤد سليمان عطية داؤد95336171941350062

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد سعيد صالح عبد الرحمن95337171941080018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0ثانوية سومر المختلطةديالىاحيائيعمر قاسم محمد علي احمد95338211941072012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيعبد الرحيم عبد الرضا كاظم محمد95339241941016066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيعقيل اسماعيل يعقوب يوسف95340171941121027

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيرحمه محمد شريف علي محمد يونس95341171942293031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0اعدادية العياضية للبنيننينوىاحيائيمحمد ضياء الدين عبد هللا ذنون95342171941115020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمنى صفوان عبد الرحيم عبو95343171942299083

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد معارج حويل رهيف95344241941012047

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكاحيائيفواز سبهان خلف منيف95345201941033018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائياسماء علي حسين ابراهيم95346171942305009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ساطع محمد يونس خضر95347141941016007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيعلي مالك عيدان مزعل95348231941059056

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيياسر ابراهيم رجب ابراهيم95349171941015223

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياحمد محمد نايف يحيى95350171941026024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيبكر تركي احمد محمد95351171941350032

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائيعمر محمد ياسين يونس عباس95352131941226011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر440.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيمهدي جميل عبد حسين95353231941054123

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح عواد صالح95354171941147047

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيذنون يونس محمد جاسم95355171941351067

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيمريم حسين يونس عبد الرحمن95356171942235140

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيعلي عيدان كاظم حمزه95357231941060112

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعلي صدام حسين احمد95358171941027078

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمحمود خالد محمود شاهين95359171941084085

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر439.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيجومانة خضر حسين خدو95360171942261034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر438.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيانمار محمد وطبان حماد95361171941025020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر438.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيمعين غازي مفتن عناد95362251941046034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر438.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكاحيائيمحمود حمد علي كركز95363201941204013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر438.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسحر هادي صالح فتحي95364171942281087
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر438.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائياحمد فاضل محمود احمد95365201941009011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر437.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعالء احمد غرب خليفه95366171941049040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر437.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيعمر محمود عبد خليل95367211941009146

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيجعفر حسن علي محمد95368171941178016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعباس ساجد عيسى جاسم95369231941257090

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياسماعيل فتحي اسماعيل ابراهيم95370171941008065

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيذو الفقار جالل قاسم احمد95371171941124050

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياياد نزار عبد الرحمن ذنون95372171941018044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيفاطمه ناجح كامل ثامر95373241942167022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد اسماعيل ابراهيم علي95374171941124092

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيايمن ابراهيم حميد جاسم95375201841009011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0اعدادية الغراف للبنينذي قاراحيائيمرتجى محمد ريسان ساجت95376221941022079

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر435.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد الكريم عبد الرزاق عبد الوهاب95377141841021095

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر535.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيحمزة مزاحم محمد علي جعفر95378171951121011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر529.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيرشا محمد صادق يوسف محمد95379171952241005

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر528.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيسيف علي اكبر حيدر يونس95380171951121021

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر516.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىتطبيقيمنتهى علي حسين خضر95381171952252017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر478.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيظاهر محمد علي محمد الياس محمد علي95382171951352038

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر469.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيشهزنان زهير محمد علي سعيد95383171952236019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر468.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيحسن سعيد خضر احمد95384171951121007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر465.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىتطبيقيام البنين فاضل عباس علي محمد95385171952252003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر461.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقيايوب خليل عبد القادر حمو95386171951118011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر459.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيامير وليد فتحي احمد95387171951011035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيبرهان نشوان سعيد ذنون95388171951144016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىتطبيقياحمد سالم ابراهيم احمد95389171951112002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىتطبيقيفاطمة عزيز محمد سلمان95390171952252013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيعذراء علي حسين مصطفى95391171952232040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر455.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعلي حسين عبد ابراهيم95392171951007080

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر453.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقياوس امير رمضان سرحان95393171951161013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىتطبيقيعادل عاصم محمد يونس احمد95394171951179002

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقيحبيب عبد العزيز حسن سليمان95395171951118013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعثمان امين عبد الكريم امين95396171951005066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر452.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيقدامة عبدالرزاق عبدهللا فرج95397171951039050

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر451.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمعن عادل قاسم احمد95398171951144084

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر451.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيزينب غانم محسن احمد95399171952236015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيياسين خضر ابراهيم احمد95400171951143136
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيوعد علي صالح حسن95401171951104051

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىتطبيقيمصلح ذنون يونس مصطفى95402171951218010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيجالل صدام علي عبد هللا95403171951143025

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقيدعاء يحيى عباس جاسم95404171952261011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيمحمد حسين احمد سلطان95405171951142044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقياحسان محمد علي خضر قلي95406171951118003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيلبابه غالب محمد علي95407171952241016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيياسين احمد ياسين صالح95408171851161119

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمحمد منصور محمدامين حميد95409171951039066

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىتطبيقيمحمد ادريس عبد هللا يونس95410171951179004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0اعدادية العياضية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم سليمان سعد حسين95411171951115001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيباقر صباح حافظ جابر95412221951100007

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر فالح جهادي حسن95413241951017054

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيحمد سعيد فرحان ناصر95414201951026010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيهاشم جمال هاشم طه95415171951027150

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيجعفر سلمان شنين هاشم95416221951308012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيعمر عبد هللا سالم حبوش95417201951020043

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعبد الحسن هاشم محمد نجم95418221951070044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي واجد حسون دخيل95419271951151082

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيرياض علي يونس حسين95420171951144024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيمحمد صباح سعيد محمود95421201951250044

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0الخارجيونالنجفتطبيقيباقر مايح كطران كاظم95422251951400013

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0اعدادية العياضية للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس حسين سعد95423171951115012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا عالوي خضير95424231951255052

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيزكريا امير خالد اسماعيل95425171951007040

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعالء احمد محمد ذياب95426171951018073

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز660.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيمريم حسين يعقوب كريم95427161952165048

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز646.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي اسعد محمد حبيب95428161951088019

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقياحمد نافع عبد سلمان95429161951307004

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيعباس صبري مظلوم جبر95430161951014030

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز639.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عادل علي حسين95431161952150035

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز639.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيثراء احمد شاكر دنيف95432161952165012

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز638.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا نقيب ناصر سلمان95433161951347010

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيكرار فيصل عبد العالي عبد95434221951001032

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0ثانوية الوعي المختلطةذي قارتطبيقيمهدي رياض حاضر طعمه95435221951341015

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باقر جمعه جعفر خلف95436161951089067
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قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيغدير راضي داود سلمان95437161952189003

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيانصاف حطيحط مجبل خليف95438221952175004

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عقيل شهاب احمد95439161951075091

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0ثانوية قلعة صالح للبنينميسانتطبيقيحسين علي محسن خماط95440281951014009

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0ثانوية الشعائر االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجبار اسعد صالح نادم95441161951346002

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقياحمد عامر احمد علوان95442161951010002

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه احمد عبد الحسن جاسم95443161952165041

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم سامي بدر ماضي95444161952210102

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيكرار صالح عبد الباري راضي95445161951307032

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد اللطيف حسين محمد95446161951083080

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي زكي كريم عبد النبي95447161951083076

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز631.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عبد النبي عبد هللا ناجي95448161951033032

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز631.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيعال صباح فيصل خلف95449161952459014

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز631.0اعدادية حطين للبنينبابلتطبيقيمحمد علي عقيل خضير عباس95450231951023016

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز631.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيعلي قاسم حمدان فزع95451161951014046

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز631.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقياحمد منذر مرتضى عبد الخضر95452161951300006

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز631.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيزهراء صباح هادي كاظم95453161952226039

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم عبد الرحمن اسماعيل حامد95454161951131047

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيصابرين حسين ناصر كاظم95455161952176068

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةتطبيقيكرار جواد عبد الكاظم كناوي95456241951011011

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور عبد الجليل ابراهيم احمد95457161952202049

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتقى جالل عادل مصاول95458161952207012

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحيدر عباس عطيه بطي95459281951018027

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيباقر محسن شمران عطيه95460271951002020

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز629.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانتطبيقيمصطفى سالم رزاق فاضل95461281951108023

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز629.0ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقيخالد هادي خزعل مانع95462221951050016

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز628.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيجنات رحيم مهدي ناصر95463161952152010

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز628.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقينسرين عبد العزيز محمد عبد هللا95464161952204033

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز628.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيزهراء شاكر حسين عودة95465161952174013

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز628.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعلي محسن عباس محسن95466161951049106

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز628.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر علي مرهون كريم95467161951022035

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز628.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمصطفى ميثم فالح عيسى95468281951001158

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين نوري احمد هاشم95469161951088013

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقييوسف عبد هللا جبار حميدي95470161951001166

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمود هاشم عبد الخالق احمد95471161951075098

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز657.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا احمد خشن ناصح95472161951049084
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قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز655.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشيماء فاضل خلف جبار95473161952163018

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيبنين محمد مالك كريم95474161952338009

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز652.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نشأت صكبان طالب95475161951140098

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز652.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيغفران محمد لفتة سالم95476161952338033

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز650.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عقيل عبيد نغيمش95477161952202040

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز650.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزينب جواد كاظم عياي95478161952165029

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز650.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد عبد الحسين صالح95479161952165024

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز647.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقييوسف باسم علي محسن95480161951075116

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز647.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحسين حسن حمد نصيب95481161951007035

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز647.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقييقين محمد خلف عبد هللا95482161952272018

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم مهدي علي95483161951075095

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسين اسعد عيسى حمادي95484161951019034

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.8ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقينبأ سالم عبد الصاحب طالب95485161952260024

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحمدي موزان رمضان سكر95486161951038052

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيكرار إسماعيل عريبي محمد95487221951039053

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه اديب طاهر صبيح95488161952299007

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة جعفر عدنان عبد95489161952207036

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى باسم عبد الحسين سهر95490161951016112

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الباري محمد شناوه95491161951075088

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الحميد صبار دفتر95492161951041042

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى عبد الخالق عبد الجليل مجفل95493161952152053

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز639.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم عمار ناصر معتوق95494161952260021

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز638.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيزينب محسن عبد الكريم محمد95495161952228029

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقياكرم طارق زكي هادي95496161951340002

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب عقيل حمد رمضان95497161952259027

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين احمد سعد سالم95498161952146007

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عرفات نعيم جمعه95499161951060033

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين علي عبيد95500161951302015

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد كامل عبد محسن95501161951090005

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيامنه سعيد ناصر جابر95502161952234005

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0الخارجيونالبصرةتطبيقيحيدر قاسم نجم عبد هللا95503161951400049

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيحنين عماد علي احمد95504161952230012

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعادل حميد مطلق منصور95505161951139056

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانتطبيقيعلي قاسم داخل سلطان95506281951108012

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعالء عبد هللا فياض عواد95507161951053077

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيعليا وسام علي حسين95508161952381077
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قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةتطبيقيشمس الهدى صباح فيصل شالل95509161952166011

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0ثانوية الرصافي المختلطةذي قارتطبيقيعدنان جمعه رشاك عامر95510221951268006

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز695.3ثانوية المتميزين للبنينالبصرةتطبيقينور الدين شوقي بشير عبد الواحد95511161951003004

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز687.0ثانوية االعتصام للبنينالبصرةتطبيقيعلي احمد نمر عبد الحسين95512161951143022

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز686.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيسجاد قاسم حسين سكر95513251951052014

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز686.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيالمرتضى عالء عسكر عبود95514161951017009

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز685.4ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةتطبيقييمان رائد محمد عبد الرحمن95515161952156002

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز685.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي واثق شهيد زامل95516161951140075

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز685.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور سلمان كاظم حسين95517161952163026

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز684.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيضحى عبد الغفار جبر مهاوي95518161952272013

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز682.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين شامل كاظم عبد الحسين95519161951001068

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز682.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين عدنان عبد العالي عزيز95520221951076010

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز682.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيعلي صالح يوسف سحاب95521161951048014

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز680.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي سعيد سعود علي95522161951426024

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز680.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيياسر جواد كاظم موسى95523161951394046

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز680.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقياشرف هيثم شريف معروف95524161951060021

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز679.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي حيدر عامر حسين95525161951075053

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز678.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيغيث عارف عزيز خلف95526161951140078

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز677.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمسلم عقيل عبد الحسين حمادي95527161951090055

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز676.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف طه ياسين زاير جاسم95528161951084280

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز675.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار حمد عبد الجليل مجيد95529161952339010

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز675.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الواحد طالب دهر95530161952332014

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز675.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقييوسف رياض كاصد محسن95531161951010100

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشهد علي كاظم داود95532161952280023

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل حسين علي جاسم95533161951007106

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسن محمد حنتوش حسين95534161951022018

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار بندر طاهر عبود95535161952207041

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد االمير ناصر شاهر95536161951078037

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمحمد حيدر حيدر كريم حسين95537221951035082

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي غالي جمعه95538161951140033

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيخليل احمد خليل حسين95539161951060061

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز670.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيعال صالح عبد الحسن سلمان95540161952332025

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيعلي اسماعيل موحي عبيد95541161951036070

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جعفر عدنان عبد95542161951022074

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين حليم حافظ هالل95543161951038042

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيالقاسم علي حسن هذيلي95544281951006019
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قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيشيماء علي أحمد حسن95545161952226070

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي احمد كاظم نزير95546161951075047

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمحمود عبد الرزاق جاسم عبد الحسن95547161951047130

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيعقيل عدنان جمعه طعمه95548161951053076

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى باسم صادق عبد الرضا95549161951060176

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيمقتدر نوري سماري رشك95550281951020049

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الرزاق عبد الخالق عبد الرزاق95551161951085028

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر رحيم عبد الحميد راضي95552161951076019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.4ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محمد عبد الرسول نعمه95553161941084077

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةاحيائينبا عباس منور نجيرس95554161942212046

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيبنين شريف صكر جاسم95555161942301009

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيزهراء جمعة هبسي دريج95556281942062020

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجة صكر عبد هللا عكاب95557161942204019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيصابرين ستار عبد الكاظم عبد هللا95558161942332072

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه جاسم عويد جالب95559161942165339

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز670.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسن مدلول شيال95560221942414137

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز670.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيآيات أحمد صالح حمادي95561161942238002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان بهاء اسماعيل عريبي95562161942187016

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين سلمان خضير فيصل95563161942204011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائياحمد كاطع حسن طاهر95564281941151275

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى هيبت حميد كبان95565161942183067

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد رزاق خنجر95566161942152107

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيهديل رعد مهدي جبر95567221942112087

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي رياض جبر منعوت95568161941075163

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيتبارك ناظم جبار سعيد95569161942169028

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيعمار حسن حمزه علي95570231941178031

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيحسين عبداالمير حميد يحيى95571211941046004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيفاطمه شهيد خشان فياض95572281942059120

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0ثانوية كميت للبناتميساناحيائيزينب عايد جبار علوان95573281942067011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيقنوت خالد بجاي سلمان95574161942151006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيوعد هللا صادق خزعل سوادي95575161941083037

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحسين ضياء غني لفتة95576221941356027

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيشكران قاسم حيذور هدام95577261942107075

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيعباس ابراهيم محمد سعدون95578161941105024

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0ثانوية البينة للبناتالبصرةاحيائيبيادر هاشم لطيف جاسم95579161942291004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز663.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيبنين فالح عبد الحسين كريم95580231942118009
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الهادي كاطع عزيز95581161941075175

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيموضي ناصر لزام جدران95582161942192070

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الجليل عبد الهادي عبد الجليل سالم95583161941085027

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائينور الدين خالد سهل عبد95584221941058103

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ عبد هللا عدنان نعيم95585161942280111

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي االكبر محمد خضير عباس95586251941031415

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز660.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيشيماء صبار نعمه خلف95587221942175157

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز660.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمسلم عجيل عليوي حسين95588221941023068

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659.7ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيافنان جمال عبد الجليل يوسف95589161942232002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان فاطمه نايف عبد الكريم عبد النبي95590161942184093

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز658.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيعال هاشم محمد عبد الرسول95591161942228082

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك محمد هادي خضير95592251942062186

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز658.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيسجى اياد احمد صالح95593161942234055

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز657.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى عدنان جاسم محمد95594161942207062

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز657.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء سلمان جاسب حمود95595161942228050

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه بشير ناصر زاير حسن95596221942393106

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد هللا عيسى فالح95597161942154039

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى احمد عيسى محيسن95598271941001326

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيانسام نعيم عبد السادة محمد95599161942189004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز655.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد علي جودي عبد الشهيد95600251941049012

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز655.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين محمد مكي بدر95601161941090020

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز655.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةاحيائييعقوب ابراهيم يعقوب زبال95602161941426017

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب يحيى عطيه عبد الرحيم95603221942148013

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي علكم عداي95604161942152169

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائييحيى علي فيصل عبد النبي95605221941033147

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حامد كاظم محمود95606161941001115

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس حمزه حمود ثجيل95607251941007160

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيهدى كاصد محسن عجاج95608161942148033

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز653.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيعلياء مثنى ياسين عبد الواحد95609161942150041

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز653.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيهدى فهد عبد المجيد عبد الحميد95610161942239046

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز653.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار محمد حاشوش بدر95611161942162058

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز653.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي قاسم محمد جاسم95612161841084078

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز652.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيزينب حسين علي عبود95613161942174015

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز652.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور سهيل نجم عبود95614161942165468

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي حازم لفته خميس95615161941075150

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه فالح فنجان محمد95616161942165364
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيفاضل محمد مال هللا دخيل95617161941016022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عامر زاير جبر95618251941007200

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيشمس يحيى عبد علي محمد95619161942145108

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز650.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عمار عبد الحسن ياسر95620221942141194

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيمريم محمد نجم عبد هللا95621161952152050

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيحيدر حسن جبار بهير95622281951016046

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيتوحيد عادل سلمان سهيل95623161951030019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز627.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيعلي عودة حاشوش علي95624161951027027

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز627.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد سمير حاتم محمد95625161951069072

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز626.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيشيماء صبري مظلوم جبر95626161952164038

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز625.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقياحمد اركان محمد دخيل95627221951003001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز625.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى تحسين حياوي غانم95628161952154041

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز624.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد زكي منخي هليل95629161951355247

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز624.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيفاطمة اياد شذر هاشم95630221952163047

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز624.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقييوسف ياسين عبد هللا حسين95631161951061112

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز624.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيرواء عباس عبد الرزاق محمد95632161952216008

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز622.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيحسنين زوير فزع خليف95633221951254004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز622.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيعلي كامل حسن مهتلف95634161951056052

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز622.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد رضا عباس جليل عبد العالي95635161951022076

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز621.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيغياث جابر مهلي منسي95636231951183051

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز621.0ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقيسجاد مهدي عشيش سعود95637221951050019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز621.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد العزيز بشير عبد العزيز عبد الوهاب95638161951085046

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز620.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةتطبيقيزينب شامل جبار عبود95639161952179010

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز620.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيفاطمة مشتاق غالب محمد95640281952055044

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز620.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعلي سعيد خليل كامل95641221951035060

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز619.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسن ادم جالي ثجيل95642161951022013

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز619.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيصادق حسوني عليوي سعيد95643161951034060

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز618.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيحسين رحيم سعدون محمد95644161951014012

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز617.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعلي حليم عبد الرزاق محمد95645221951373057

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز616.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيعمار محمد محيسن خزار95646161951069061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية495.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبياحمد علي حمد صالح95647201921020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية491.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبياحمد ابراهيم حمد ابراهيم95648201921037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية482.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبينايف يونس عبد اللطيف مريس95649201921020081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية481.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيمحمد قيس حسن هرم95650201921255068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية476.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيعيسى بري حسن سرحان95651331921052012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية472.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيناطق مشعان محمد عكلة95652201921033028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية466.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكادبيعلي خضر حسين جمعه95653201921029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية465.0ثانوية نوح للبنينديالىادبيمحمد علي عبد احمد95654211921053020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيطلب يونس عبد الحميد مريس95655201921037021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية459.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد اسماعيل حسين خلف95656201921020059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية458.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيسيف الدين محمود حسين مصطفى95657201921020027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيعبد االله جمعه خلف سرحان95658211921057003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد صالح علي محمود95659201921020067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية451.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىادبيمهدي باسم قاسم جمعة95660171921069010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية446.0ثانوية حمرين للبنينديالىادبيكمال محي محمد زيدان95661211921205008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية445.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيمحمد حسين علي حسين95662231921191017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيحسن مؤيد علي جاسم95663251921011014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيحسين قاسم جدوع حسن95664231921050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلادبيسها ظاهر بحر فياض95665311922081027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية485.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد االمير بكتاش يونس95666171941124101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية484.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيمصلح اسماعيل عبد هللا رشيد95667171941364086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية481.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيليديا فائز حنا داود95668171942249076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية479.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيعصمت خانو طه احمد95669311941024092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية478.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيالرا علي حسيب ايوب95670111942135033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية474.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيضرغام حاتم عباس فتاح95671311941019015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية473.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيمريم نجيب عزو باهي95672171942248049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية472.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد عمر عبد الوهاب عبد هللا95673171941351182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية471.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائياحمد ناظم عناد حمزه95674241841002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية464.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيماريان ميخائيل شمعون مرقس95675171942247043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية463.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد رفعت عدنان شمس الدين95676171941028216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية462.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد راضي دخيل مزعل95677221941002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيياسين محمد باقر شكري قاسم95678171941098027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية458.0ثانوية بازوايا للبناتنينوىاحيائيمروه نوفل شاكر محمود95679171942303012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسرهاد فرعون عيدو قوال باسي95680171941060042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيخير هللا جمعه محمد حمود95681201941253024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيجاسم محمد مهدي موسى95682171841147006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0ثانوية النهرين االهلية للبنينميساناحيائيسجاد حمد جاسم مريوش95683281941003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية468.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيمصطفى قاسم عبيد عبيس95684231951255100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية465.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيعمر عبد الحكيم حسين عبد الحكيم95685311951009044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكتطبيقيمحمد احمد محمود حسين95686201951255029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية455.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيحيدر جواد كاظم نذير95687221951051013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية455.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمجيد شعبان معال حول95688161951363174
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية453.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيفؤاد بدر محمد سليمان95689171951018086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيمصطفى علي احمد صالح95690201951020055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية451.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيعامر عبد الحكيم سعيد محمد95691171951124031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية449.0الخارجيونميسانتطبيقيفالح حسن كاظم لفته95692281951400029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية449.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىتطبيقيسلفر غسان نجيب يوحنا95693171951069011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي حنيت طينه95694241951025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية446.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم زغير عبدالرضا95695241951063028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية446.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي احمد معلى حسون95696221951381015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية446.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عباس عذاب حمد95697241951203062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية445.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىتطبيقيستيفن ادريس روفو منصور95698171951069010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية445.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيالن رافائيل نمرود رفو95699171951147001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيثامر احمد شيت يونس95700171951351027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيزيد محمود محمد عبد95701231951067024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيحسين احمد محمد عبد هللا95702201951026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيصباح حسن فتنان حسون95703291951153168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيلقمان محمد محمود حامد95704171951011136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى جباره جبير جنعان95705221851382059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا خميس خلف محمد95706171951009040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعزالدين جاسم عباس بيدر95707211951014062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكتطبيقياحمد فائق خلف عاني95708201951209003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعلي محمد محمود عبد95709171951001061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيبسام ساجت حسن عبد الساده95710241951208014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيآيه مقداد احمد حسن95711171952330001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكتطبيقيمحمد خضر حسين طلب95712201951209020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيمثنى ثائر غانم وحيد95713171951092012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقيزيد اسامه عبد الجبار عبود95714311851004021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى عزيز عكش جلول95715241951039055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية441.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيعمر سعدي احمد محمد95716171951020077

كلية التربية/جامعة الحمدانية637.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيشهوان حجي علي موسى95717331921052009

كلية التربية/جامعة الحمدانية593.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيالين مالك خضر شابه95718171922248003

كلية التربية/جامعة الحمدانية578.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبينايف قاسم محمود جانكير95719331921052022

كلية التربية/جامعة الحمدانية578.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعمر قاسم محمد خضر95720171921021049

كلية التربية/جامعة الحمدانية577.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبياشرف عامر ذنون محمود95721171921021014

كلية التربية/جامعة الحمدانية575.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيريا ابراهيم فالح عبد الرحمن95722171922280024

كلية التربية/جامعة الحمدانية572.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيمحمد سالم داود سليمان95723311921002025

كلية التربية/جامعة الحمدانية569.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيعبد القادر محمد محمود محمد95724311921017016
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كلية التربية/جامعة الحمدانية568.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىادبيعزيز اسامة عزيز مارزينه95725171921069006

كلية التربية/جامعة الحمدانية567.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيمحمد ايوب محمد حمو95726171921045043

كلية التربية/جامعة الحمدانية557.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيدحام عبد هللا خضر حمود95727171921103011

كلية التربية/جامعة الحمدانية554.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىادبيشهد حميد امين قباط95728171922072001

كلية التربية/جامعة الحمدانية554.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيموده نشوان صالح عزيز95729171922302048

كلية التربية/جامعة الحمدانية552.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيهيفاء خيرو حسين بكر95730331922064010

كلية التربية/جامعة الحمدانية550.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيسهيله زياد خيرو عيدو95731331922052008

كلية التربية/جامعة الحمدانية548.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيحارث بشير طه محمد95732171921025049

كلية التربية/جامعة الحمدانية547.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيراغب غالب بركات جردو95733331921052007

كلية التربية/جامعة الحمدانية544.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيعمر طه احمد سليمان95734171921133009

كلية التربية/جامعة الحمدانية542.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيسلطان ضاحي محمد سلطان95735171921079011

كلية التربية/جامعة الحمدانية538.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيسيف طه خليل رجب95736171921144038

كلية التربية/جامعة الحمدانية536.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيسليمان فيصل خديده علي95737331921064008

كلية التربية/جامعة الحمدانية535.0ايمن- الخارجيون نينوىادبيمصعب صالح ذياب عباوي95738171921400104

كلية التربية/جامعة الحمدانية533.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيحسام حجي قاسم يوسف95739331921051002

كلية التربية/جامعة الحمدانية532.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيلؤي سيدو علي مراد95740331921052019

كلية التربية/جامعة الحمدانية531.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمحمد هيثم مهدي صالح95741171921142070

كلية التربية/جامعة الحمدانية529.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبياحمد سالم حسن حمود95742171921103003

كلية التربية/جامعة الحمدانية529.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمصطفى مشهل ابراهيم اسماعيل95743171921001077

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيكرم محمد بالل محمد95744171921020075

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيياسر حسين محمد اسعد95745171921064061

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيقاسم محمد مهدي شاحوذ رجب95746171921064040

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيزهراء زهير خليل سفر95747171922301042

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمصطفى عيسى جرجيس فتحي95748171921021076

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركياالرصافة االولىادبياحمد ياسين حمود حسين95749131921244002

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيرانيه ابراهيم محمد ناصر95750171922232011

كلية التربية/جامعة الحمدانية517.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبييوسف إبراهيم حسن مالش95751171921064062

كلية التربية/جامعة الحمدانية517.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيمحمد ياسين محمود سلطان95752171921077024

كلية التربية/جامعة الحمدانية515.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيشهد انور مختار يوسف95753171922249020

كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمحمد جميل مرعي حسن95754171921143071

كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيعماد مراد عمر علي95755331921052011

كلية التربية/جامعة الحمدانية510.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىادبيالماس حسين علي قاسم95756171922348001

كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيعاصف قحطان حمود الياس95757171921114022

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيايه فخر الدين سعيد علي95758171922244008

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيجمال كمال سعدو مراد95759331921052004

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيمحمد باسم طه فتحي95760171921223017
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كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعبد الباسط احمد عبد العزيز محمود95761171921019048

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىادبيباسل خيري حروش خلو95762171921348001

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيفراس فارس صبري كرمز95763331921052016

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيحجي سيدو حجي خضر95764331921001013

كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبياحمد صباح نايف حسن95765171921015009

كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبييونس نجاح جميل خضير95766171921001091

كلية التربية/جامعة الحمدانية498.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيكرم مؤمن احمد محمد علي95767171922314056

كلية التربية/جامعة الحمدانية497.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيميعاد ياسين نجف محمد95768171922249029

كلية التربية/جامعة الحمدانية496.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمحمود محمد يونس فاضل95769171921144104

كلية التربية/جامعة الحمدانية494.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيعلي غازي مصطفى خضر95770171921068017

كلية التربية/جامعة الحمدانية493.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيعادل عبد هللا فتحي محمود95771171921350118

كلية التربية/جامعة الحمدانية492.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيكاترين اكرم ايليا يعقوب95772171922248015

كلية التربية/جامعة الحمدانية491.0ثانوية وردك للبنيننينوىادبيفيان صالح عبد هللا محمد95773171922073005

كلية التربية/جامعة الحمدانية491.0ايسر- الخارجيون نينوىادبياحمد حميد محمود محمد95774171921402002

كلية التربية/جامعة الحمدانية491.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيإبراهيم علي شاحوذ رجب95775171921064001

كلية التربية/جامعة الحمدانية490.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيرعد رسول طاهر حيدر95776171921142028

كلية التربية/جامعة الحمدانية487.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيممدوح سالم حبيب سالم95777171921045051

كلية التربية/جامعة الحمدانية487.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحمود حسين شمدين خلف95778171921025150

كلية التربية/جامعة الحمدانية486.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيرفل شامل محمد صالح95779171922237033

كلية التربية/جامعة الحمدانية485.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيرها جبرائيل حنا ماموكا95780171922248009

كلية التربية/جامعة الحمدانية483.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيفيصل يونس حمود حسين95781171921045041

كلية التربية/جامعة الحمدانية482.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيمنار دحام عبد يوسف95782311922038038

كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبياحمد جمال علي عبد القادر95783171921019007

كلية التربية/جامعة الحمدانية480.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيحنين سالم سليمان معجون95784171922244011

كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيهدى خالد عبد هللا جاسم95785171922230065

كلية التربية/جامعة الحمدانية478.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيضياء علي يحيى احمد95786171921080047

كلية التربية/جامعة الحمدانية478.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيعبد هللا عزيز ياسين شيحان95787241921012029

كلية التربية/جامعة الحمدانية477.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيرسل باسل فاضل محمد95788171922301037

كلية التربية/جامعة الحمدانية477.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيليث صدام رشيد صالح95789171921018106

كلية التربية/جامعة الحمدانية476.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيصالح موفق محمود عبد هللا95790311921001013

كلية التربية/جامعة الحمدانية475.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعمر وطبان علي حسين95791171921080074

كلية التربية/جامعة الحمدانية474.0اعدادية جصان للبنينواسطادبيمنتظر مهدي كاظم فرمان95792261921036014

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيحسيبه عبد المجيد احمد حميد95793311922039003

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيحيدر صالح عواد طالب95794171921005020

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيآيه صباح فاضل خطاب95795171922249002

كلية التربية/جامعة الحمدانية470.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيريتا عادل بهنام يعقوب95796171922403063
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كلية التربية/جامعة الحمدانية469.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيمحمد عزيز حسين محمد95797311921002027

كلية التربية/جامعة الحمدانية469.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيضاحي خلف عبد هللا عمير95798171921079014

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحمود عصام احمد حسين95799171921080102

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبينورس موفق محمود عبد هللا95800311922001009

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيسيف الدولة عامر رمضان حسن95801171921018056

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيمحمود صالح الياس احمد95802171921114045

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبييعقوب يوسف محمد كندوش95803311921002033

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيعاصم باسم قاسم محمد95804311921002017

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيامجد حميد عرب حسين95805331921051001

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىادبيايدن عايد خدر الياس95806171921060003

كلية التربية/جامعة الحمدانية463.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمهند خليل هالل حسين95807171921142081

كلية التربية/جامعة الحمدانية463.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيذنون فتحي ذنون يونس95808171921144031

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيفيان ثابت سعيد جرجيس95809171922232032

كلية التربية/جامعة الحمدانية461.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيابراهيم واثق زوبع ابراهيم95810171921018004

كلية التربية/جامعة الحمدانية461.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيحنان بدر نذير حيدر95811171922248006

كلية التربية/جامعة الحمدانية461.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيخطاب محمد محمود عران95812171921103009

كلية التربية/جامعة الحمدانية460.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيشروق هيثم ذنون احمد95813171922281015

كلية التربية/جامعة الحمدانية460.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيحميد جميل محمود عران95814171921020030

كلية التربية/جامعة الحمدانية460.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبينورجان حسن كاظم زينل95815171922248024

كلية التربية/جامعة الحمدانية459.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبياحمد ابراهيم حبو علي95816171921015003

كلية التربية/جامعة الحمدانية459.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمانع حازم جمعة حمو95817171921019096

كلية التربية/جامعة الحمدانية459.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيايمن صبحي علي محمد95818171921026036

كلية التربية/جامعة الحمدانية457.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيمحمد فتحي يوسف خليل95819171921161058

كلية التربية/جامعة الحمدانية457.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيقاسم محمد ماني سلطان95820171921144075

كلية التربية/جامعة الحمدانية457.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبيجمعه خالد صابور شهاب95821171921196001

كلية التربية/جامعة الحمدانية456.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىادبيحسن علي هادي محمد صفوك95822171921059007

كلية التربية/جامعة الحمدانية456.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيرماح ابراهيم احمد رضا95823171922249012

كلية التربية/جامعة الحمدانية455.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيماريان فرج بدر زوره95824171922248018

كلية التربية/جامعة الحمدانية455.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد نوري خلف نزال95825171921021067

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيرشيد سعد رشيد حسن95826171921144033

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيابراهيم ميكائيل عمر ميكائيل95827171921021002

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعمر فتحي ياسين محمود95828171921026105

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيياسين يحيى قاسم علي95829171921067048

كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0ثانوية ذو الفقار للبنيناربيلادبيعلي وعد علي محمد95830311921017018

كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيظاهر امين محمود حسين95831171821142038

كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيمحمد بشير محمد ياسين95832171921178032
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كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيسعدون عارف عبد احمد95833171921018053

كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمحمد احمد فتحي احمد95834171921142056

كلية التربية/جامعة الحمدانية452.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمصطفى طه عباس حسين95835171921080106

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمحمد مؤيد محمد ادهام95836171921143076

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيصالح مطر رحيل محمد95837171921025069

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيانعام عبد هللا حسين باشا95838171922235012

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيسجاد عقيل زينل صالح95839171921068009

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعبد الكريم فالح عواد عبد هللا95840171921010031

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمد علي محمود خضير95841171921003048

كلية التربية/جامعة الحمدانية451.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيطلب اسماعيل غدير احمد95842171921114020

كلية التربية/جامعة الحمدانية450.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبييوسف صدام حسين احمد95843171921027129

كلية التربية/جامعة الحمدانية449.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيفالح صالح محمد مد هللا95844171921018102

كلية التربية/جامعة الحمدانية449.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيبيداء هاشم رشيد جمعه95845171922244009

كلية التربية/جامعة الحمدانية449.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيعبد المؤمن ياسين ابراهيم خلف95846311921001022

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيخضير زياد خضير محمد95847171921005021

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيابراهيم خليل احمد صالح95848171921025002

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0ثانوية المكوك للبنيننينوىادبيرانيا حازم احمد عبد هللا95849171922051003

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبياحمد عمر غائب غريب95850171921144011

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيشهوان صالح بلو ابراهيم95851171921209009

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبييونس صهر محمود شحاذة95852311921002036

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0ايمن- الخارجيون نينوىادبياحمد خضر احمد عادي95853171921400009

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمصطفى خليل سالم خلف95854171921142076

كلية التربية/جامعة الحمدانية447.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىادبيعلي غسان علي مصطفى95855171921056012

كلية التربية/جامعة الحمدانية446.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبياحمد عبد الغني حسن محمد95856231921252007

كلية التربية/جامعة الحمدانية446.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسين عامر عبد جابر حمودي95857251921122044

كلية التربية/جامعة الحمدانية446.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىادبيعبد الجبار ابراهيم خلف حمزة95858171921056006

كلية التربية/جامعة الحمدانية446.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيعمر عبد المنعم ياسين ثامر95859171921001041

كلية التربية/جامعة الحمدانية445.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبييوسف ذنون يونس بكتش95860171921067050

كلية التربية/جامعة الحمدانية444.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبياكرم عمار حامد محمد95861171921025032

كلية التربية/جامعة الحمدانية444.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمحمد عمار صالح قاسم95862171921080095

كلية التربية/جامعة الحمدانية444.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيعبد الملك احمد جمعة ديوان95863171921142039

كلية التربية/جامعة الحمدانية444.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيريان فارس سالم احمد95864171921005022

كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيسعود علي فاضل سابح95865171921112017

كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىادبياحمد اياد فيصل محمد95866171921059002

كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيمالذ عبد الكريم تميم نايف95867311921009056

كلية التربية/جامعة الحمدانية443.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيعامر سليمان حمد حجيم95868171921206022
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كلية التربية/جامعة الحمدانية442.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبياحمد محمد حسين محمد علي95869311921001005

كلية التربية/جامعة الحمدانية442.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىادبيصالح سالم يونس مصطفى95870171921117004

كلية التربية/جامعة الحمدانية442.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبياالء حامد عبد هللا صباح95871171922305008

كلية التربية/جامعة الحمدانية442.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيدلخواز محمود حجي نعمو95872331922064004

كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبيازديان فؤاد شوقي خدر95873171921364006

كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبياحمد مؤيد عبد الكريم الفي95874171921009014

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىادبييوسف صباح أيوب نوري95875171921059028

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيمحمد حسين خلف بشير95876311921001030

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيزبيده سالم عيدان كاطع95877171922235035

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبياحمد عبد هللا علي حسين95878171921142003

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيعامر علي ندى خليل95879201921020031

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0ثانوية الجرن للبنيننينوىادبيعبد الرحمن خميس عبد حليتان95880171921029003

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيزهراء عامر محمد يحيى95881171922315040

كلية التربية/جامعة الحمدانية440.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيعمار وعد هللا عز الدين فاضل95882171921351116

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيرحمة قيس عبد اللطيف مصطفى95883171922249010

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيعذراء خليل رحيم كتا95884171922248014

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيمحمد صباح سعران دغش95885171821063068

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمهدي علي عبيد محمد95886171921142080

كلية التربية/جامعة الحمدانية439.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيبهاء الدين نايف عبو هالل95887171921133003

كلية التربية/جامعة الحمدانية632.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيمتي ليث سالم متي95888171941059064

كلية التربية/جامعة الحمدانية632.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيماريان منذر متي منصور95889171942247042

كلية التربية/جامعة الحمدانية629.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيسالم ماجد سالم عبد هللا95890171941147024

كلية التربية/جامعة الحمدانية628.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيحبيبه صالح سركيس باكوس95891171942247011

كلية التربية/جامعة الحمدانية621.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىاحيائيليونارد وليد صليوه سليمان95892171941071002

كلية التربية/جامعة الحمدانية613.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيبدور كرومي ايشوع كرومي95893171942247007

كلية التربية/جامعة الحمدانية607.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيابراهيم صالح الدين حامد حمدي95894171941012003

كلية التربية/جامعة الحمدانية601.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيناصر خلف سليمان حسين95895171941149035

كلية التربية/جامعة الحمدانية597.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيعمر صادق عباس مصطفى95896171941218018

كلية التربية/جامعة الحمدانية597.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيلمياء صادق خيرهللا حمزه95897171942269024

كلية التربية/جامعة الحمدانية596.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيابراهيم حمد هللا علي محمد95898171941009001

كلية التربية/جامعة الحمدانية595.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمشعل درويش مراد قاسم95899331941052046

كلية التربية/جامعة الحمدانية594.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياسامه محمد خلف خضر95900171941007041

كلية التربية/جامعة الحمدانية593.0ثانوية السالمية للبنيننينوىاحيائيحامد صالح عبد هللا رمضان95901171941074004

كلية التربية/جامعة الحمدانية591.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيزينب فيصل غازي خليل95902171942249043

كلية التربية/جامعة الحمدانية589.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىاحيائيهمام عبد الخالق مسلم علي95903171941179010

كلية التربية/جامعة الحمدانية588.8اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايالف منهل عز الدين مصطفى95904171942286065
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كلية التربية/جامعة الحمدانية588.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائينور رائد جاسم اسود95905171942244071

كلية التربية/جامعة الحمدانية587.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيمريم عمران عبدالسالم عبدي95906171942248047

كلية التربية/جامعة الحمدانية586.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيايالف يحيى طليع سليم95907171942267028

كلية التربية/جامعة الحمدانية585.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائياحمد فيصل مطلك علي95908171941064007

كلية التربية/جامعة الحمدانية585.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيهدى احمد يوسف مجيد95909171942314102

كلية التربية/جامعة الحمدانية583.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد الوهاب رافع عبد الوهاب محمد95910171941017164

كلية التربية/جامعة الحمدانية582.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيمريم نجاح يوسف نوح95911171942248048

كلية التربية/جامعة الحمدانية580.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيغفران فالح ممدوح محمد95912171942280209

كلية التربية/جامعة الحمدانية579.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيماجده فتحي احمد عبد هللا95913171942249078

كلية التربية/جامعة الحمدانية578.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيدالل خالص افرام سيمون95914171942248010

كلية التربية/جامعة الحمدانية578.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدالقادر سلطان عبدالغفور حسين95915171941026117

كلية التربية/جامعة الحمدانية578.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرغد رياض فيصل خورشيد95916171942231161

كلية التربية/جامعة الحمدانية576.1ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن فارس محمود محمد صالح95917171941022078

كلية التربية/جامعة الحمدانية575.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائياميره خالد الياس سليم95918171942245011

كلية التربية/جامعة الحمدانية575.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائييونس موفق علي محمد95919171941009110

كلية التربية/جامعة الحمدانية575.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد محمد صالح95920171941005100

كلية التربية/جامعة الحمدانية574.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيساره يوسف حلمي عسكر95921171942285121

كلية التربية/جامعة الحمدانية572.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيرحمه جاسم محمد مجيد95922331942041013

كلية التربية/جامعة الحمدانية572.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيرغد علي محمود صالح95923171942267060

كلية التربية/جامعة الحمدانية572.0ثانوية القبة للبنيننينوىاحيائيعبد الباسط قنبر حسن حسين95924171941081017

كلية التربية/جامعة الحمدانية572.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىاحيائيفهد عبد المنعم مصطفى محمد95925171941092012

كلية التربية/جامعة الحمدانية572.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيمادلين وعد ايوب بنوش95926171942247040

كلية التربية/جامعة الحمدانية571.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيليليان كامل نيسان طوبيا95927171942248038

كلية التربية/جامعة الحمدانية571.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيشيرزاد سليمان خلف سليمان95928331941056036

كلية التربية/جامعة الحمدانية571.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيكوثر عطا هللا يوسف صالح95929171942316068

كلية التربية/جامعة الحمدانية570.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيوسام صباح عبد هللا محمد95930171941364093

كلية التربية/جامعة الحمدانية569.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيسيف خلف صالح مرعي95931171941144045

كلية التربية/جامعة الحمدانية569.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسبهان خلف علي خلف95932331941056023

كلية التربية/جامعة الحمدانية568.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيعبد السالم عبد الجبار محمود عبد95933171941009046

كلية التربية/جامعة الحمدانية567.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى قاسم حسين علي95934171941228063

كلية التربية/جامعة الحمدانية567.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيحنان جنكيز الياس عبد القادر95935171942261039

كلية التربية/جامعة الحمدانية566.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيمادلين حنا جبرائيل ايشو95936171942403037

كلية التربية/جامعة الحمدانية565.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيشيماء مزهر حسين علي95937171942237138

كلية التربية/جامعة الحمدانية565.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىاحيائيعلي احمد طه خضير95938171941117008

كلية التربية/جامعة الحمدانية562.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعلي مد هللا علي جرجيس95939171941103057

كلية التربية/جامعة الحمدانية562.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيحنين عبد هللا الياس بحو95940171942247015
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كلية التربية/جامعة الحمدانية562.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيسندس حمزه حسين محمد95941171942316052

كلية التربية/جامعة الحمدانية560.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيساره غانم عبد هللا محمد95942171942075012

كلية التربية/جامعة الحمدانية559.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيزياد مدحت عبد هللا محمد95943171941073017

كلية التربية/جامعة الحمدانية559.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيايهاب علي صالح علي95944171941009112

كلية التربية/جامعة الحمدانية558.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياحمد عامر علي حسين95945171941026015

كلية التربية/جامعة الحمدانية558.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيغسق سعد هللا خليل اسماعيل95946171942237156

كلية التربية/جامعة الحمدانية557.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن محمد رمضان سحل95947171941005056

كلية التربية/جامعة الحمدانية556.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيصالح خالد علي محمد95948171941016034

كلية التربية/جامعة الحمدانية556.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيزينب سامي علي حسون95949171942280134

كلية التربية/جامعة الحمدانية556.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائيسندس حسن محمد فارس95950331942045009

كلية التربية/جامعة الحمدانية554.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيفاطمه حامد ابراهيم امهيدي95951171942308035

كلية التربية/جامعة الحمدانية554.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيزهراء عبدالمناف مسعود مشهد95952171942248022

كلية التربية/جامعة الحمدانية554.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيريان ابراهيم فالح عبد الرحمن95953171941007083

كلية التربية/جامعة الحمدانية553.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيانور حسن محسن محمود95954171941015036

كلية التربية/جامعة الحمدانية552.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيخليل محمد فتحي محمد95955171941008110

كلية التربية/جامعة الحمدانية551.0ثانوية دهوال المختلطةنينوىاحيائياخالص خضر زبلو مجدين95956171942347001

كلية التربية/جامعة الحمدانية550.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيعلي الهادي حسين علي مصطفى95957171941147034

كلية التربية/جامعة الحمدانية549.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائيامنة مصطفى محمد علي مصطفى95958171942403003

كلية التربية/جامعة الحمدانية549.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيهديل حسام هادي حسين95959171942248058

كلية التربية/جامعة الحمدانية548.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيستي خلف قاسم شمو95960171942348007

كلية التربية/جامعة الحمدانية548.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيبلقيس يونس عبد الوهاب حسن95961171942305025

كلية التربية/جامعة الحمدانية546.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمود فارس فتحي عبد هللا95962171941161091

كلية التربية/جامعة الحمدانية545.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد مقداد هاشم فتحي95963171941027117

كلية التربية/جامعة الحمدانية544.0ثانوية مجمع برزان للبنيننينوىاحيائيمحمد حسين صالح عماش95964171941106019

كلية التربية/جامعة الحمدانية543.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيلمى مازن مظهر جاسم95965311942038056

كلية التربية/جامعة الحمدانية543.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيهبه منصور شناوه مظلوم95966241942136063

كلية التربية/جامعة الحمدانية543.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيفرحان فالح برغش دبيس95967171941207026

كلية التربية/جامعة الحمدانية542.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيزينب نبيل يوسف حسين95968171942251096

كلية التربية/جامعة الحمدانية541.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيسافيو فاضل عبداالحد يعقوب95969171941069012

كلية التربية/جامعة الحمدانية540.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد حازم ياسين95970171941028262

كلية التربية/جامعة الحمدانية539.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيزينب خضر ظاهر محمود95971171942230073

كلية التربية/جامعة الحمدانية539.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىاحيائيحسين عدنان حسين حسو95972171941072002

كلية التربية/جامعة الحمدانية539.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيدالل غائب ادريس عباس95973251942089028

كلية التربية/جامعة الحمدانية539.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيرياض يونس احمد امين95974171941018070

كلية التربية/جامعة الحمدانية538.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمود داؤد سليمان عبيد95975171941011311

كلية التربية/جامعة الحمدانية538.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائييوسف محمد صالح يوسف95976171941021104
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كلية التربية/جامعة الحمدانية537.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيياس خضير كواد سلمان95977241941152052

كلية التربية/جامعة الحمدانية536.6اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيوقاص سعد ابراهيم محمد95978171941023235

كلية التربية/جامعة الحمدانية536.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيايمان محمد علي خضر محمد95979171942261021

كلية التربية/جامعة الحمدانية535.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حسين صالح محمد95980171941003072

كلية التربية/جامعة الحمدانية534.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيحسن ذنون حمادي محمد95981171941351051

كلية التربية/جامعة الحمدانية534.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيامنة عبد الرحمن سالم عبد الرزاق95982171942283018

كلية التربية/جامعة الحمدانية534.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيوائل عبدالرزاق علي خلف95983171941028273

كلية التربية/جامعة الحمدانية533.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيعبد القادر عبد الرضا عبد القادر خضر95984171941218012

كلية التربية/جامعة الحمدانية532.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمهند محسن محمود لوالن95985171941009102

كلية التربية/جامعة الحمدانية531.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم محمد حازم محمد95986171941005062

كلية التربية/جامعة الحمدانية531.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائينور الهدى فؤاد قاسم محمد95987171942295070

كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0ثانوية القوش للبنيننينوىاحيائيسامر ميرزا درويش علو95988171941091009

كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيرضوان اكرم ابراهيم عبد الكريم95989171941118031

كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد طه فتحي95990171941161053

كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد سليمان احمد سليمان95991171941080133

كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيحنين طارق فاضل علي95992171942251054

كلية التربية/جامعة الحمدانية529.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيجمال خديدا حسن رشو95993331941052006

كلية التربية/جامعة الحمدانية529.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرحمه خالد محي الدين يونس95994171942286120

كلية التربية/جامعة الحمدانية529.0ثانوية الدراويش للبنيننينوىاحيائيشمس الدين اكرم جمال خضر95995171941169016

كلية التربية/جامعة الحمدانية529.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدالرحمن محمد علي محمود95996171941026112

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائياحمد حسين قاسم احمد95997171941144005

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيشيرين عبد عون فاضل مرعي95998311942045020

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينور محمد عبوش حمود95999171942235172

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيرسالن ذاكر محمد خلف96000171941023069

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمود حسين أهالل حسين96001171941008340

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياسالم طه عبد هللا حمد96002171941161023

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيمحمد جسام لطيف سلمان96003171941147044

كلية التربية/جامعة الحمدانية527.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن محمد ظاهر هاشم عبد السالم96004171941001039

كلية التربية/جامعة الحمدانية527.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيفالح راكان محمد  علي96005171941144073

كلية التربية/جامعة الحمدانية527.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحذيفة عناد عبد هللا محمود96006171941007055

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعبد الوهاب صالح عطية صالح96007171941018109

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيروان محمد حسن عيسى96008221942143116

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيرائد عواد احمد محمد96009171941350064

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيعلي عبد الرحمن ابراهيم محمد96010171941118042

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيازاد ابراهيم رشو شمو96011171941359007

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيخير هللا غانم حسين حمزة96012171941207014
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كلية التربية/جامعة الحمدانية525.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيحنان هاشم يونس جاسم96013171942290076

كلية التربية/جامعة الحمدانية525.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهدى احمد ابراهيم حياوي96014171942281174

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيصالح علي خلف حسن96015171941104040

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيمصعب حازم عبدهللا علي96016171941064056

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياسامة محي الدين غانم خطاب96017171941080028

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد عبد هللا حسين جاسم96018171941161012

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينمارق محمد محمود احمد96019171942235165

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائيفاطمه مصطفى علي مصطفى96020171942246017

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيعامر خضر محمد علي قدو96021171941012040

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الهادي علي محمد96022171941080143

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائياحمد خضير ابراهيم محمود96023171941114001

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيزينب سعود محمد احمد96024171942305053

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائياخالص ذياب طلب عبد هللا96025311942002002

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيعبد الغالب لقمان عبد الغالب محمد96026171941218011

كلية التربية/جامعة الحمدانية521.0ثانوية الدراويش للبنيننينوىاحيائيزينه اسماعيل خليل اسماعيل96027171942169002

كلية التربية/جامعة الحمدانية521.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيحسام الدين حسن صالح حميد96028171941005028

كلية التربية/جامعة الحمدانية520.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيسلفانه نهاد يلدا حنا96029171942247030

كلية التربية/جامعة الحمدانية520.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيمحمد سليمان عائد علي96030171941207029

كلية التربية/جامعة الحمدانية519.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيقصي يحيى محمد اسماعيل96031171941083033

كلية التربية/جامعة الحمدانية519.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيشهد عماد نافع حبيب96032171942248029

كلية التربية/جامعة الحمدانية519.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيمحمد احمد خليل محمد96033311941002031

كلية التربية/جامعة الحمدانية519.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىاحيائيمختار هاشم عرب رضا96034171941068060

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد عبد الستار محمد96035171941024001

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيسيف سبهان قاسم يحيى96036171941009040

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيفرح احمد محمد ابراهيم96037171942315111

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيايهم انور عازر يعقوب96038171941069007

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيمالك نوزت عبد الخالق مصطفى96039171942267118

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد ياسر حلمي عسكر96040171941011307

كلية التربية/جامعة الحمدانية517.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيسالم صباح خليل ابراهيم96041171941016032

كلية التربية/جامعة الحمدانية516.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائيمزهر عاصي حسين عبدهللا96042171941053020

كلية التربية/جامعة الحمدانية516.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الخالق فراس فتحي علي96043171941008160

كلية التربية/جامعة الحمدانية516.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياسراء اياد زكي شيتاوي96044171942290014

كلية التربية/جامعة الحمدانية516.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهبة محمود عايد محمد96045171942281172

كلية التربية/جامعة الحمدانية516.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيلينا خيرو شمو علي96046331942052045

كلية التربية/جامعة الحمدانية515.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمؤمن شامل اسماعيل محمود96047171941024093

كلية التربية/جامعة الحمدانية515.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيعمار عبد الحكيم محمد علي96048331941070055
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كلية التربية/جامعة الحمدانية515.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيالرا علي جرجيس يونس96049171942259066

كلية التربية/جامعة الحمدانية515.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيعبد الرزاق عبد هللا عزيز حسين96050171941003068

كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائييوسف مظفر مرعي حسن96051171941161107

كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيامير صالح عبيد احمد96052171941003017

كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيصالح مهدي صالح محمد96053171941075010

كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيايمان محسن علي حسن96054171942314019

كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيزكريا ياسر غازي ابراهيم96055171941144040

كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيغالي محمد حجي شحاذة96056171941009063

كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيسارة عاشور احمد سليمان96057171942244035

كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد مزهر حسين سلمان96058171941228058

كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيصفاء احمد خضر ابراهيم96059171941009042

كلية التربية/جامعة الحمدانية512.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيفاطمه حسنين عبد المحسن محمد نوري96060171942232223

كلية التربية/جامعة الحمدانية512.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعلي عبد السالم مهدي محمود96061171941124078

كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيعمر سعيد خليل جمعه96062171941161063

كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد ايمن اكرم احمد96063171941017009

كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيعبد هللا غانم عبد هللا محمد96064171941075013

كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيفاضل عباس محمد جاسم96065171941353063

كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيكرم سالم خديده قاسم96066331941056049

كلية التربية/جامعة الحمدانية510.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيعلي خيري حسين محمد96067171941066027

كلية التربية/جامعة الحمدانية510.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيسالي ناصر محمود عبد القادر96068171942315074

كلية التربية/جامعة الحمدانية510.0ثانوية الدراويش للبنيننينوىاحيائيمنيره هاشم محمد اسماعيل96069171942169004

كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيايمان هاشم محمد صابر علي96070131942238002

كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيدعاء سالم رجب ذنون96071171942274042

كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمصطفى يوسف احمد سليمان96072171941009096

كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائينجم عبد ياسين حلبوص96073171941016091

كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيحنين اياد ذياب علو96074171942315041

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيوسام رياض حمدون عبد هللا96075171941015221

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيشادية حسين احمد الياس96076171942241051

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيسلوان نشوان داؤد محمد96077171941003050

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيزكا ابلحد منير عبدالمسيح96078171941059032

كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد جبار غربي حسين96079171941017230

كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0ثانوية عمر كان للبنيننينوىاحيائيعباس احمد محمد احمد96080171941173005

كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيهدى خضير محمد خليل96081171942077029

كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز الفي محمد حسين96082171941161047

كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمصطفى مشعان حوران يونس96083171941026254

كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0ثانوية بازوايا للبنيننينوىاحيائيحسين مجيد سلطان حسين96084171941065010
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كلية التربية/جامعة الحمدانية506.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيمحمد هاشم خضر اسعد96085171941066040

كلية التربية/جامعة الحمدانية506.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيخالد شاكر محمود احمد96086171941147018

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيعثمان سالم عمر محمود96087171941223044

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور محمد خضر طابور96088171942232284

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيصالح خدر خلف شمو96089331941070040

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم حلبوص رمضان96090171941016002

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيعبد ميسر عبد حمد96091171941016047

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىاحيائيعذراء محمد حسن علي96092171942072004

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيوداد سليمان ابراهيم خلو96093171942104010

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيحجي ناسو حجي عتو96094331941051018

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيسفيان اسماعيل جميل نزال96095171941019039

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعثمان نجم عبد هللا نزال96096171941024070

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايناس فارس صادق يونس96097171942231071

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد طالل سليمان حامد96098251941010137

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيحسين عبد الكريم حسين حسن96099171941124039

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيعباس قاسم عباس علي96100171941067022

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيمالك عبد السالم صبوري صالح96101311942039028

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمد بشار محمد سليمان96102171941021076

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيحمزة ابراهيم عبدالهادي سليم96103171941027032

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيحسين محمد يونس يوسف96104171941351057

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيرنين ثائر بهنام ميخا96105101942105023

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيفردوس عبد الرحمن اسماعيل علي96106311942065063

كلية التربية/جامعة الحمدانية579.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيياسين محمود محمد محمود96107171951177011

كلية التربية/جامعة الحمدانية578.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمود ازهر ابراهيم احمد96108171951026192

كلية التربية/جامعة الحمدانية567.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقياخالص فاضل ابراهيم كنجو96109171952249002

كلية التربية/جامعة الحمدانية558.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد فرات حسون طه96110171951026183

كلية التربية/جامعة الحمدانية550.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيايمن محسن محمد غائب الياس96111171951352010

كلية التربية/جامعة الحمدانية547.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيسعود جمال ابراهيم محمد96112171951019033

كلية التربية/جامعة الحمدانية545.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمحمد نوفل علي صالح96113171951025119

كلية التربية/جامعة الحمدانية544.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيسمر مهدي صالح عويد96114171952237033

كلية التربية/جامعة الحمدانية542.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد فراس فوزي احمد96115171951017217

كلية التربية/جامعة الحمدانية541.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىتطبيقيضيغم خطاب عمر بلو96116171951069012

كلية التربية/جامعة الحمدانية539.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقياحمد عماد احمد ايوب96117171951020016

كلية التربية/جامعة الحمدانية535.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيسفيان عبد هللا جميل جدوع96118171951009028

كلية التربية/جامعة الحمدانية532.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيممدوح مدلول علي رجا96119171951144085

كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيعمار محمود صالح خضر96120171951080048
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كلية التربية/جامعة الحمدانية529.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيابراهيم انور ابراهيم احمد96121171951026002

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياحمد عبدالكريم ادريس حسن96122171951026023

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي عزيز منشد96123241951025009

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيمحمد قاسم محمد علي96124171951019084

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقياحمد سمير نجم عبد96125171951020009

كلية التربية/جامعة الحمدانية518.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيجاسم محمد عثمان عمر96126171951002016

كلية التربية/جامعة الحمدانية516.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيصباح حسن ضاحي محل96127171951026082

كلية التربية/جامعة الحمدانية515.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيخليل فيصل خليل ابراهيم96128171951018035

كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقيحمد محمود سليمان حسن96129171951216004

كلية التربية/جامعة الحمدانية510.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىتطبيقيفهد عبد العزيز محمد سعيد خضر96130171951179003

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيوعد هللا اسماعيل احمد صالح96131171951019103

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيرحمه حازم احمد حسن96132171952285016

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقياسامه محمد فتحي خلف96133171951161011

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد اعبيد حسين96134171951003006

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقياحمد يحيى عبد هللا حسن96135171951161009

كلية التربية/جامعة الحمدانية500.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمحمد سيف الدين فاضل علي96136171951020091

كلية التربية/جامعة الحمدانية500.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيعباس علي مطلك عباس96137241951039031

كلية التربية/جامعة الحمدانية500.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىتطبيقينورس مسلم محمد نقي96138171852071004

كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيبرزان حسن مصلح علي96139171951008036

كلية التربية/جامعة الحمدانية498.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود اسماعيل حامد96140171951028019

كلية التربية/جامعة الحمدانية496.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيراني زهير بطرس كرومي96141171951147012

كلية التربية/جامعة الحمدانية495.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةتطبيقيمحمد محمود محمد نعمه96142241951157021

كلية التربية/جامعة الحمدانية495.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد احمد شيت عوض96143171951023165

كلية التربية/جامعة الحمدانية494.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيحيدر رشيد خلف حوشان96144251951052012

كلية التربية/جامعة الحمدانية494.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيطه سلطان هاشم احمد96145171951011072

كلية التربية/جامعة الحمدانية493.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيعلي وعد سعد خضر96146171951178033

كلية التربية/جامعة الحمدانية493.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيهالل خالد اعكيل حميد96147171951025133

كلية التربية/جامعة الحمدانية490.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيجبران عبد هللا حسن صالح96148171951005013

كلية التربية/جامعة الحمدانية489.0اعدادية البعاج للبنيننينوىتطبيقييوسف احمد محمد حمو96149171951045008

كلية التربية/جامعة الحمدانية489.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلتطبيقيمريم نهاد يوسف الياس96150311952037011

كلية التربية/جامعة الحمدانية488.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيصهيب محمد يونس حامد96151171951005046

كلية التربية/جامعة الحمدانية487.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيراؤل خليل وديع ناصر96152171951147011

كلية التربية/جامعة الحمدانية485.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيعامر علي جندي ابراهيم96153171951161035

كلية التربية/جامعة الحمدانية484.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعلي احمد محفوظ ياسين96154171951028092

كلية التربية/جامعة الحمدانية484.0ثانوية االمل للبنيناربيلتطبيقيمحمود فراس محمود قادر96155311951004025

كلية التربية/جامعة الحمدانية481.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيفواز احمد فتحي عبد هللا96156171951161048
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كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيربى حازم حامد حمدي96157171952231026

كلية التربية/جامعة الحمدانية479.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيهاني اياد هاني رؤوف96158171951023222

كلية التربية/جامعة الحمدانية477.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمعمر جمال الدين عبد الرزاق سعيد96159171951008158

كلية التربية/جامعة الحمدانية476.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىتطبيقيكالرا يوسف منصور روفو96160171952247018

كلية التربية/جامعة الحمدانية475.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيدموع عطيه صالح احمد96161171952300007

كلية التربية/جامعة الحمدانية475.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمحمد طالل غانم اسماعيل96162171951020093

كلية التربية/جامعة الحمدانية474.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيايهم محسن محمود احمد96163171951080011

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد امين حسين يونس96164171951124003

كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيمرتضى محمد جمعه عباس96165171951124081

كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيكرم فاضل غزال صالح96166171951007095

كلية التربية/جامعة الحمدانية469.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيضياء حميد فليح محيسن96167241951012034

كلية التربية/جامعة الحمدانية469.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقينور سعود محمد احمد96168171952305022

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسن فزاع مجلي عطيوي96169241951203056

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن غسان محمود سليمان96170171951092008

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعلي زيد حكمت نايف96171171951012092

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيذوالفقار حيدر علي محمد96172171851067011

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمنصور سماوي تايه جيثوم96173251851122150

كلية التربية/جامعة الحمدانية466.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيمهند ستار خليف غياض96174221951034046

كلية التربية/جامعة الحمدانية464.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيزينب عبد الغني محمد خالد96175171952241008

كلية التربية/جامعة الحمدانية464.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقيبهاء الدين محمد جابر حسين96176251951156011

كلية التربية/جامعة الحمدانية464.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقيفاطمه حجي عباس حمان96177171952249018

كلية التربية/جامعة الحمدانية464.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عامر محمود صالح96178171951094015

كلية التربية/جامعة الحمدانية463.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقياحمد فراس عبد الرزاق سليمان96179171951012013

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية697.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايات عباس عبد الحسين منصور96180261942120024

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية692.3الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد زياد طارق رضا96181101941028072

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية692.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره صدام حسين عبيد96182121942105115

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية692.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر كاظم سليمان احمد96183111941018051

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية691.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمهجه حميد علي مصلح96184131942131112

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيزياد طارق فالح جاسم96185261941050022

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيشهد علي ابراهيم عباس96186141942085012

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرغد حماد خلف شايع96187111942124010

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياحمد جوده كاظم محمود96188211941004005

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم عالء عبد المحسن مكيص96189151942054236

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه حازم محمد عبد الرضا96190111942126044

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيقطر الندى مولود عبد الجليل عيسى96191121942020095

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك مشتاق طالب عبد هللا96192101942117019
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحسين حسن عبد الخضر حتروش96193241941012021

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول عوده منور عبد هللا96194121942105026

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيرسل صالح محمد طه96195211942133019

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفدك الزهراء ظافر علي شكر96196121942118088

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيفاطمه عباس هادي عبد الكريم96197211942167031

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمسرى محمد سعيد حامد علي96198101942118099

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر رياض محمد زويد96199221941058068

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية690.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء عبد الحسن حميد شالكه96200121942112058

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.8ثانوية المصطفى للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى اسعد حميد عبود96201111941050014

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيزينب عامر عبد الدائم محمد96202101942100053

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.2ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيعلي نسيم خلدون ياسر96203221941080023

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيموده احمد غضبان عباس96204141942078104

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن حمدي تركي حمادي96205111941005045

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيموسى الزم صاحب زبون96206281941006168

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيابراهيم سامي مهدي رباط96207271941005001

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين صباح مهدي جواد96208271941005057

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميساناحيائينبأ عالء هادي محمد96209281942087011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل رحيم حسن عباس96210241941012070

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائياسيل سمير سلمان وضاح96211131942098017

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ليث صبيح عمران96212141942094127

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيأيه عبد اللطيف عايش عبد اللطيف96213101942120007

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد بشير صالح محراث96214121941025094

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيسنان مأمون احمد عبد الكريم96215101941048014

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيديار قادر عاتي مشالي96216121942094091

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم ايهاب وليد رشيد96217101942100094

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية المنصور األهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيعال عاد جواد كاظم96218101942081011

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حاتم هديل بخيت96219151942054085

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عباس فاضل محمد96220131942117200

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيساره قيس دريول ابو علي96221221942414108

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمريم مهند ساجد نصيف96222211942097134

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيرجاء كاظم بدر حسون96223261942084010

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيزهراء مطر كتاب حسين96224261942098017

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء سعد شناوه خزعل96225111942109052

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور ايمن محمد عبد العزيز96226111942062094

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء سليم زبون عليوي96227141942110010

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسين سلمان حريب96228141942132020
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حميد جليل صالح96229141942111210

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية689.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق محمد عبد هللا عبد الغفور96230111942073004

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف عبد هللا صدام جعفر96231131941037112

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عدنان محمد حسين96232101941048032

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيايه جالل كريم عبدهللا96233131942108005

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيميقات ستار معن حسن96234141942094154

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.5ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد سعد خلف بدر96235141941007066

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.4اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب علي محمد جعفر96236271942060198

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.3ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء غني غافل جبر96237121942230017

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.1ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيميمون يحيى دلي حسين96238221941080041

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائياياد خلوف حمد زغير96239101941009013

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيشفاء فاضل سالم هزاع96240191942246059

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيايات نذير حاجم فرحان96241101942103008

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل حيدر اموري مهدي96242101942115065

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر رياض هاشم عاتي96243131941012164

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيابراهيم شاهين عز الدين حسن96244201941001007

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن هادي سلمان نغيمش96245221941053016

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حامد ناصر فالح96246221941053120

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائينور محمد خليل ابراهيم96247231942116059

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك محمد جاسم ابراهيم96248141942078023

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي وسام لفته عبعوب96249141941017076

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر ماجد جاني اغا بابا96250141942111199

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محمد قسام مجيد96251141942086188

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية688.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرفيف علي صالح الدين انور96252101942119032

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية684.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيإيمان عادل مدلول عبود96253221942139012

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغاده غانم بكر محمد96254141942104054

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية صفاء عبد الحسين محمد96255111942108008

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد صادق صياح غافل96256221941002234

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر ناجي خليفه عجيل96257221941096097

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيسجى محمد سعدون فجر96258221942421053

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائينور علي عبد المنعم عبد الرزاق96259191942191093

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمؤتمن علي عبد حسن96260101941200021

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينرجس علي حميدي عبد الحسن96261121942091051

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيرائد يونس حسن كمر96262221941053051

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيروان حسين علي صاحب96263271942060136

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالحسين عالء عبد الحسين محمد علي96264111941019004
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه طه حسن سريبت96265111942085024

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب احمد حسن عبد هللا96266111942105069

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حسنين ضياء جابر96267111942113079

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد اكرم حاتم لطيف96268121941001058

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه علي عبد االمير كاظم96269111942113054

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيطارق محمد عبد الملك طاهر96270101941002025

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحمه غالب نجم رداد96271111942103032

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن مأمون محمود عبد الغني96272111941018079

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه حبيب جواد كاظم96273111942081007

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الكريم حميد تركان شهاب96274111941006039

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرفل شعالن نجم عبد هللا96275111942068034

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورهان فؤاد ياسين عباس96276111942105152

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى صاحب اسود عيسى96277141941022113

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ مصطفى كاظم خلف96278141942138033

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ياسر عايد صاحب96279141942099060

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حميد راضي خابر96280221941077030

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سالم وحيد تايه96281221942394039

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزينب خليل سلمان عاشور96282231942126063

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائياالء زهير طالب كاظم96283231942128002

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيايات عقيل احمد حسين96284211942046005

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياسامة خيرهللا مالك حميد96285211941002014

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيسجاد حيدر مطر زغير96286221941058028

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيأمل ادريس نامق نجم96287211942109002

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزهراء حسن فاضل سعود96288211942145060

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيعال فارس قاسم حسين96289101942140020

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين حسين مكي حسين96290101942119019

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسعد مازن اياد جواد96291121941015007

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء قاسم فاضل عباس96292121942107114

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير صادق هادي حسين96293121941031027

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا عالء عطيه علوان96294101942115145

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن احمد عبد الجبار محمود96295101941013042

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.8ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفرح فهد جبار سلمان96296141942094129

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.8االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عماد عبد الخالق جسام96297131941010100

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.7الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد نمير خميس حسين96298101941002087

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.7الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائياالمير افق عبد االمير كاظم96299111941045003

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.6ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيمحمد امجد زبالن رحم96300221941080026
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد فائز عبد الغني عبد القادر96301101941002083

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.6ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائينور حيدر مهدي عبد96302231942132067

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.6ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيلبنى قاسم محمد حسن96303211942143095

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعمر مازن صبار محمد96304101941028062

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره محمد جهاد محمد صالح96305101942078077

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.2ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيريا احسان علي فاضل96306141942129018

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.2ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد حسين رضيوي يوسف96307111942067078

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائياحمد مناف عبد االمير محمد علي96308271941005016

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.1ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحيدر انور عايد عبد الكاظم96309131941037039

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيجمانه واثق عباس عبد االمير96310131942121029

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيايه حميد منزل عبطان96311191942191013

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيطيبه محمد علي حسن96312181942275056

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد باسم مهدي محمد96313101942101084

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0ثانوية سومر المختلطةديالىاحيائيعلي رحمان ابراهيم حسين96314211941072010

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب اسعد داود سلمان96315141942112033

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيفاطمه جاسم محمد فيصل96316221942183060

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيالحسين عالء عبد العباس عبد المطلب96317101941034004

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى جاسم محمد عباس96318131941008080

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه مجيد خلف سلمان96319141942076080

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد جمعه محي الدين خلف96320211841009014

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيكوثر رحيم مطلك فرمان96321211942137121

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية681.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة ضياء احمد كرم96322111942062071

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم644.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه صالح مهدي حسين96323101942103033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم643.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا محمد يونس شاكر96324131941037057

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم641.1ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى هشام سلمان حسين96325101941048039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم641.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد حيدر حنو محمد96326151942050075

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم630.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه سعد عجيل مفتن96327141942110151

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم630.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد خالد علي مهدي96328101941029032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم630.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيحوراء احمد عبد اللطيف علي96329291942085042

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم627.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عدنان وادي حسين96330131941014003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم627.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيزين العابدين حميد فالح تايه96331151941013034

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم627.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء صادق محمد حسن نجف96332121942092032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم627.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيزينب ياسر فاضل جميل96333211942156040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم626.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيشبير عبد الوهاب راشد كاظم96334151941005068

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم625.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد عبد القادر فاضل سعد هللا96335151942054159

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم624.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيدينا سرمد سعد ياس96336131942239008
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم624.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره عمر فالح الزم96337141942145112

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم623.2اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين واثق ياسين سدخان96338131942070045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم623.0الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيالحمزه احمد خليل احمد96339101941028022

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم623.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى نبيل سلمان جواد96340121942107051

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيدر حبيب يحيى جوده96341131942131042

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبة عماد شاكر حامد96342221942135124

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعلي حسين خليف حمد96343201941025038

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةاحيائيتقي حسين كاضم عبود96344151941002007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن كامل عبد حمادي96345181941078005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد قاسم محمد جاسم96346121941026161

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيإستبرق خالد إبراهيم مجيد96347191942267001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم618.0ثانوية المهندسين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عثمان بالسم بدن96348141941181003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم618.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسبأ محمد عبد الشاه غضبان96349141942111138

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم616.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيكرار عدنان عبد االمير محسن96350241941016095

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم616.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيحسن ستار خليف علي96351261941014015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد جاسم زغير96352131942078029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد اسماعيل محمد حميد96353151941011138

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم613.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعالء سعود نعمه صبح96354111941025050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم611.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر جميل عدنان ساجد96355141942114039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم610.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسحر عامر احمد جبر96356111942215095

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم609.8اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم نبيل ابراهيم عبد الرحمن96357101942115194

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم609.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير علي مصطفى مطر96358111942065136

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم609.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عبد الكريم سهر سعد96359121941030134

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم607.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل رسول عباس صالح96360121942107080

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم606.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عمار كامل منصور96361141942094081

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم606.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيوداد سعد كاظم حسين96362151942044208

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم606.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد علي كاظم مفتول96363151941001011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم605.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقية محمد علي ابراهيم علي96364121942110042

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم605.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيتغريد سعد مجيد محمود96365131942071020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم604.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيهمام محمود محمد عبد96366211941020085

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم604.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم علي صالح جبر96367131942131103

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم604.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبلقيس حسين احمد عباس96368141942135006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم604.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيهند عبد هللا خلف جمعه96369131942070248

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم603.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات عامر رشيد ابراهيم96370111942114012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم602.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيغانم ذياب سحاب مطر96371211941054074

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم602.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة عماد موسى محمود96372121942086032
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم602.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيعبدهللا ابراهيم محمود حسين96373211941020040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم602.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء عادل يونس صبيح96374131942118072

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم602.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم محمد كاظم حسن96375121942105182

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم601.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل شاكر محمود اسماعيل96376101942111017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم601.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيريم علي مهدي كاطع96377261942097049

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.6الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائيعلي ضياء جعفر عبد96378111941045021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمهدي اسماعيل ابراهيم عبد96379231941251353

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور عالء علي حسين96380121942107256

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروة رياض عبد الستار جواد96381111942077057

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه جاسم جبار فليح96382111942076117

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى علي هاتو هاشم96383151942401043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم598.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر يوسف سايه مير كاكه خان96384151941071326

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم598.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين مدلول شيال96385221941037091

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم598.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه حارث حسن ناصر96386131942106048

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم597.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد ناهض جواد مهدي96387131941037099

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيوسام حيدر حمودي عبد96388251941031875

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم595.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء مجيد شهيد جهادي96389131942070100

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم595.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه جاسم مجدي هاني96390101942115156

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم595.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمعتز ستار محمد حسن96391141941047177

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم594.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى حمودي جواد ضريع96392101942106036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم594.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمصطفى شاكر طاهر حسين96393231941002255

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم594.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد علي هاشم الزم96394151941071126

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم593.3الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمريم ابراهيم عبيد سرحان96395101942100093

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم593.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتضى ستار جبار حمزه96396221941002254

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم593.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأيمان عدنان محمد عبد هللا96397151942050005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم593.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيحسن نعمه عبيس علي96398231941038011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم592.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره كريم مصحب محمد96399111942083035

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم592.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عدي محمد حسن96400141942091026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم592.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيمينا رحيم يوسف رميض96401211942105056

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم592.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين طالب شاكر احمد96402131941257016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم592.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه نصير زغير مذكور96403131942106058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم591.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتقوى نعيم حمدان طعيمة96404151942058010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم591.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها حسن هادي فرهود96405111942070142

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم591.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن مزهر عبد كاطع96406141941018033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم591.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه العفاف صباح نوري رشيد96407101942120098

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم590.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائياحمد وهاب عناد بريسم96408231941010011
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم590.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيهديل خالد سالم شنيار96409231942271450

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم590.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرتاج محمد جبار محمد96410111942103030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم589.3ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينسمه جميل عدنان ساجد96411141942094162

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم589.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيطيبه ماهر محسن نايف96412231942114092

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد ليث نعمان هادي96413251941031744

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم588.0االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةاحيائيرفل محمد راضي شناوه96414141942195004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم588.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حامد لفتة شاكر96415111941049092

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم588.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار شهاب احمد عبود96416131942119028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم587.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ حسين نعمه خريبط96417131942081024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم587.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره سلمان مري حسب96418121942094159

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم587.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي ستار جابر ناهي96419121941030125

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم587.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمهند صباح احمد صالح96420101941011090

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم587.0ثانوية الرشاد للبنيناالنباراحيائيعمر ياسر حمد سليمان96421191941050017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم586.9ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة احمد عبد الزهره كاظم96422151942057032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم586.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حامد صبري والي96423131942071084

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم585.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياميمه احمد عبد هللا حسين96424111942082012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم585.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عماد عبد اللطيف ابراهيم96425111942105060

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم585.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه حمودي عبد الجليل ثويني96426101942141001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم585.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيابراهيم صالح عواد محمد96427201941025002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم585.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء اكرم عبد هللا واحد96428151942052022

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم584.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق بهاء عبد هللا محمد96429111942066043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم584.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد فاضل غالي مريهج96430141941030020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم584.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه صباح عبد المحسن مظلوم96431141942078015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيداليا وليد عبد الملك محمد سعيد96432111942113016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح عباس خضير عباس96433121942087060

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيمصطفى احمد عبد شهاب96434191941071097

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد مهدي اسماعيل96435231941002264

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد محمد خميس هاشم96436151942080101

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائييقين سمير ضيول قاسم96437221942321178

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيمريم مصطفى محمود مشعان96438211942099088

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك كامل عبد اللطيف جاسم96439111942083015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عدنان خلف هندي96440141941015036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قاراحيائيمصطفى حميد نعيمه عطشان96441221941261013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيسبأ عارف محمد جاسم96442101942097032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه احمد علي فليح96443151942054193

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس اكرم صفر علي96444131942070231
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم582.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيبنين لؤي نايف هادي96445101942105007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم581.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفاطمه زهير عبد الرحمن سلمان96446211942097110

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم581.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه جاسم محمد علي96447101942101072

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم581.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيمريم فخري سعيد دفار96448231942126097

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم581.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيزينه جمعه عبد هللا عالو96449181942254019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم581.0ثانوية القعقاع للبنينصالح الديناحيائياحمد اسماعيل خلف محمد96450181941062002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم581.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيافنان محمود ياسين محمد رشيد96451131942072001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد وسام مجيد فليفل96452231941002024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيتبارك سردار ياور محمود96453321942066014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائييسر اسعد هاشم فراس96454111942062108

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعباس احمد مخلف مهدي96455121941026082

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه عامر صالح عطا96456131942073013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين سعد عبد الرحمن مجيد96457121941030063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيخير هللا جعفر ضمد علي96458221941017032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائيمهدي حسين مفتن وحيد96459221941254025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيأسامة محمد صالح محمد96460201941025066

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائينور الهدى حسن خجوري شناوه96461271942160245

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين رزاق عبد الرضا عبد الباقي96462121941031055

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم580.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلاحيائيحيدر عبد الواحد مالك عبيد96463231941162010

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.2الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائياستبرق طه طالب سلمان96464101942100009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عمران شبيب عمير96465111941042023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرغده طلحه عدنان محمد96466101942102030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشفق هيثم عباس احمد96467121942103017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيالهام محبس اصويح منخي96468151942054018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيورود فراس رزاق لطيف96469111942126059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى محمد علي رؤوف محمد96470101942091115

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر احمد لعيبي كطوش96471111942071108

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه علي عبيجي داود96472151942054206

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.8ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمجتبى حسن هاشم خضر96473151941012055

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حيدر عباس رمضان96474111942064014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد سلمان داود سلومي96475141941021009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم شهاب احمد موسى96476111942065159

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه عماد عطوان غضيب96477131942131086

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينجالء علي هامل زغير96478121942094262

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار حيدر محسن عبد96479151941004041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيكريمه مهدي محمد خلف96480131942076029
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيه نافع خليل اسماعيل96481101942119027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي مهند قحطان ابراهيم96482131941051036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد كاظم ناصر96483131942094035

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمصطفى حسن علو بريسم96484211941030083

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيغزالن هاشم حسين رمضان96485201942161024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي صباح عبود عاتي96486131941031054

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي عبد الصاحب حسين ابراهيم96487141941042069

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائييوسف مهند وليد ياسين96488121941020141

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيميس فالح ابراهيم محمود96489101942077087

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبا علي ردام كاظم96490141942113030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0ثانوية الرشاد للبنيناالنباراحيائيسليمان ابراهيم سليمان حسن96491191941050011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قاراحيائياستبرق علي محمد كاظم96492221942420001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعقيل مؤيد علي حسن96493251941031405

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى احمد عبد سلمان96494121942112206

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.5ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيامير جبار طاهر حيدر96495131941037019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيعلياء جاسم محمد عبيد96496231942126081

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيامنه محمد ثامر خابط96497141942096003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر لطيف عيدان فياض96498111941016134

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى اياد جاسب جويد96499141942086140

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حميد عبد عبود96500141942111048

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد عيدان جاسم محمد96501141941049026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0ثانوية القلم االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنين ماجد سالم جاسم96502111942145004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه احسان فيصل جادم96503141942117045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء اسماعيل طاهر فالح96504141942110064

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب نوفل صفاء الدين حامد96505101942120062

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائياسماء عبير فاروق عبد القادر96506131942070016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه جعفر صادق باقر96507121942105152

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائينماء سالم عبيس علي96508231942078105

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيعلي حاتم عبد الكاظم موسى96509231941166030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا فاضل محمد رضا96510251941044186

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيزينب ابراهيم عبد امضض96511211942091086

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف ماجد مزبان توله96512141941200073

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء محمد حمادي جاسم96513121942117009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرانيه حيدر قاسم ناصر96514131942100038

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد الباقر خضر علي شطب96515141941200054

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى سعد هاني حسين96516101942137017
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسنين حيدر صادق محمد96517121941031051

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محسن علي نجم96518191941363023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحيدر علي حسين خضير96519211941002058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيالحسن خيري مالك خيري96520101941025003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الرحمن ثجيل كريم زنيد96521141941003058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سلمان عتو مجذوب96522141942097049

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيعباس تركي خيون ماحصل96523251941046015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيالنا ليث عبد االمير سعيد96524101942102064

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الديناحيائييوسف ثامر محمد ابراهيم96525181941160038

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جواد شنيشل عبد هللا96526141941017086

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم603.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيمؤمل حسين مضعن دحام96527241951012057

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم602.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيمجتبى علي عالوي يونس96528221951359012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم584.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد اسماعيل ابراهيم دخيل96529111952082014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم579.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيكرار عماد عبد هللا جابر96530161951039093

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم578.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى عبد الحسين ملهود حسون96531271951150194

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقياحمد كامل جبير سلمان96532231951224001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيكاظم حسين كاظم حسن96533251951116030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم571.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقييوسف طارش علي حميدان96534221951382033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم565.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيغيث سالم عوفي ملهود96535271951010068

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم562.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى هادي شالل لفته96536141952102036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم562.0ثانوية البيان للبنينكربالءتطبيقيعباس عبد هللا رزاق عبادي96537271951032028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم560.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قارتطبيقيصفاء جبار حلو كاطع96538221951382016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم557.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيحسين هادي ناقي مرتضى96539251951046006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم551.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيفقار عزيز معن حمزة96540231951164032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم551.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيوسام كريم حسن علوان96541211951053016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم550.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيسجى جعفر سليم علي96542131952095011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم550.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقياسعد سلمان عجيل خلف96543221951314009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم547.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا رشاد داود سلمان96544221951008027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم547.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلتطبيقيزهراء حبيب محمد جعاز96545231952155008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم542.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيكرار حيدر محمد ياسر96546231951164036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم541.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيمصطفى جليل رحيم عبود96547231951042040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم536.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيحمزه فيصل فرهود سلمان96548231951224016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم535.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيمرتضى حنظل خليف علي96549231951186033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم534.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيحسام رزاق كطران علي96550231951182003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقياحمد حسين علي اكبار حيدر96551171951121001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم532.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن خضير صالح خضير96552171951018061
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم531.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينرجس جبار مهدي جبر96553121952122034

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيعباس علي حسين علي96554161951309023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيسجاد عباس عبد هللا ضايف96555231951042019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم528.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيكرار جاسم محسن مجذاب96556231951224025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم527.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد خلف ماجد هندال96557161951038060

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيمحمد مظهر امين علي96558211951053008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء عادل عبد الواحد جاسم96559121952094036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم526.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيامير احمد جواد كاظم96560271951013012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي عباس حمزه كاظم96561231951254021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم522.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد عادل عجيل جبر96562221951076002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيضرغام عالوي هادي محي96563261951011028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0ثانوية قرطبة للبناتبابلتطبيقيدالل حيدر غني عليوي96564231952126014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم520.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيمصطفى محمد عواد مارد96565251951116043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيعلي كريم ناصر عليوي96566251951116027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقينور محمد ابراهيم محمد96567181952275015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقييوسف عبد هللا عبد شحاذة96568191951058036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةتطبيقيمنتظر ستار حسين ابو راشد96569241951157023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعباس خيري فاخر سرحان96570231951251147

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيعلي ريسان عليل عناد96571221951009027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعادل جاسم سلمان محمد96572131951017025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى رياض عزيز عجيل96573141951011067

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم512.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عدنان عبد محمد جاسم96574141951017047

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمنار محمد صالح جدوع96575111952104018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم حسين عبد الواحد شالل96576121952094065

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقينور مازن جبار علي96577221952162018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيمصطفى فاهم علوان عزيز96578251951046032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيحيدر عباس كاظم شمران96579271951151046

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر مخلص عبد الحسين كتاب96580251951052043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد كمال عبد االمير باقر96581121951013004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عماد خضير عباس96582111951042023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيضياء محسن محمد علي يوسف96583251951052019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم505.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرقيه حبيب عبود سلطان96584141952072019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم504.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيمصطفى علي حسين عطيه96585231951042041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيانتصار حميد رشيد حسين96586101952109008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي عباس احمد محمد96587121951013025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم497.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيفاطمه حسن هاشم دويج96588261952107034
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم497.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيابراهيم عبد هللا مهدي هاني96589251951052002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم497.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيجنات طاهر زاير سلمان96590151952042005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم495.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيوطبان رعد يوسف كاظم96591111951051014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم492.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيبنين عاشور جلوب ابراهيم96592121952094014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم491.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيمؤمل جاسم عبد االمير اسماعيل96593231951002046

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم491.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا اركان هاتف محمد علي96594121951013019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم489.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيحسين توفيق صالح شبيلي96595271951007022

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم488.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيستار جبار حسن حداد96596231851168011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم488.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكاظم سامي عليوي خضير96597111951151033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم488.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الملك سعد عباس فيصل96598111951026027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم488.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد الئق محمد حسين96599101952221036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم487.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيريام جميل كاظم خليف96600111952076018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم486.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيرسل وسام حاتم غدار96601231952119019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم486.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عماد عيدان جبر96602111951020073

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم486.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيكرار محمد عبد الرحمن حسون96603231951003059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم486.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيمروان عبد هللا فاضل محي96604261951205065

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم483.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيحسنين جاسم كطه محمد96605231951042008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم483.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس عدنان عليوي حسن96606141951028045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم482.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيسجاد حسن عبد العظيم محمد96607271951007041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم481.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيذو الفقار حيدر عبد علي حسين96608271951009013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم480.0ثانوية المواهب االهلية للبنينبابلتطبيقيعلي عامر موسى عليوي96609231951064005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم479.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقياحمد حميد ذياب حاشوش96610221951023003

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم638.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد جاسم محمد هادي96611121941043002

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم597.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين عالء كاظم محيسن96612271941005064

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم573.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا مهند زهير ابراهيم96613131941031047

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم573.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين احمد يونس خيرهللا96614131942073020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم569.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه كاظم راضي عباس96615121942098031

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم567.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه نزار منذر عبد الجليل96616131942106002

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم566.0الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد الرحيم نده عاصي96617101941002079

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم565.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك علي حمدان لهو96618121942112043

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم559.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد العباس عبد هللا محمد96619161941140053

ده انمار صائب حميد96620111942062087 كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم557.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيموَّ

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم552.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن محمد طارق عبد هللا96621131941238012

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم549.7الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمتي قيس متي الياس96622101941028066

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم549.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيحسن صالح حسن حاشوش96623221941058013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم547.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد علي طه حسن96624111941016108
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم545.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيامير سالم احمد محمد96625101941028023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم544.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيطيبه شاكر غالي تالي96626221942126035

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم539.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عامر داود محمد علي96627101941034002

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم537.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائينجاة منتصر عادل معروف96628131942078050

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم537.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسنيه اسامه عبد القادر عز الدين96629121942093032

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم536.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيخديجه صادق صبيح فزع96630261942120060

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم534.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين صالح حسين جاسم96631111942110030

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم533.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر محسن غازي حاتم96632151942054221

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم533.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيمرام دريد نجم عبد هللا96633191942371051

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم533.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره محمد احمد خضر96634101942091054

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم532.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائياسراء زيد هالل احمد96635211942153005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم532.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه  عصام موسى كاكي96636101942086027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم530.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد خشان دهش96637111942105066

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم529.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عبد الكريم رحيم عبد هللا96638101942090008

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم529.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين جواد كاظم هاشم96639151941071058

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم529.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيتقوى محمد احمد صالح96640101942116016

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم528.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عطيه عذاب حسين96641131942099025

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم528.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء قصي خضير محمد96642121942112063

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم528.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمصطفى مهدي سلمان ابراهيم96643211941012127

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم527.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي قاسم حسين عبد هللا96644141941008083

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم527.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس علي عباس محمد96645131941041009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم526.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد قاسم محمد شهاب96646211941005151

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم524.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى جبار شيال العيبي96647131942098097

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم524.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود موسى عمران عيسى96648101941020180

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم523.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه سالم عبد الرحمن فارس96649111942067042

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم523.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين كريم كامل جبر96650111941006022

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم523.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمحمود ناصر حسن حاجم96651221941010147

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم522.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهمام وليد خالد عناد96652111941058157

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطارق علي سلمان داود96653111941058070

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائينور الدين صباح جبار خضر96654151941004061

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار فالح عبود عناد96655141942067103

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائياحمد منير منعم توفيق96656261941001019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيموسى الكاظم طه ياسين علي96657221941356133

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم520.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائينبأ رزاق عبيس حسين96658231942128060

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم520.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال محمد عبد مزعل96659141942134107

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم520.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب شعبان محمد حسين96660111942070064
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى جواد كاظم غضيب96661151942047157

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى عامر محمود اسد96662131941003087

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيمريم محمد جاسم محمد96663151942401038

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيجنات سعيد عبد الرضا عباس96664131942093036

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيأفنان عبد هللا فياض علوان96665101942110003

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد مهند جاسم محمد96666171941018029

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامينة عبد الستار عبد الجبار ابراهيم96667121942080009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم517.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيارجوان هاشم رحيم علي96668131942070009

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم517.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء قيس رزوقي محمد96669111942085032

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم516.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار سفيان ابراهيم جاسم96670101942090116

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم516.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ عباس سلمان عباس96671121942110103

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم515.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن مهند جاسم ماشه96672131941034010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم515.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائياحمد عمر سامي احمد96673191941012013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد هللا فاخر جواد96674251941008218

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين سعد جمعه جاسم96675111941006020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء احمد عبد المحسن حسين96676141942099013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم513.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مشتاق كاظم عاكول96677141942220032

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم513.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء رحيم كريم منهل96678141942065010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم513.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرؤد عباس ابراهيم حمود96679131942089008

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم513.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيضحى سمير عبد الصاحب جبر96680271942059096

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم512.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد خالد مزعل حمدان96681141941182065

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم512.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيديمه حارث اسماعيل مصطاف96682101942090044

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم512.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه عماد عباس يسر96683141942134169

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.6اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى مازن حميد مجيد96684131942070128

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيايالف ياسين طه احمد96685101942101016

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعذراء قاسم عبد حسين96686121942094191

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيدينا محمد مصطفى كمال عزيز96687131942100036

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا شاكر كريم عباس96688101942120042

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه فالح حسن عبد علي96689121942102066

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيساره خالد كريم محمود96690211942178117

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيرنا خالد حسين طراد96691261942074036

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدنيا علي حسين عطه96692111942101020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيانور محمد كريم عبيد96693141941027011

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم509.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين محمد محي محمد96694271941005074

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم509.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك سعد عبد الحسن داخل96695141942125006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم509.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى قيس سلمان عبد الخالق96696111941008055
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم508.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات باسم علي فرج96697111942066006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم508.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى سعدي سلمان بكر96698141941023066

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء اركان تركي عبد هللا96699141942079046

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد محمد عبد الستار خضير96700101941026034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم508.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد غازي ناصر96701131941041002

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم507.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبلسم سعد ابراهيم جبر96702141942100023

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم507.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيانفال سليم علي موسى96703121942094028

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم507.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير خضير عباس محمد96704121941026027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم507.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه احمد هاشم محمد96705131942070004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم507.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك محمد فوزي صالح96706131942071018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم507.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيمريم جاسم صاحب جوده96707261942095042

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم505.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايالف سعد جواد حسين96708141942135005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم505.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن هيثم سلمان حافظ96709131941030029

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم504.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم طه ناجي علي96710111941020001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم504.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيطيبة احمد كامل جراد96711191942369203

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم503.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه احمد جخيور كاظم96712131942118193

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم503.0ثانوية الشهباء المختلطةبابلاحيائيحسين لطيف حميد سعيد96713231941229001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم503.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا عبد الرحمن عباس محيميد96714121941031112

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم503.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء جاسم محيبس راضي96715141942225055

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم503.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيسارة فاروق ناطق سلمان96716131942087032

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيام البنين حيدر مصطفى جابر96717121942107014

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء قاسم عبد عليوي96718141942145096

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم502.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي صادق محيسن شبيب96719141941208195

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمجدي خضر مشحن حردان96720111941016095

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي رعد حميد حسون96721231941002172

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم502.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل مهدي صالح مرزوك96722141942068013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم501.1ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحيدر عقيل منعم محمد96723241941041017

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم501.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمار شهاب احمد خضير96724171941351246

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم501.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ حسن حمود شمران96725251942108324

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم501.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا محمد عبد القادر سلمان96726101941033014

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم501.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد القاسم حسن قاسم حسين96727121941032072

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي عباس خضير عليوي96728251941010095

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيعلي عاصم مطر عراك96729231941013056

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيأساور فراس فاضل ابراهيم96730101942077001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيمرتضى محمد طه حمزة96731231941022057

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عمار علي نظر96732131942118226
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيمحمد فيصل ثويني راشد96733161941034047

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم500.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمجتبى كاظم يوسف عمران96734271941002150

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي داود عبد هللا96735131941006021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0ثانوية الفرات االهليه للبناتالكرخ الثانيةاحيائينرجس فاروق عمر محمود96736111942134019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي مهدي صالح هادي96737231941020264

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيالرا سالم نعمه عبود96738261942102111

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه احمد كاظم سلمان96739131942118208

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه احمد جميل احمد96740121942091039

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف احمد ستار عبد 96741101941005037

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم499.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيالحسين عباس محمد سرحان96742241941037006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياماسي صادق خلف علي96743111942110003

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدهللا عيسى عبد علوان96744211941003098

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورس فائز ناجي حميد96745141942079116

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب مأمون قدوري محمد96746101942117051

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم498.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد جاسم محمد كزار96747181941057024

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم497.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء رياض عبد علي ياس96748121942100018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم497.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن سامي فرحان منخي96749221941040028

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم497.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا سهير كامل خطاب96750191941118037

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم497.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء وليد علي وحيد96751151942056041

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم497.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيسما ناصر رشيد ناصر96752101942120074

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم496.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حسين صادق جاسم96753121941026100

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم496.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييعرب جميل حسين ضامن96754101941026315

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم496.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأسالم محمد عبد المجيد عبد الباقي96755141942117001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم495.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه احمد عبد باقر96756141942076012

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم495.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه جاسم شمس دوازه96757111942091046

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم495.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيغيد احسان جاسم محمد96758101942090091

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم495.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم احمد ناصر حسين96759111942082060

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم495.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك عالء حمدي محمود96760101942094010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم494.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائينشأت عبد الغني حسين حسن96761111941049188

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم494.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي فاضل نايف فياض96762101941026209

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم495.0ثانوية التميز االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيجعفر سعدي مهدي علي96763101951053004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم494.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيطه ناصر عبد الحافظ عبود96764231951019033

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم485.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيمحمد حيدر كاظم ثامر96765221851013087

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم470.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيوسن شاكر سليمان شاهر96766101952109039

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم469.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيصفا فؤاد كاظم جبر96767101952117018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم469.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعلي عزيز عجرش سباهي96768221951010074
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم588.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمرتضى ضياء نعيم حسن96769221941003214

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم585.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمقتدى علي شناب مال هللا96770221941003242

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم581.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس احمد طالب احمد96771101942120078

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم567.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيمها قاسم محمد علي96772101942120125

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم566.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيرانيا يحيى محمد جواد96773211942092037

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم ياسر اياد عبد الكريم96774251942062753

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم560.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيحمزه جاسم شلش جبال96775221941029040

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم559.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيسجاد سعيد جدع حسين96776221941003075

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم558.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيحسين شهيد عطشان حبيب96777221941007028

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم555.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمنتظر حنين داخل جبر96778281941001129

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم554.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى حسين علي هوكر96779101941001011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم550.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسام عبد علي صيوان عودة96780141941047029

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم547.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيصبا احمد محمود مولود96781181942194027

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم546.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم غسان سليم ابراهيم96782121942086035

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم546.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه علي جاسم اسماعيل96783121942094102

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم546.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عماد حمادي عبد علي96784101941026208

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم546.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى عبد سالم حسين96785131941028023

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم544.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عبد الكريم عبد علي نعمه96786121942107226

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم544.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيمحمد فراس دبيس عزاوي96787231941014104

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم544.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد محسن عبيد خضير96788111941151051

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم541.3اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير نافع عبود خلف96789121942105147

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم541.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر صالح شكر سيكة96790131941010183

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم540.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل احمد مهدي سلمان96791121942107079

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم540.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل علي كاظم عبد الحسين96792141942099024

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم540.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيحوراء علي جبار خزعل96793101942090039

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم540.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعباس محمد حسن محيسن96794231941042077

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم540.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيامينه راشد عباس مسهر96795191942193011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم539.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعهد حيدر عبد علي مطلك96796141942110137

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم538.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه حسين علي شيحان96797141942080005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم538.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين نبيل جبار عبد96798131941005017

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم538.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسين علي سهيم96799141942074084

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم536.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبد الرسول خزعل حسين96800141942102045

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم535.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن عمار عادل خليل96801191941114035

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم533.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائياية ميثم حميد حسين96802101942115016

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم533.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيغسق نوفل صفاء الدين حامد96803101942120105

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم532.0ثانوية عشتار االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى باسم محمد جواد رضا96804121942132015
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم531.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه مهدي مهنا حافظ96805121942113011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم531.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيربى باسم محمد حسين96806101942101046

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم531.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبان سليم رحم سلطان96807111942088007

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم530.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى محمد نوري كاظم96808121941026186

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم530.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنية رائد عبد الحسين ذياب96809111942066003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم529.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن رشيد امير بابير96810151941011030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم529.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء ايوب محمد جاسم96811121942096004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم528.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيحوراء ناظر فاضل عباس96812211942140056

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم528.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه رحيم كاظم جابر96813141942069007

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم527.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيياسر عمار اسماعيل قدوري96814181941003063

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم527.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن خالد خلف لفته96815141941026014

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم525.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي احمد حسين صبح96816121941026092

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم525.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبراء محمد سلمان نجم96817121942114008

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم525.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائينور الهدى صادق جعيول ياسر96818221942190215

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم525.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيبارق ثائر عبد الرسول جدوع96819231941026005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم525.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيعباس فاضل تايه سرحان96820291941005068

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم525.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمرتضى احمد حسين طعمه96821231941012155

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم525.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيصادق فالح حسين عبيس96822231841042054

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم524.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر عامر جاسم محمد96823111941210039

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم524.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانيا عبد هللا امين حسين96824141942079032

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم524.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيعلياء فتحي ابراهيم فليح96825101942078099

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم524.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيهبه نهاد جمهور جاسم96826131942100135

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم524.0ثانوية المودة األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيديمه توفيق عبد الوهاب عبد الرزاق96827131942082003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم523.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم هيثم وائق حسين96828101942109084

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم523.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى حيدر عبد نجم96829241941203232

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم521.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ثامر حسن سبتي96830101941026235

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم520.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مهدي صالح حمادي96831111941004090

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم520.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار علي فياض عويد96832101942108071

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم520.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء مازن عبد الكريم عباس96833121942110029

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم520.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائييسر عمار عادل احمد96834121942087082

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم519.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائياويس محمود عبد اللطيف حميد96835111941012004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء محمد فالح حسن96836141942145052

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم519.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيذكرى سامح صبيح فتحي96837101942091034

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم519.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الصاحب نبيل عبد الصاحب حسن96838101941016035

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم519.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيايثار نجم عبدهللا خالطي96839131942123002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم519.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مازن عبد المجيد سلمان96840111942062083
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرزان مازن احمد عبد الرزاق96841101942115063

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم518.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه زياد شاكر عبد96842141942101004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم518.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف عبد الكريم ساجد زغير96843141941019144

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم518.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم حسين ذروان علوان96844141941042064

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم518.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعلي السجاد احمد هادي حسين96845231941071052

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء جاسم محمد زبون96846131942072021

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم518.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قاراحيائيحبيب محمد طعيمه وحيد96847221941275006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم518.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائياحمد راضي كاظم علوان96848271941002009

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم517.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرؤى عادل منهل عبد الهادي96849241942136020

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم517.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمريم احمد عادل محمد96850231942087288

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم517.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيريام خضر حسين علي96851151942061012

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم517.0ثانوية العدل األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرؤى صالح مجيد خلف96852121942119003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم516.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم كامل فرحان حسن96853101941017005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم516.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمؤمل علي سعدون صيوان96854281941001088

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم513.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيصادق حميد اسماعيل مغير96855231941067056

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم513.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر لفته محسن عبد العزيز96856151941020018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم512.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائييقين عمار ياسر بني96857131942070253

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم512.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه زياد محمد معروف96858101942115052

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل عبيد سليم مانع96859111942065056

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد رعد حسين سهيل96860101941061012

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغده احسان لفته ذياب96861121942093017

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه صائب محمد درب96862131942091118

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح اركان عبد المنعم صادق96863121942110086

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين محمد عبدالكاظم محمد96864231941173051

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم511.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائييمامه سامي مهدي جاسم96865101942138030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم510.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ عمر علي حسين96866101942102073

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم510.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيجمانه محمد طه خلف96867101942095024

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيزياد خليفه ابراهيم عليوي96868211941272081

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم510.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين عبد الوهاب ايدام زبيدي96869141941015014

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم509.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيطارق عبد الرحمن يونس نجم96870161941001047

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم509.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيقبس محمد مخلف ذياب96871101942101107

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم509.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد باسل مؤنس شبيب96872281941006011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم509.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك ماجد حميد رشيد96873101942223007

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم509.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير نعيم عبد الحسين فرج96874101942096055

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.3اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سعد عباس محمد علي96875131942070095

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه باسم حامد عبد96876121942105150
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0ثانوية نوح للبنينديالىاحيائياحمد مجبل امين نجم96877211941053007

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيمنتظر كريم صدام محيسن96878101941006058

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيمينا عباس محسن مزعل96879101942096076

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائياسراء علي هادي محسن احمد96880171942236002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائييسر سري عباس لفته96881101942120153

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيجابر عبد الحسين ناصر حسين96882261941010022

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيحوراء فارس عبد الباقي جاسم96883271942059031

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم508.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه مؤيد محمود كاظم96884131942117104

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم507.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيكاظم منتصر كاظم سعيد96885101941003030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم507.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمينا احمد ابراهيم حمزة96886121942117057

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيصبا محمد حسين مخلف96887101942099015

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقبس اسعد حمد كاظم96888111942068084

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه نصيف جاسم محمد96889111942068036

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم505.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائينور الدين قاسم حسين جاسم96890271941004064

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم504.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيابراهيم ناظم طالب كاظم96891261941049001

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم504.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعلي نجاح هاشم عبد هللا96892211941272167

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم504.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عباس فاضل عباس96893141942145179

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم504.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حيدر حاتم عبود96894131941030079

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم504.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد كفاح هادي شداد96895141942070080

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم504.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره فاضل زامل خلف96896151942045050

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم503.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيمريم جليل ابراهيم مهتلف96897281942050049

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم503.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيموسى عمران موسى حسين96898261941010240

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم503.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلبنى انور حسين علي96899141942079090

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم503.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى ياسين فرمان جاسم96900111941026122

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور علي ياسين مهدي96901121942105208

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء عبد المحسن جاسم محمد96902121942105008

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه جواد كاظم حمد96903141942099005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم502.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه مهدي ريحان محصر96904121942093051

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيميعاد عباس بريبر كطان96905231942271394

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم502.0ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء شاكر كويطع سعد96906131942083005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائياكرام فالح هادي مخيف96907231942142010

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزينب علي عبد الحسين كريم96908231942113048

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم هيثم علي عبد الكريم96909111942065162

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيالحسن سعد عبد العزيز ياسين96910101941026049

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد حسين مشيوح جواد96911141941015004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنى شامل جواد هادي96912111942079071
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه ابراهيم هاشم شيحان96913101942095061

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم501.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيهدى شهاب احمد محمد96914261942120266

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم500.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا محمد جاسم حمد96915101941006037

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم500.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد حمد جسام96916191941071064

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم500.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه كاظم جمعه عجو96917111942091053

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم500.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلاحيائيامير كريم عبس جاسم96918231941199001

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم500.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمخلد قاسم بوري حمد96919141941016125

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم499.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه علي نهاد خليل96920141942081005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم499.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيجعفر فيصل صابر كريم96921151941008006

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيموج خالد جميل ثاري96922101942110082

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيعال جهاد صبري عبد الرحمن96923101942118076

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين جواد عبد الحسين مدهوش96924221941035052

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيزين العابدين عبد الجبار خيري عبد االمير96925231941020150

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم497.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل حسين عالوي عواد96926111942072041

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم497.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد حسين علي عبد هللا96927121941030091

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم496.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه نعمه عبد الرزاق عبد المطلب96928241942120240

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم496.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيالزهراء حيدر حسن جليل96929121942118005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم483.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعلياء حافظ عبد الكريم علوان96930141952079023

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم482.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل حيدر غني جاسم96931111952064003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم479.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيأميره كريم داود خلف96932101952110003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم478.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيشهد محمد الزم سعيد96933101952086008

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم477.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي حسين كريم حسن96934281951151433

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم473.0ثانوية نور الوالية المختلطةالديوانيةتطبيقيمصطفى عبد مسلم كريم جعفر96935241951166015

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم472.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي حمدي عواد عبد الحسن96936121951026035

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم470.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد ربيع ابراهيم صالح96937101951003003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم470.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسماء موسى عبد اللطيف احمد96938111952109003

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت642.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيحميد عمار حميد سلمان96939191941001034

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت637.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيهيا علي عبد االئمه كاظم96940281942059163

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت635.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيروان نشوان حماد عبد علي96941101942117039

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت634.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيضرغام محمد شيحان جبر96942151941011074

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت632.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار قاسم كاطع فليح96943141941182062

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت631.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيايه سعد حميد حسون96944231942117022

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت630.9ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء احمد صباح ابراهيم96945151942057016

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت630.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين أمان فرحان خضير96946261941001039

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيدينا شامل عبد القادر يحيى96947311942047062

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت628.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا حسن حسين حمد96948141942079078
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قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت628.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمبين حازم شاكر محمود96949281941001091

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت627.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل جعفر جبار قاسم96950141942111085

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت625.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه ابراهيم شكر محمود96951101942120064

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم حسن هادي طارش96952101942086074

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد الصدر صادق عبد ياسر عبد علي96953271941005206

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس شاكر محمود مجيد96954111942114070

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيياسمين محمد عبد الستار سالم96955261942108143

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى دريد عبد  زيدان96956101941026281

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى حسين فاضل محمد96957121941005032

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيميقات احمد عبدالزهره شلش96958131942109036

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت622.1الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم هيثم عبد الحميد حسين96959101941028009

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت622.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيداليا كريم فاضل عبود96960151942054065

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.6ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين سعد امين حسين96961131941020037

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينرجس ليث غضبان غيالن96962131942121162

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى شامل منصور عيال96963261941054063

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ علي جواد كاظم96964131942114015

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه سالم فارس حمزه96965271942060272

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيتقى حيدر عبد محمد96966241942124036

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيميثم ماجد رحيمه عبيد96967131941003094

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عادل خضير حمزة96968111941049097

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى عبد الحسين سعدون مظلوم96969151941006110

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيجنه حازم عبد الحسين جاسم96970121942086008

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى قيس صبحي مصطفى96971101941028089

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام عبد الرزاق جميل جاسم96972101941029042

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيساره ماجد سعد عبد96973181942205052

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيزهراء اكرم فاضل عباس96974141942085008

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائييوسف جاسم محمود حسن96975131941016122

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيمنتظر حسن محيسن خلف96976281941042046

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب صباح عوده اشغيت96977271942055135

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمروه ضميم مجيد سريح96978141942145159

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميرنا مظفر متي عزيز96979141942220074

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحمزه قاسم رومي عبد الحسن96980121941031065

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت546.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيهديل جمال محمد ميرزا96981101952101026

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت544.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم عالء حسين جاسم96982111952110043

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت544.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيمحمد صادق جبار مد هللا عبيد96983231951282032

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت538.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمقتدى حسين نعمه رسن96984151951005126

3590 من 2694صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت537.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيزهراء قاسم جواد عبد96985231952127009

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن علي عبد الحسين جبر96986101951003020

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك صفاء نعيم عبد الغني96987111952109008

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت526.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن احمد جاسم محمد96988111951018033

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت525.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبنين احمد جمعان طالع96989111952067007

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت523.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب علي اسكندر اسماعيل96990121952117015

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت521.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قيصر عبود كاظم96991161951019151

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت612.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل اسعد خضر رمضان96992141942079036

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت609.3الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيشمس رائد محمود يعقوب96993101942100063

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت607.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا شامل عبد الباري عمر96994101942102024

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت603.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيشعيب محمد اوشال سويري96995121941019006

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت603.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيساره ياسر جعفر شهاب96996211942145091

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت602.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيحسنين صالح نوري عبد96997261941048116

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت601.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جابر كطران يسر96998221942207021

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت598.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل وليد عبيد خلف96999111942070049

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت598.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي حسن حامد محمد97000171941228040

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت597.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيهدى علي صادق حسن97001211942139186

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت596.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحفصه علي كزار سعيد97002111942075013

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت594.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حامد عبد الرضا عجيل97003141942085014

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت594.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران عبد القهار نوح محمود97004141942097038

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت593.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيتيما فالح حمود عبدهللا97005291942053020

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت593.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه فراس حميد ابراهيم97006111942114015

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت592.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصبا مهدي هاشم والي97007141942225095

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت590.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيالف قاسم عباس فياض97008111942084002

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت589.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينة حيدر عبد الحسين جاسم97009121942090034

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت588.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيفاطمه حمزه مجيد عمران97010231942100051

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت588.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيسهى احسان علي محمد97011101942115134

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت587.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ميثم مرتضى كاظم97012101941026260

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت587.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينرجس مؤيد شاكر حنيش97013111942109140

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت585.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن عبد الحكيم عابد خلف97014101941026078

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت585.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا احسان علي جبار97015231941251180

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحسين مصطفى علي ابراهيم97016141941010028

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت583.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمرتضى علي عبد الواحد جدوع97017131941037101

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت583.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيكنار ازاد عبد القادر محمد97018101942116050

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت582.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر عبد االمير شريف اسماعيل97019111941048009

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت582.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء جواد كاظم طاهر97020131942097011

3590 من 2695صفحة 
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قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار قاسم محيبس محمد97021131942072048

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيبنين عادل محمود شايش97022261942108026

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت580.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزينب حسن بالل محمد97023281942069027

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت580.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين مازن محسن عباس97024241942120042

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت579.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس محسن حسين احمد97025141942077037

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت579.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحيدر رزاق علي حسين97026291941002057

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت579.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى احمد خزعل عباس97027121942231067

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت578.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيهدى سعد سامي مجلي97028291942053092

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة عالء حسين هادي97029111942064072

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت577.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعمر احمد خضر علوان97030201941259212

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت576.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيمصطفى عبود كريم شيال97031281941011054

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت576.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسين عباس عواد مطر97032231941251092

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت558.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينوار احمد كامل جاسم97033141952105030

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت501.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيياسر طارق شعبان حسين97034131951006055

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم احمد صادق حمودي97035141951022001

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت662.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيرضاب صباح عثمان شهاب97036201942160041

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت662.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيمنى سامي علي ابراهيم97037231942117136

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت660.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيمحمد قيس عواد علي97038211941225038

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت655.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائياية ربيع حنيحن سويد97039221942139017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت651.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك احمد نصيف جاسم97040111942114019

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت649.4ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمصطفى محمد مهدي محيميد97041231941047075

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت648.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعلي سعد غانم حسان97042261941028069

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت648.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه جميل جايد عبد الجليل97043141942110132

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت648.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم مازن داود جواد97044121942129014

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت647.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير سالم عباس مجذاب97045121942231085

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت647.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينهار جميل هادي جياد97046111942106071

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت647.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيمحمد ساهر محمود سليمان97047191941013049

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت646.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيفاطمة موفق عبود والي97048281942052089

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت645.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائياسراء حسن محيسن عمران97049271942091006

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت643.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيورود عصام نوري محمد امين97050101942120149

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت643.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيغادة حيدر محمد علو97051271942060250

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت642.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيجاوان احمد رؤوف عبدل97052201942341031

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت642.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار مهند سامي مهدي97053101942077084

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت641.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائيخديجه محمد ابراهيم عزيز97054131942102006

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت641.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيزينب خالد ناصر حياة97055281942064018

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت641.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعسل احمد ناجي يعقوب97056141942105043
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت639.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيمريم عبد الرحمن كاظم غدير97057231942126096

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت638.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور طالب علي دويغر97058151942054294

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت636.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد باسل ابراهيم عبد الرزاق97059131941037087

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت634.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرم مصطفى ناظر عبد المنعم97060141941042051

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت633.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي عباس فاضل محمد97061131941037069

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت632.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى عالء محمد حسن عبد97062121942118064

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت631.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيمحمد عماد صخر جابر97063211941263017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت630.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيايه عدنان خليل ابراهيم97064211942143018

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت630.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسرى دريس نوري زيدان97065211942098086

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت630.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر كاظم عبيد سرحان97066141941019035

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيحوراء حازم محمد علي ابراهيم97067131942121031

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.1ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزهراء عوده دريفش بريسم97068221942159017

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي شريف عبد الكريم خلف97069111941058096

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت628.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى محمد محمود محمد97070101942094032

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت626.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيمها علي سالم محمد97071221942112072

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت626.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف خميس جمعه محمد97072111942086013

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت625.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمالك براق رعد نجم97073131942117236

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت625.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى عبد الكريم فاضل لفتة97074131942080023

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات ابو الحسن حيدر هاشم97075121942086001

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيمصطفى اياد عبد الواحد فرحان97076231941001123

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن عدنان طربوش محمد97077141941016026

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول جمال عبد العزيز عبد الجبار97078101942094006

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت622.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينرجس احمد جاسم فهد97079251942062794

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتماضر فضيل جابر حمزه97080231942088083

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيخديجه ثامر حسن سي علي97081101942115046

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.9ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد ماجد داخل عبيد97082141941007072

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء علي رشيد عبد الصاحب97083211942139081

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى عامر عبد االمير عبد الحسين97084121942086038

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه قاسم عبد الهادي اسماعيل97085111942091071

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي اثير ناصر احمد97086101941043060

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد بشير زبن علي97087121941030160

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان حسين سفاح رحيم97088111942149022

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيرضوان عدنان عباس عبد النبي97089251941031274

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيغياث صهيب سليم عمير97090101941022087

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيرنا فراس هاشم عبد الهادي97091101942095029

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيمريم علي وليد حميد97092231942117134
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.3ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى ميثم محمود صابر97093111941010059

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.0ثانوية القلم االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق علي طه خليل97094111942145001

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي مازن زاير جاسم97095141941170058

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيملك سامر بشير صديق97096131942108065

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرؤى حبيب خطار عباس97097111942091021

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعبد الكريم محمد علوان صالح97098181941140023

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمحمد مكي حسين سالم97099261941033110

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت613.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيسجاد محمد خير هللا محمد97100211941026018

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت613.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيعلي تحسين علي عداي97101231941187009

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت612.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوديان جعفر مرزه حمزه97102111942121066

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت611.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيغدق احمد جاسم محمد97103221942143227

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت611.0ثانوية المصطفى االهلية للبنينالديوانيةاحيائيكاظم محسن كاظم علك97104241941058010

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت600.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيحسن علي حمود عكار97105261951022005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيزينب شاكر محمود حميد97106211952016006

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيرقيه فاضل لطيف عباس97107131952070014

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت509.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيمحمود عامر سلطان كواس97108171951144077

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت500.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينواسطتطبيقيحيدر حميد داخل عوده97109261951204007

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت499.0اعدادية الحسين للبنينواسطتطبيقيعباس محمد شهيد شعالن97110261951028020

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأسيل ناهد عبد الحسن حسين97111141952079005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا علي عكله كحار97112111951017021

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت492.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيحيدر سعدون عباس محمد97113101951019041

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عيسى عبد الزهرة حسن97114141951001045

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى يعرب عبد الحسين صالح97115111951013069

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيغيث اسامه عصام محمد صبري97116101951014075

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت483.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيشهاب عدنان ذياب احمد97117131951006021

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت482.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيصفاء كريم عبد كاظم97118141952133029

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت481.0ثانوية التميز االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين فراس ابراهيم عبد الحسين97119101951053005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت481.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيمحمد وصفي جاسم خليفه97120211951038024

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيدنيا فائز كمال عباس97121121952093005

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت471.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى جميل عبد الرضا نعمه97122221951025009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عبود مجيد سعد97123121941025111

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت563.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عيسى نجم عبد97124141942074143

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت559.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيياسين عمار هاشم محمد97125131941010195

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت558.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيداليا احمد جمعه عبد97126121942093012

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت557.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد االرقم حسن سلمان97127111941018005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت556.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيكرار جاسم مسلم علوان97128231941251263
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت555.7ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمهيمن عبد هللا بندر كمر97129131941020155

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت555.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياماني زايد يوسف دخيل97130121942107017

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت553.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف علي عبد الحسين عريبي97131131941010066

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت551.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب عبد الكريم عبد الرحيم شكري97132101942137033

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت548.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيجود وليد حميد رشيد97133101942115039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت547.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيعبد الصمد عباس حمودي كريدي97134141941203080

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت544.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين كامران حسين جالل97135141942070029

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت541.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورس خضير ياسين شجر97136141942113034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائياريج عبد الحسين سعيد علي97137131942070010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت533.4الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي سامي سهام جميل97138101941002057

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.2ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسين علي صبري عبد الخالق97139141941170009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرضا عباس عبد هللا جواد97140111941016049

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا احمد صفاء الدين بهاء الدين97141101941006030

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى فالح حسن هاشم97142101941022102

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سلمان عداي صيهود97143121941030128

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت530.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك غناوي مطشر عطيه97144151942053016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيانفال مثنى صبار ياسين97145181942352007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت529.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهبة هللا جاسم محمد كاظم97146151942048135

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.5ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عمار موسى جعفر97147111942113081

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيمهدي حجي ذنون عبو97148171941178125

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى اكرم بركان لطيف97149121942107153

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعباس محمد باقر محمد حسين97150121941030108

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت526.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيضياء مصطفى ضياء حسيب97151141941170028

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت526.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقية رعد محمد خلف97152111942064028

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت525.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيتبارك وليد عبد خضر97153191942196025

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت525.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم علي حسن سعدون97154131942075037

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت524.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيشروق ناجي حسين عبدهللا97155211942292034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت524.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ليث محمد علي حسين97156141942100105

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت523.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك مهدي جبر طميغ97157111942065035

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت523.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك باسم جاسم محمد97158121942095014

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت523.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى عدنان عاشور ضاحي97159111942121042

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت522.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرضا سمير عبد علي محمد97160141941036013

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت521.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين علي محمد حسن علي97161231941020102

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت521.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبراس محمود سالم ابراهيم97162111942070148

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.2ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدالل محمد ايدين رفيق97163141942091004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن مجيد حيدر هاشم97164141941187002

3590 من 2699صفحة 
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم علي جابر مزهر97165271942056333

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين رحيم صحبت قاسم97166131941031027

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت519.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانيه رضا هادي حسن97167141942103015

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت519.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عامر جواد كاظم97168121941025071

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت519.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف عصام سلمان علي97169111942088006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت518.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيهبة احمد عبد عبطان97170211942091162

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت518.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرجاء ياسر رشيد محسن97171121942112074

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت517.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك سمير سفير حسين97172111942100006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيروز منير كويم عبد الرضا97173281942190044

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة محمد حمدان محسن97174141942095056

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه نصرت عبد المحسن ناصر97175101942117122

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر عماد علي حسين97176111942080151

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيابو الحسن علي نعمه خريبط97177131941017001

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ علي جاسم حمادي97178111942105142

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت514.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورا هيثم عبد الرزاق مشعل97179111942112101

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0ثانوية الدورة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينيفين اياد عبد المجيد رسول97180111942093013

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن نجم عبد هللا غضيب97181121941002012

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب ثامر فخري باقر97182141942141006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت512.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيلينا عبد الكريم هاشم احمد97183101942114054

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت511.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيديما عمر سليمان حسام الدين97184131942072016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت511.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيتيسير فالح حسن سماوي97185261942074029

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت510.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ نجاح علي ويس97186111942070147

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت510.0ثانوية الطاهره للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء محسن عباس سلمان97187111942098002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت510.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفاه نجم حافظ فاضل97188141942136020

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت509.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيضرغام حيدر احمد جاسم97189131941051024

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت509.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسميه غني ثلج حسين97190111942067075

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت508.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيدنيا مازن سلمان محمود97191311942047061

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيف فيصل صوكر كاظم97192141942111165

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبعه رياض خلف حنون97193141942100132

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم فؤاد صائب كاظم97194121942105179

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء احمد جاسم حمود97195141942079010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عبد الحكيم جعفر فياض97196131942118144

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت506.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد صباح كامل منصور97197111941018009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه محمد مصلح لطيف97198111942069002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيهجس عبد السالم عزت حسن97199101942090142

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيمحمد تقي رضا خضر97200171941121041

3590 من 2700صفحة 
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.4اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير صفاء هاشم حسن97201111941049018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنة رافع محمود حبيب97202111942102016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم معن ابراهيم يوسف97203101941026004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيجاسم محمد ابراهيم احمد97204101941019045

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه رياض ناجي مصطفى97205101942102058

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسعد احمد علي مهيدي97206111941049057

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت503.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين حسن هادي عبد علي97207131942130010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت503.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه ياسر اسماعيل محمد97208101942118091

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت503.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه حسنين نشأت راضي97209121942089039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت503.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيمرتضى حيدر حسن وناس97210271941003030

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت501.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل عصام عبد الواحد توفيق97211111942101026

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت501.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائياحمد شهد حسين عليوي97212271941009006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت500.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيوعود محمد اكرم عبدالجبار97213131942101081

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت499.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر عباس فاضل مكي97214141942077075

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد مالك حسين سلطان97215101941034011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيايمان عبود غازي جاسم97216251942086011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف حسن جاسم مجيد97217111942104007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى احمد ياسين طه97218101941026273

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائياحمد برع عوده كلهوم97219231941051002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى حميد عباس حسن97220241941076060

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل زيد ريكان محمود97221131942071039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عالء صاحب حمود97222251942062666

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبالل محمد آيدين رفيق97223141941042012

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيكنعان باقي خورشيد حسن97224181941009045

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى فيصل غازي ظاهر97225141942100082

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيمحمود ضياء محمود حسن97226211941026043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيابراهيم صالح اسماعيل ابراهيم97227181941044001

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيحوراء علي نعمة ادريس97228231942093039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى فاضل فرحان خميس97229141941016128

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى علي نعمه جبر97230121941031198

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريا محمد كاظم ماضي97231121942095026

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ثاير احمد بكر97232141941009005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيهمام خالد فخري عفتان97233191941011186

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر عبد الكريم هادي جعفر97234121941030080

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا فائز صالح احمد97235111941005062

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي غالب عبد المطلب جار هللا97236131941010101
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسما صفاء عبد هللا محمد97237111942103053

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى ماجد عبد الكاظم عليوي97238141942105039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حميد هاشم محمد97239221941053089

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين طاهر مسلم عبد الرضا97240271941005058

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزين العابدين حيدر عبد الرضا مهدي97241121941032033

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا فائز خليل حميد97242141941170035

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمصطفى علي صالح هادي97243271941014241

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الحكيم حسام لطيف مجيد97244131941001058

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيوهج الزهراء عدنان علي حسن97245131942083020

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيمنتظر مثنى حسن علوان97246261941005130

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت501.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد علي محمد  علي شريف97247101951026014

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم لطيف محمد97248101951022021

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.3ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيزيد عمر هاشم زيدان97249131951020006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.6ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرزاق نصير عدنان عبد القادر97250141951007007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيبكر انمار كردي سعيد97251101951020044

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز عماد محسن شاكر97252171951017127

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيغسق عالء عبد الحسين نجيب97253211952139036

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى محمد حسن عز الدين جواد97254121951002056

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي زهير ابراهيم شمشير97255141851017074

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد حيدر جالل محمد97256141951058001

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمنار طالب كاظم حميد97257111952064019

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين احمد داود سلمان97258121951025020

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيابراهيم حسين علي حسين97259231951002001

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيالحسين جبار سلمان حسون97260121951007004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمار رياض حمد طعمة97261111951004081

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت471.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمود عالء سعد عبود97262131951002044

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت471.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد علي حسن والي97263101951026104

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت471.0ثانوية بغداد األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى عبد الحسين محمد عبد الحسين97264111951030010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت469.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيمحمد حيدر جاسم حمود97265311951065033

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت469.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى محمد عبد الرزاق خضير97266131951009073

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت469.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف خليل ابراهيم عوض97267101951013115

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا اراز عثمان احمد97268201941001125

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيجنة محمد خورشيد رشيد97269201942395033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيايمان حسن علي حسن97270201942341017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيشيماء علي عبدهللا فارس97271201942331134

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينازنين جاسم ابراهيم علي97272201942340084
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيدياري ناصر فاتح محمد97273201942334090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيامينه جهاد عمر رضا97274201942355006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.2ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيمينا محمد نيازي مصطفى97275201942116039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.1ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيهاجر علي رسول روستم97276201942116040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيهاجر بسام غانم محمود97277171942233145

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيغيث محمد رمضان اسماعيل97278171941008249

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيابو بكر فتاح حسين محمد97279171941020004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائياحمد حسن محمد خضر97280171941051002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيزيد صالح محمد جاسم97281171941143033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيآفيستا فرهاد احمد محمد97282201942334008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيعائشه جمال قادر صابر97283201942154052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيساره طارق عبد الكاظم جبر97284201942141040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيامين رمضان احمد شريف97285201941314006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيحمزه ظهران صالح الدين محمد صابر97286201941390032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبد السالم قاسم سليمان اسماعيل97287201941048091

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيولدان عدنان عثمان علي97288201942392013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيابتسام ابراهيم عبد هللا محمد97289201942139006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب علي صبحي طاهر97290201942118098

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيتقوى صالل زيدان محمود97291171942290065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيرفقه احمد عزيز عيسى97292201942118083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكاحيائيفاطمه مهدي صالح عبد97293201942130030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى فرهاد غالم عبد هللا97294201941005065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائينبأ احمد ماجد فرج97295201942121044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيمهى عالوي حسن مهدي97296201942133051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعبد هللا عماد خير هللا سليمان97297201941013049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبانه محمد علي عبد هللا97298201942345021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدنيا كامران احمد حمه كول97299201942332016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيماردين مجيد محمد حسن97300201942398027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهيلين صدرالدين صالح رمضان97301201942331190

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.4ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره يشار عبد القادر فريق97302201942116022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيزكريا نجم عبدهللا عثمان97303181941067021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية القلم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد كامل جميل عثمان97304201941049002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيتافى تحسين احمد مامند97305201942331053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيامنه خالد زيدان محمود97306171942288044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمصطفى صفاء الدين سمين محمد97307201941084072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىاحيائيمحمود حاتم محمود أحميد97308171941072017
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيريمون عامر شكري مرزه97309171941060036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد غزوان صديق محمد97310171941028228

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية التون صو للبناتكركوكاحيائينيان ايوب محمد قرباني عبد هللا97311201942143019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهدى عبد القادر عبد الرحمن خضر97312201942331184

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائينور صالح نوري غريب97313201942394013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمريم سعيد حتالوي غدير97314201942118163

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائياسراء جمعه مطرود عباس97315201942114003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه فهمي محمد محمود97316201942344047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائياسماء وليد قادر نوري97317201942134013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيعائشه عز الدين مجيد حسين97318201942160077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسندس ناظم فائق صديق97319201942118118

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد كاوه هاشم جاسم97320201941001250

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيتابان هيوا لطيف قادر97321201942340028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائياحمد حسين جمال موسى97322201941013003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيبنان احمد كريم كاكه نني97323201942118056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيعلي حسين مهدي عباس97324211841030042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيساره أحمد عواد خلف97325201942139069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائينور حبيب سعيد محمد97326171942261121

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياية ذنون ابراهيم خضر97327171942281031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيفاطمة رياض نجم رحيم97328211942134071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمروان هاني سالم داؤد97329171941008351

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياطياف مال هللا حسين عاصي97330171942330013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيايمان محمود مضحي شبيب97331171942046010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيمشتاق مجيد عبدي حسن97332171941224050

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينها علي صالح عبود97333241942114286

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيفاطمه حسن لطف هللا كرم97334201942180079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد صباح عبدهللا محمدامين97335201941314003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.7ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيأيه عدنان احمد عبد هللا97336201942116003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.7ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيساره عادل محمد حسين عبد هللا97337201942134054

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية671.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيعبد المتين برهان نبي حسن97338201941365016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيايات درعم غازي فيصل97339281942060003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشفاء اياد عبود حمادي97340141942114022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية662.8ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائياحمد ماجد خليل نجم97341171941022015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائياحمد بهاء فوزي يوسف97342181941089002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيفاطمة خالد طبيج لفتة97343281942069042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.7ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيزينب فالح نوري شيتاوي97344171942233070
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيحصه باسم جان محمد محمد97345171942357043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيشهد سعد صالح محمد97346171942277123

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعمر حسان علي حسن97347171941023148

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيريتا الياس يونو منصور97348171942247024

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينسرين عبد الستار يونس حسين97349171942277174

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم ناصر محمدمنير مصطفى97350171942268117

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيبوليان عامر بولص جبو97351171941147009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيصبا حازم محمد خضر97352331942041027

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيشهد رائد عبد الخالق جاسم97353171942290185

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين ثائر خضير كاظم97354241941053005

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن جواد نعمة محسن97355131941018034

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيلينة مضر محفوظ جميل97356171942268114

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائيسيفا عادل بطرس سليمان97357171942256006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيميمونة باسم جان محمد محمد97358171942262100

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسهى حسين حماد هالل97359171942281092

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيانفال حسن محمد فرحان97360171942231045

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية625.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيغفران حازم حامد شهاب97361171942315100

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد وليد موفق نجم97362171941011047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيهبة هاني يونس عبد هللا97363171942279106

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيجيهان فالح عبد هللا محمد97364251942059145

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائينوره كامل تمر جردو97365331942040171

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيملك مضر عدنان عبد النافع97366171942285189

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرند صباح منصور عسكر97367171942280125

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيزينب حميد علي محمد97368171942234018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمحمد ضياء سعيد فرحان97369261941014088

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيامنه احمد يونس حميد97370171942288042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور عتبه عبد القادر عبد الرحمن97371171942290307

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيامنه سالم ذنون يونس97372171942321009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيابراهيم راسم كريم يونس97373171941228002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائياية عبد حنش عبد المجيد97374171942238022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيرغيد سعيد شابا متي97375171941228027

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيانفال احمد خزعل حمو97376171942279011

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائياية حسام الدين احمد سعيد97377171942328009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيغاده عمار عبد السالم طه97378171942294228

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيحسن علي حسين رضا97379171941121009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.8ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائياية يونس ياسين محمد97380171942318012

3590 من 2705صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيرؤى عدي ياسين احمد97381171942301054

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرسل ابراهيم احمد خضير97382171942232114

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيثراء حاتم نايف محمد97383171942327023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيصابرين حسن ابراهيم فدعم97384201942149027

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيحذيفة عمر عدنان بشير97385171941022036

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهديل محمد عبد الجواد محمد توفيق97386171942294298

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينور مجيد حميد احمد97387171942268134

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائياحمد عايد مرموص دايح97388311941065005

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.6اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمعاذ محمد يحيى سليمان97389171941011351

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيياسر فيصل علي محمد97390171941228067

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشيماء حكمت اسماعيل عزيز97391171942294199

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيسماء زياد عزيز ذنون97392171942274086

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيزينب زيدان خلف خضير97393171942232146

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزمزم عبد االله يونس سليم97394101942086039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزينب زياد عبد الرزاق عبد هللا97395171942289080

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائينور محمد نظام الدين محمود97396331942040170

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد صالح يونس97397171941012068

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيزينب ظافر محمد مصطفى97398171942251093

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد مهند سامي طه97399171941023020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيصدام كاظم ريسان حسن97400291941002088

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيخديجة محمد عيد يونس علي97401171942288091

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلتطبيقيسارة شاكر محمود رجب97402311952031009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيوسام علي حسين علي97403171951027157

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعبدالرحمن سامي عبدهللا علي97404171951027071

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقياياد عطية عبدهللا حسين97405171951042010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىتطبيقيبراء عالء حسين حماد97406171951199004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد عامر محسن حمودي97407171951011160

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيحارث محمدخالد عبدالعزيز محمود97408171951028043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيمرح يحيى محمد يونس97409171952237042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية511.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيحارث خالد حازم يونس97410171951007030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيغسق وسام رشيد حسن97411171952244017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيحسن احمد هاشم محمدعلي97412171951028047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية507.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيهند محمد غانم سعيد97413171952298037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبدالملك يونس بالل عبدالعزيز97414171951026117

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيسبأ صهيب انور سعيد97415171952285030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيتقى زيد محمد هاشم أيوب97416171952232015
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيغفران محمود الزم حمودي97417171952283042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى فراس نوري جاسم97418171951018114

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيمريم يوسف فتحي حسن97419171952288081

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسما ثابت محمد يونس97420171942231256

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعلي محمد ادريس محمد علي97421171941017185

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيغفران ثامر مجيد حميد97422171942280204

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيديالن سفيان منير ديالن97423191941001039

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا احمد حسين عليوي97424171941223039

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعلي سليمان طه سليمان97425171941023135

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيمحمد حسين صالح عطا هللا97426171941075028

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدالكريم رضوان محمد مصطفى97427171941028130

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيبسمة جمال ابراهيم امين97428171942280067

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائييوسف احمد محمد مصطفى97429171941080180

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمود علي محمود عبد هللا97430171941161090

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيامير جمال خليل ابراهيم97431171941161025

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيامنة صالح احمد مديد97432171942301012

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيصبا عبد هللا احمد حسن97433171942274096

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيسارة عمر فاروق يونس97434171942288191

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.1ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيممتاز نزار احمد محمد علي97435171941224054

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيشهد وائل مظفر محمد نائل97436171942285139

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزينب احسان سالم حسين97437171942294144

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيردينة طالل حازم سعيد97438171942281057

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد بسام دحام حامد97439171941008025

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائينعمه هللا احمد علي عبدهللا97440171942268127

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيامين محمد يونس محمد97441311941019006

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآيه عبد الكريم مصطفى محمد علي97442171942232018

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمهند علي حمود حميد97443171941017321

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمد فارس موسى غزال97444171941009085

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائينور الهدى اسامه محمد جبر97445171942321089

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيسجى سعد مالو حسين97446171942279051

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد ابراهيم قاسم97447171941157003

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد يونس حسين ظاهر97448171941007225

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الباسط احمد جاسم97449171941023018

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيرحمة هشام عبد الوهاب محمد97450171942286124

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيسعد قحطان عبد الرحمن مراد97451171941022060

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائيمونتانا عيسى هرمز ميخا97452171942256010
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قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائينور الهدى احمد حسين عليوي97453171942321088

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمد فواز حمدي ذنون97454311941072091

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيايناس نزار عبد الستار عمر97455171942299016

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد بشير ظاهر ابراهيم97456171941008026

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمصطفى محمد فياض محل97457311941024140

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية المكوك للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا ابراهيم عبد هللا97458171941051022

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآمنه علي عبد المجيد مصطفى97459171942232007

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدهللا ثامر خليل محمد علي97460171941028133

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيشروق شامل ابراهيم عبد هللا97461171942232175

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبيدة حارث طليع محمد97462171941011179

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيعمار محمد عبد هللا جردو97463171941223051

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيصفا حسن عبد هللا اسماعيل97464331942041028

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيأزهار خليل ابراهيم اسماعيل97465171942283001

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائيهدى عباس محمد احمد97466211942163023

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيشهد نوفل مصطفى طه97467171942288224

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيتقوى محمد جالل احمد97468171942286085

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمعاذ فارس عطا هللا مطلوب97469171941028267

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيتقى احمد عبد الرزاق محمود97470171942294076

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيعبير احمد فتحي محمد97471171942280193

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيايمن طالل حسين حامد97472171941199005

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمصطفى خالد مصطفى محمد97473311941024131

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية558.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيلبنى نزار فتحي محمد97474171942295062

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيامنه عمار قاسم محمد علي97475171942235021

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيسلوى لؤي حازم محمد شريف97476171942254059

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيحكم بسام صديق علي97477171941186034

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزبيده احمد ابراهيم ذنون97478171942237092

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيصهيب مروان نعمان حمادي97479171941212016

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية555.0االعدادية المركزية للبنيننينوىاحيائيهمام اسعد الياس خضير97480171941002071

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيضياء حسين علي محمد97481171941042010

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيساره محمود رشيد محمود97482171942268087

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائينور سعيد الياس سينو97483171942245081

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية552.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيعلي فواز محمود عيسى97484171941040006

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكاحيائينور عبد السالم طه عبد الرحمن97485201942283004

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0ايسر- الخارجيات نينوىاحيائييسرى محمد مصعب احمد محمد97486171942403052

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمحمد مقداد نذير عبد هللا97487171941011302

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم صالح جوهر جبرائيل97488171941021042
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قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيهاشم منذر عبد سنان97489191941020064

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيفارس جالل محمد حسن97490171941224031

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعبيده محمد عبدالغفور شكر97491171941023124

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيحسن يحيى محسن مجيد97492171941083014

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيبركة الرحمن قصي ياسين عبد هللا97493171942277048

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد يونس بالل عبد العزيز97494171941022154

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيحسين صالح جواد محمد97495191941013019

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيفاطمه عمر محمد يونس97496171942290233

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد عزام اسماعيل محمد97497171941186006

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية545.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيفاطمه مشرق دحام عبد القادر97498171942289143

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيسماح صباح حادث تركي97499191942267038

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهناء طالب سلمان عبد97500211942178249

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائياحمد ماجد محمد علي97501211941011013

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيدينا صالح الدين سالم خالد97502171942274045

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيذو الفقار فاضل نوح سليمان97503171941178037

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد علي ابراهيم97504191941067041

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعمر تحسين محسن علي97505201941025040

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد مصطفى امين97506171941015189

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيانفال هاني سعيد خضر97507171942231048

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعمر وليد فتحي عون97508171941022118

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمصطفى ناصر امجد ناصر97509171941028264

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.4االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيياسين صهيب سالم ياسين97510171941008406

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيساره مشعل ياسين يونس97511171942302093

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيحمزة حسن كنعان عباس97512171941223025

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي محمد كاظم حسين97513271941010108

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي ازهر علي فرمان97514171941186066

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائياحمد طه ياسين سليمان97515311941009004

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيسيف مهند احمد يونس97516171951012060

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمؤمن عبد العزيز عبد هللا جاسم97517171951023163

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيلواء راشد محمد امين شهاب97518171951008125

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياحمد خزعل اسماعيل مجيد97519171951023008

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيسيف محمود اسماعيل سلطان97520171951009030

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيرانيا محمد حسين شريف97521171952292009

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد المحسن احمد عزاوي يحيى97522171951017148

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عزت عبد ابلحد97523171951228010

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد سعد محمد مرعي97524171951012122
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قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلتطبيقيهدى عبد هللا محمد عزيز97525311952058022

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيامير سلطان حسن علي97526171951143018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيدانية ياسر صبحي سعد هللا97527171942289036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيمها حسين علي ابراهيم97528171942041035

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزهراء ضياء الدين سالم محمد97529171942321037

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيقتيبه باسم محمد جراد97530191941015052

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزبيده عادل محمد عبد هللا97531171942231187

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا رافل محي الدين مصطفى97532171941011158

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيريام نواف بدران عزيز97533171942328025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيمريم بسام حمد حسين97534171942277154

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية674.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياوس فؤاد عبد القادر عبد الرحمن97535311941024024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية673.9االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم عامر احمد عطو97536171941008014

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية673.2ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيتسنيم محمد عزيز حمودي97537171942318017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيامنة خالد احمد ابراهيم97538171942327013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية672.6ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائينور راكان ذنون يونس97539171942318048

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائينور قصي سالم ابراهيم97540171942262105

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمها موسى احمد عيسى97541171942231382

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرسل حسام الدين يونس ذنون97542171942231155

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيدالل صدام جاسم محمد97543171942286106

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية671.9اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره سعيد ثامر سعيد97544171942286195

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحسين حيال ذياب داهش97545221941046017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيزهراء احمد طلب حمودي97546171942357071

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيشهد نبيل محمد مراد97547211942092079

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآيه فارس عبد سلطان97548171942286012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.7اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسدر زياد عبد الغني سعيد97549171942294172

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.2اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيراما ياسر فوزي زيدان97550171942286115

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيأية ثائر غانم محمود97551171942273005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيهدى طالل يحيى ذنون97552171942294297

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيدانيه زيد برهان سعيد97553171942231115

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيئاميز سامي احمد محمود97554201942331004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر حميد هادي حسون97555251941009217

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.8ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائياستبرق مهدي حسين حمد97556211942143004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.6ثانوية الفردوس االهلية للبناتنينوىاحيائيتبارك فراس قيس خليل97557171942320005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.6اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايه محمد عوده خلف97558171942286072

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائييعقوب ولي قنبر احمد97559201941005077

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيكوثر أحمد اسماعيل حسن97560171942294242
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية669.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيهشام مصطفى محمد يونس97561311941024147

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيطيبة محمدعلي حازم محمدعلي97562171942268099

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعبد المجيد ساهر مجيد ابراهيم97563191941021042

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيرانيا بسام طالب إبراهيم97564191942267021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى مهند لقمان احمد97565171941017305

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيآيه اقدام حميد خضر97566171942232015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد عقيل صالح97567171941157054

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيصالح عبد الجبار محي صالح97568211941272095

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينبأ قحطان حمد غدير97569201942180105

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيدعاء حسن عبد عبد هللا97570231942137017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر صفوان غانم حامد97571171941186075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىاحيائيعمار نشوان جبار اسماعيل97572171941199018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد صالح عبد الرزاق دلف97573201941001024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيحنين زياد أدريس طه97574171942294081

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيفجر عدنان محمد حسين97575171942289144

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيهاله يوسف فرج محمد97576181942105008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية العلم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمروه حاتم محمود مصلح97577181942136010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيطيبه محمد صالح شاكر97578311942047137

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتسنيم عصام شكر محمود97579171942280075

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيبنان لطيف محمد شناوه97580211942092013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية665.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد صباح صالح حسون97581201941259024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.9اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيساره عادل اسماعيل محمد97582171942286197

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.1الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيحنين قصي مصطفى علي97583101942100030

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائييونس مشعل غربي جاسم97584311941024160

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيمحمد صالح شاكر فتاح97585211941055050

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيبثينه احمد عطا هللا فيحان97586191942371013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزينة وعد محمد سعيد عبد97587171942290161

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيعال عمار محمود عبد97588171942330098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزهراء علي جاسب حنون97589271942144017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد اسماعيل سلطان عبد الرزاق97590191941009007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيايمان سالم محمد احمد97591171952231012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقياية الوليد عبد المحسن حامد97592171952289014

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا نشوان ناظم مصطفى97593171951025065

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيعائشة وليد سعدون عبد97594171952294060

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيمروه مسلم جعفر علي97595171952244019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيدعاء عمار مشعل محمد97596171952321005
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيحسان احمد خليل احمد97597171951008043

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقيخضر احمد محل محمد97598171951216005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقيمحمد محمود لطيف محمد97599171951216011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمحمدالباقر جاسم محمد حسين97600211951002053

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية621.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقييوسف طه خلف ناصر97601171951216013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى عماد مراد صكبان97602241951202054

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىتطبيقيعماد فاضل خضر عايد97603171951206009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618.0ثانوية البوير للبنيننينوىتطبيقيياسر فتحي جاسم محمد97604171951216012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيطيبه محمد احمد عبد هللا97605171952301049

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيرياض عدنان بدوي ساجت97606221951042036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيحسن باسم محمد صالح97607221951035017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيحسن علي سالم محمد97608221951035019

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد حمد سليمان جمعة97609171951351112

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيوسام عمار احمد ابراهيم97610171951007141

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيمحمد جاسم محمد نوري ذنون97611171951019076

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيعبد الرحمن قصي عبد االله طعمه97612311951065018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيزياد حسن علي أحمد97613171951001028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيعلي هشام عبد محمد97614171951144049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيحكم منهل ازهر محمود97615171951019025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيانس اسامة احمد محمد97616171951011036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقياحمد اسماعيل محمد خلف97617171951042003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد لؤي حميد عزيز97618171951017223

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيعصام علي عزيز احمد97619171951019048

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيتبارك خالد محمد خليل97620171952280012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيعال طالل شكر محمود97621171952299024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد عدنان محمد عباوي97622171951026175

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيبكر محمد سعيد اسعد عبد الوهاب97623191951067010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىتطبيقيشيرين محمد عبد هللا عبد97624171952240006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيسالم محمود سالم سرحان97625171951144026

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية496.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمصعب محمد ابراهيم علي97626171951027145

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياركان طه عبدالهادي عبدالغفور97627171951026035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيهذال جميل زيدان خليف97628171951350229

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيسدرة ايثار احمد عبد الباقي97629171952286037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقياحمد ماهر محمود حمدون97630171951023020

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عماد عبد الوهاب حسين97631101951018025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا هيثم عبد الجبار احمد97632171951214010
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيشهد احمد طه يونس97633331952070009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيبالل انيس احمد عبد هللا97634171951017052

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيمحمد إبراهيم جلود عبدوش97635171951001075

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقياحالم سالم أحمد مصطفى97636171952294011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقينورس عبد السالم علي حسين97637171951009067

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيحذيفة طارق خالد عبد الرزاق97638171951020032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد فجر محمد حماد97639171951026182

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية553.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيزياد فالح عبد هللا مالح97640171951008050

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيياسين عباس علي حمادي97641171951011209

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمنتصر محمود خضير جراد97642171951027146

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقياميمة محمد يونس عبد هللا محمد97643171952285008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيياسين خالد علي عباس97644171951009072

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عادل محمد فتحي97645171951198029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقييوسف محمد طه عبدهللا97646171951028197

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقيبيار خالد صليوا متي97647171951228003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية534.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيحذيفة اياد غانم احمد97648171951011045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية533.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد طيب اكرم محمد هاشم محمد طيب97649171951011159

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية532.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد خالد سالم محمد97650171951026166

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيرند حمزة علي حسين97651171952289027

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية530.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياحمد بشير نوري قاسم97652171951016008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية529.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقييونس رافع يونس صديق97653171951012181

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيياسين عماد علي غزال97654171951011210

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد الملك مروان محمود عبد العالي97655171951007072

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز ياسين يونس فرج97656171951018067

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمصطفى نبراس عزيز محمد97657171951028173

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقياسراء بسام عبد الجبار صالح97658171952314002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد شفيق عثمان97659171951028169

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىتطبيقيالرا رعد ناصر شعيا97660171952086005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعمر فوزي يونس ذنون97661171951024065

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقيعمر عنتر اوسف حمو97662171951109011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمثنى قتيبة مؤيد سعد هللا97663171951012118

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيحسن ميسر ذنون يونس97664171951027049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن بدر الدين محمود خضر97665171951024042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم سعد صباح ابراهيم97666171951017003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية504.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىتطبيقيعالء محمد فاضل عطا هللا97667171851036028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى ريان سالم محمود97668171951008148
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيزهره حواس غدير ياسين97669171952273024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيمقداد عوني محمد كصب97670171951053025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية499.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيزينه ليث اسماعيل حسين97671171952286032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيايمن احمد سالم حسين97672171951084007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم محمد فيصل حامد97673171951017007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقينبأ معاذ ابراهيم يونس97674171952294077

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية494.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقييوسف شامل عبد الجبار داود97675171951020133

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعمر حسن علي حسين97676171951011120

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيافراح حسن احمد اسماعيل97677171952286004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمحمد نادر جمال حسن97678171951020101

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيحسين غسان حسين احمد97679171951005023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعمر زيد صالح عبد هللا97680171951011121

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا فتحي حسن جمعه97681171951094016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيعواد صباح صالح سلطان97682171951039044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيعلي نشوان عبد الستار رشيد97683171951142033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيسليمان خالد محمود حسين97684171951008057

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار احمد قاسم97685171951017201

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن احمد صبري عبد الجبار97686171951023089

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0اعدادية سومر للبناتنينوىتطبيقيمروة خالد حازم يونس97687171952314018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقييوسف عبد  احمد حسين97688171951037018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0ثانوية العدالة للبنبننينوىتطبيقيمصطفى محمد حمد عطية97689171951201005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيمحمد منهل حازم احمد97690171951016097

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيرحمه عبد الكريم يونس مهيدي97691171952330008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيايان بولص يعقوب اسحق97692171951067004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد الرحمن قاسم97693171951015074

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيسرمد محمود ابراهيم احمد97694171951027062

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقياحمد طارق معيوف عبدهللا97695171951024008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيهشام خالد احمد سعدون97696171951067028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعثمان رائد محمد مصطفى97697171951008096

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيسالي علي ناظم غريب97698201942117038

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائياحمد محمد عبد هللا كريم97699201941008007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيمريم حسن هدايت رشيد97700201942118162

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر علي عبد عون فواز97701271941005080

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكاحيائيامنه علي محمد كاظم97702201942153003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائينور فراس عباس مصطفى97703201942125042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد مصطفى كمال علي97704201941399035
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشاجوان شاخوان محمد فتاح97705201942334167

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيايالف رافد مال هللا محمود97706171942294063

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيدنيا صوناي كريم عبد هللا97707201942398009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية618.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا امين97708201941399022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيمحمد تحسين حمود مانع97709201941025055

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمعتز عبد هللا حسن نجم97710201941013103

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيعائشه هارون رشيد كريم97711201942140043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.4تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد الدرة ارشد شاكر موحان97712201941399029

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد ساالر عبد هللا كاكه برا97713201941377012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيفارس محمد عصمت صبري97714201941005039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيمنار امداد عناية احمد97715201942111035

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيحسن قيس نجم مصطفى97716201941084021

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيأري اسكندر سليم كريم97717201941309001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيافنان مؤيد نور الدين فتح هللا97718201942160011

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن ثائر عبد المجيد حسين97719201941025031

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائيحسن ياسين جاسم محمد97720201941036004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائياحمد خليل ابراهيم عطية97721201941036002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد صبري محمود97722191941110039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيساره رامز صبري مجيد97723201942282118

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيحسين علي محمد شهاب97724211941273018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمصطفى عصام احمد اسماعيل97725311941024136

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيفتاح ياسين علي خلف97726201941255021

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره محمد قاسم حسين97727201942347010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنباراحيائيسجى عماد مصلح حامد97728191942170011

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيايه محمد قاسم داود97729201942180028

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيكوثر هيوا حسين عزيز97730201952334068

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيعبد هللا احمد شكور نجم97731201951304056

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية583.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيديار قاسم محمد عزيز97732201951303030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.5تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكتطبيقيعبد الرحمن شاكر عبد الجبار عبد الكريم97733201951399001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقياحمد طارق محمود قاسم97734201951084002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيفاطمه حسين حسن كاكه رش97735201952331044

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية532.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيرنج فاتح صالح عزيز97736201951312048

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية528.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقيزهراء عماد رمضان كامل97737201952330006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعمر حميد مجيد كريم97738201851013046

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيغصون مطلك نجم عبد هللا97739201942282150

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيدعاء عثمان ابراهيم يعقوب97740211942094031

3590 من 2715صفحة 
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قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيئاسيا فالح فتاح طيفور97741201942333001

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيبري سليمان الماس بير داود97742201942334055

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائيبه ناز شادي محمد شريف نادر97743201942363001

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيحسين علي حسين علي97744201941390029

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيكاظم علي هادي ابيدي97745241941042011

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيمصطفى احمد عبد هللا عبود97746201941022134

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيادريس حميد حسين عليوي97747201941001040

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمريم صالح مجيد محمد صالح97748201942344142

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيزينب احسان محمد احمد97749181942203033

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد عبدالقادر معروف محمد97750201941304132

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات كركوكاحيائيرؤيا معتصم عثمان عمر97751201942394006

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية572.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزينب وليد محمد فاتح حسين97752201942134049

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائينور نبيل رشيد عباس97753181942181027

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيضحى طه خلف عباس97754171942232190

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيدنيا عبد الستار درويش رضا97755201942184010

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيتيمور اوندر خالد محمد97756201941048042

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيايمن غازي عبد هللا محي الدين97757201941003013

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيابراهيم احمد مبارك جبار97758201941001003

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسيوه علي حسين ستار97759201942334164

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيزينب محمد حسين محمد97760201942117033

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسين احمد حسين راشد97761241941041009

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد نبيل كامل داود97762201941001259

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيعائشة عمران عبدالخالق حسين97763201942125023

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعلي حسن محمد حسين عبد97764201941013056

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيمريم عبد الستار خضر عبد هللا97765201942102068

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزيد حسن علي شاكر97766111941033012

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيالهام حميد عبد الرحمن مصطفى97767201942119007

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية561.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزينه احمد محمد صابر97768201942334121

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينور مروان صالح علي97769201942282221

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيفاطمه صباح ناصح احمد97770201942282160

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائييحيى احمد محمد رشيد علي97771201941003119

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائينذير رائد محمد جمعه97772211941244023

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيفاطمه نجاة علي اكبر جمعه97773201942118149

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية التميز االهلية للبنينكركوكاحيائيروكان احمد نيازي رحمة هللا97774201941087007

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيابراهيم عبد الكريم عبد هللا امين97775201941399004

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعبد هللا مسلم عبد زيد موسى97776231941024034
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قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيدعاء سعدي حسن علي97777201952149014

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية512.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيمحمود ليث رافع صالح97778201951011054

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقيعبد هللا احمد حسن محمد97779321951010017

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيسندس اسعد محمد حميد97780201952345030

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيأية نوزاد عمر عبد هللا97781201952352001

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيحسين سلمان شاكر عمر97782201951013009

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا محمد سعيد حسين97783101951020100

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوزان حسن علي احمد97784201942345056

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيسبأ محمد ضامن عبد الجبار97785311942049024

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد خليل حسن عبد97786201941048158

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية654.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيديار نوزاد عمر علي97787201941302067

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية654.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمصطفى كمال مصطفى عرب97788201941390109

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية646.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيزانا يوسف كريم رشيد97789201941304064

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية645.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد علي عبد السالم عبد هللا97790201941399033

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيأنجي عادل محمد ولي97791201942124008

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياسو جالل عبد هللا احمد97792201941302045

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد نضال نجيب خميس97793201941001261

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية636.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعلي احمد شكور نجم97794201941304091

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيعالء عزيز الياس علي97795331941051053

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيحنين خالد علي كرم97796191942383042

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعبدهللا جمال حمدامين احمد97797201941314018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية633.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيزريان عزيز صمد سالم97798201941304065

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.6ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمحمد فؤاد محمد رحيم97799201941030137

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيهاجر علي فاتح محمد97800201942398037

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيبيريفان كامران محمد عز الدين97801201942331047

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية630.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيايالف عامر ياسين شرقي97802201942137012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد عبد الواحد توفيق علي97803201941001238

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية629.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائينورسان هشام عز الدين ناصح97804211942176027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيسارة محمد باقر علي غالب رفيق97805201942398021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية627.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيخلدون مؤيد سعود ابراهيم97806181941044020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.2تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائياحمد عبد الكريم خضر عباس97807201941399009

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيافنان هاشم قاسم داود97808201942180012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيقاسم عادل مهدي كاظم97809271941014163

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائياحمد حيدر زين العابدين حسين97810201941001020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيزينب جنيد عزالدين جميل97811201942180052

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية622.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمروه خوام خالد نوري97812201942334222
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد مهدي صالح نوح حمودي97813201941001255

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيفه له نتين نجم الدين مجيد محمد97814201941304105

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد ناجح شعالن جابر97815231941254038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياالء رفعت غيدان سفر97816201942282021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد مهند محمد امين97817201941001256

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيجمانه محمد ابراهيم فتحي محمد97818201942117015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية616.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد نهاد حمه عزيز رسول97819201941302154

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهاوناز نايف نصر الدين فقي امين97820201942349035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيمحمد عامر محمود صالح97821201941015057

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية615.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكاحيائيزيره ك علي عبد هللا لطيف97822201941362004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية614.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساريز بشتيوان حميد مصطفى97823201942340058

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيامين شريف عبدل خليفه97824201941364004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيهدى كاوه محمد قادر97825201942334256

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيعبدالرحمن عباس عوده بدر97826181941089031

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين كاظم خضير عباس97827251941200059

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيمآب رمضان عبد الكريم مصطفى97828201942141054

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيفرح حارث مسعود صالح97829201942118152

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيتبارك محمد فلك رحيمه97830161942152053

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيرابه ر سوران محمد حسين97831201941302071

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياالء حسن مرشد خوادا97832201942118035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائياحمد ماجد جبار عبد علي97833281941014004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيدياري فرمان حسن فتاح97834201941303073

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمحمد حمزة عبيد حسن97835201941013077

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيمحمد علي عبد الكريم عطيوي97836311941065089

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد زيدان خلف حمادي97837121941029036

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان محمد احمد محمد علي97838201942348007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيحه مديه ستار احمد سليمان97839201942355015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيايالف محمد عز الدين عبد هللا97840201942184004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميساناحيائيمرتضى حسين علي حسن97841281941102013

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهدى نهاد احمد رشيد97842201942332041

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيفاطمة عبد المطلب موسى اسماعيل97843211942121107

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيضياء حسين جبار ثجيل97844221941093056

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيدنيا يوسف ناصح سعيد97845201942331073

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزهراء يوسف نوري يابه97846201942134039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيحسين محمود محمد لطيف97847211941033014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد كريم منشد سدخان97848201941084065
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيوائل ابراهيم محمد ضهد97849221941035258

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيريباز نوزاد ميكائيل صابر97850201941013036

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيصالح ماجد حسين عبد علي97851231941014052

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمصطفى اياد عبعوب احمد97852211941052105

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيتروسكه ابراهيم سليمان عبد الرحمان97853201942331054

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية605.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد احمد رشيد زغين97854211941009162

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمصطفى سرحان حسين حمد97855201941399040

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيازهار ثائر طعمه صالح97856211942140005

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية603.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائيهيلين كاوه خليل كاكه ويس97857201942363012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية602.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيخالد لقمان فائق كريم97858201941259100

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيهوراز علي رشيد علي97859201941304164

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيمرسى وسام قاسم احمد97860201942125030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيطه علي موسى علي97861291941007184

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائييوسف فخرالدين ياسين كريم97862201941304174

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيياسين الياس صادق عبد هللا97863171941118065

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيوليد خالد عبد الوهاب علي97864201941048228

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين علي عبد امين97865251941012044

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبه يام رمضان قادر امين97866201942345028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية599.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد فريدون شفيق رشيد97867201941312092

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيزهراء نبيل قاسم حسن97868201942139055

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية598.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائياحمد صمد احمد محمد97869201941365004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد القدوس فهمي مردان عمر97870201941001122

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء حيدر علي شوكت97871131942071029

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوميه عمر علي كريم97872201942340064

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعلي عباس عرمش صالح97873221941013094

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيبروا عباس قادر كاكل97874201941303050

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية596.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيمروه صفاء الدين سمين محمد97875201942137055

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيداليا زياد عبد الجبار عبد القادر97876201942121011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائياكرم ثائر احمد علي97877101941020029

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيضياء طالب عبدهللا حسين97878201941261034

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيآيه ازاد عمر حمد97879201942340006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية639.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقينجم جبار نجم محمد97880201951259380

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيئاالن فؤاد ابراهيم رشيد97881201952332001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية609.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد فرهاد علي غريب97882201951303084

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيصاحب عبد هللا علي شوان97883201951001028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقينيان فاتح توفيق نادر97884201952342006
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيابراهيم محمد احمد ولي97885201951312004

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيفيان عمر احمد سعيد97886201952352012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيئاشنا صباح محمد كريم97887201952334001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيهوشمه ند نجاة صالح امين97888201951311052

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيعبد هللا فريق عثمان عبد هللا97889201951304058

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقييونس ياسين جليل محمد علي97890201951303107

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيمحمد ازاد كريم حمه97891201951045017

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية589.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيبنيان قادر هادي محمد97892201951030020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا باسم حميد مجيد97893111951023016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيزيار ريبوار حسن احمد97894201951312053

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيكويار علي كريم برزو97895201951303060

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيحمزه محمد رحيم محمد97896201951303027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية574.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيانس ادريس عبد الرحمن صادق97897201951304016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية573.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكتطبيقيهشام محسن ابراهيم علي97898201951025033

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيهوزان ستار بشير محمد97899201952340070

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0اعدادية الرياض للبنينكركوكتطبيقيسالم فارس سعود صبح97900201951023009

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية564.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيادهم عمر محمد صفر97901201951303016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعقيل نزار محسن يوسف97902161951131042

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيحسين سامي احمد عبد هللا97903201951204009

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد سامي جوامير دولت97904201951005043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقييونس عبد القادر محمد غريب97905201951022055

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيباسم محمد حسين مغار97906201941006007

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيفاطمه غازي صدر الدين فتاح97907201942154056

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائياحمد خضر احمد خلف97908181941036002

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية635.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيداليا عمر محمد جاسم97909201942174006

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمحمد قادر محمد خالد97910201941005054

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيانور توفيق حسين بني97911121941043005

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية601.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيايناس ماهر حاجم رميض97912201942141017

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيسرى عمر عبداللطيف عبدالرزاق97913181942183060

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمراد علي بالل مراد97914201941001272

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية594.8تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيفابيان سعدي حنا بيا97915201941399026

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائياسيل كريم حسن خلف97916201942160008

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيايالف حسن فتاح احمد97917201942331025

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزينب هاشم حسيب حسين97918201942118100

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيعلي ينادي محمد اسماعيل97919201941005037

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيزبيده حارث عبود علوان97920211942141032
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قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيافنان غازي كوثر هادي97921201942149005

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء ممد محمد خورشيد97922201942340011

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيبيشه وا محمد فتح هللا احمد97923201841304041

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.3ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيحمزة حارث عبد الهادي محمود97924201941050016

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسجى محمد عارف قاسم97925201942118111

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية588.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيفاطمه عدنان حسين محمود97926181942135024

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد نزار زكي محمد97927201941259301

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيراما سامان حسن محمد97928201941001078

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية587.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد بختيار محمد نوري97929201941304116

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيزيد مثنى طارق محمود97930201941001087

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيعبد هللا احمد محمود صالح97931201941026021

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائياحمد ابراهيم حمد ابراهيم97932201941019004

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيسليمان عادل سليمان يوسف97933271941010073

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية585.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكزال هرزاني رضا حمه صالح97934201942340075

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائينور حازم فالح هندي97935201942114087

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيشهد ساهر هاتف محمد97936211942097082

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبالل عادل رضا مصطفى97937141941064012

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيسارة محمد حسن شهاب97938311942049023

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيهبه احمد عبد محمد97939201952114050

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية523.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكتطبيقيفاطمة جاسم خلف ياسين97940201952111005

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية522.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيمحمد يوسف مصطفى محمد97941201951013049

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد احمد صالح الدين احمد97942201951001072

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية487.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقيمريم غازي كمر سمين97943201952330013

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكتطبيقيابراهيم حسن خليل اسماعيل97944201951315001

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد فرهاد عباس مصطفى97945201951304092

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيرؤيا عمر عباس محمد97946201952340032

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلتطبيقيدانيه ياسر ماهر عبد97947311952031006

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية520.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكتطبيقيعثمان علي عبد الرحمن حسين97948201951253019

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيدالور شوان عبد هللا حميد97949201951377028

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقياسيا حسيب عبد هللا حميد97950201952334009

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية517.0ثانوية عشتار للبناتكركوكتطبيقيرنا نهاد عبد هللا رزق هللا97951201952142005

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية516.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيكه يوان احمد رسول خضر97952201951314028

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقياالء صباح محمود خضر97953201952334012

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0اعدادية الهدى للبناتكركوكتطبيقياالء عبد المجيد حسيب سعيد97954201852117003

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية503.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياسماعيل داود عبد هللا محمود97955201951377013

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيهفال قاسم رشيد حسين97956201951304116
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قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيابراهيم صفاء ابراهيم محمدجميل97957171951027001

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيمجدي رشدي انور جعفر97958201951008018

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيعلي عبد الصمد عزيز حمد97959201951301024

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية492.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد شيرزاد حميد صالح97960201951312089

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية489.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيئازاد طارق علي جالل97961201951309002

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعماد الدين رائد يونس قادر97962201951005027

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيابراهيم حقي اسماعيل عبد هللا97963171951015003

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية486.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيايمن خالد زكي مجيد97964171951027032

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالستار حسن محمد حويجة97965181951067014

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد نجاة حبيب مجيد97966201951001091

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية484.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا موسى حسن احمد97967201951001037

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد زين العابدين محمد محمود97968201951309032

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيوليد عامر ابراهيم حسين97969201951250056

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية526.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيفاطمة مهند عيسى فتاح97970201952138042

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيدانيه نظام احمد علي97971201952121009

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية502.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد شيروان علي حسن97972201951303073

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكتطبيقيصدام حسين شهاب احمد97973201951016008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعمار ياسر شهاب احمد97974191951020062

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية482.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيسؤدد سعدي كوركيس ابلحد97975311942037009

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية480.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيايالف صباح محمد درويش97976211942135008

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية468.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الديناحيائيحسين جاسم محمد جاسم97977181941099007

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية461.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيتونس محمد جهاد خلف97978201942124032

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية451.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيسيف جاسم احمد جاسم97979171941015084

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية442.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيزهراء فالح اسود جواد97980231942104029

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيامنة شوكت اسماعيل عبد الكريم97981171842285023

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياسماء فريق اسماعيل عبد الرحمن97982171942230017

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية نينوى المسائية للبناتدهوكاحيائيبفرين فوزي امجد كاظم97983331942080003

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائياحالم محمد عيد محمد صالح محمد97984171942297013

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيابراهيم صالح الدين حسين علي97985171941013002

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزينه ثامر يحيى عزيز97986171942315069

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيساره رمزي ذنون يونس97987171942291081

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد ادريس نهر ذنون97988171941019076

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيحسين علي حسن وريد97989171941024034

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيمحمد رياض راضي حبيب97990161941010027

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية454.0ثانوية الطموح األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحمزه جمال مطر محمد97991101951037005

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود حسين علي97992171951016016
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نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيجهاد فاضل بخيت بكر97993161951008007

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقييوسف احمد عجيل عبد القادر97994161951052055

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقيطيبه ابراهيم محمد علي احمد97995171952277017

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية قرطبة للبناتبابلتطبيقيفاطمة طه محمود علوان97996231952126022

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياسامة ليث خالد خليل97997171951011028

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقيزينب فاضل ابراهيم حسين97998171952241009

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عماد عبد هللا محمود97999111951006153

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيحسام محفوظ جاسم محمد98000171951005020

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيعبد الملك ابراهيم احمد هايس98001171951144042

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيمحمد انور سعيد حميد98002171951019075

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينتطبيقيابتهاج صدام جميل محمود98003181952252002

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية420.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي محمود داود عبود98004141951013068

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس ابراهيم الياس98005171951109016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية517.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىتطبيقيكوثر رضوان منذر عبد الرحمن98006171952273037

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية468.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيانس محمد احمد محمد98007171951021019

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية458.0ثانوية شايسته للبناتاربيلتطبيقيساره ماجد جاسم حمادي98008311852039010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية456.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىتطبيقيحسن علي ابراهيم حمدان98009171951036006

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية455.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيرشا احمد محمود يونس98010171852283021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية454.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقيرافة مثنى هود محمد صالح98011171952301025

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية453.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيقاسم محمد قاسم يحيى98012171951020082

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية446.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيرحمة رائع عبد هللا محمد98013171952294026

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية444.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد خضر حمد98014171951203005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيكرم محمد احمد حسين98015171951025091

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية442.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيعلي محمود فتحي حسون98016171951094021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيمحمد فارس مصطفى حيدر98017171951084033

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقينغم مازن محمد صابر احمد98018171952286054

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية441.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيدعاء صفاء غانم شاكر98019171952299010

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية440.0ثانوية الرافدين للبنيناربيلتطبيقييوسف صباح متي خضر98020311951101020

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىتطبيقيمسرة فيصل شكر محمود98021171952288082

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعباس نافع محمود سليمان98022171951015073

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية439.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا انمار فوزي احمد98023171951008082

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية اربيل للبنيناربيلتطبيقيحارث رشيد شكر محمود98024311951012005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيزكريا يوسف حسين ذنون98025171951016037

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية438.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىتطبيقيياسر فوزي جمعه سلطان98026171951364041

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقيسارة اكرم طه شاكر98027171952267016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية438.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيادريس محمد ساير نهير98028171951019009
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية438.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن محمد سعيد نوري98029171951002034

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى حسن علي حسن98030171951011184

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية437.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد رياض احمد عبد98031171951199002

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمحمد انمار يوسف يونس98032171951024072

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيمروة خميس سالم عبدهللا98033171952041020

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيسجاد ثائر محمود عبدالغفور98034191951020029

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقياحمد حسين عبد محمد98035171951002003

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىتطبيقيمحمد عباس طه عبد الرحمن98036171951218009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقييقين علي ناجي منخي98037271952071046

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيعبدالعزيز خالد عطية محمد98038171951040022

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيايمن جنان أفريم جبو98039171951147005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية435.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد نزار سعيد محمد طاهر98040171951157026

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمحمود عبدالوهاب عطية خلف98041171951039069

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيفيصل شعالن سعيد حسن98042171951005091

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيسيف مكي محمد خضر98043171951015063

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيحسن عبد فاضل عباس98044171951080018

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عماد عبد الجبار حسن98045171951012152

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا باسل عبد الرحمن سعيد98046171951007062

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية الرافدين للبنيناربيلتطبيقيمحمد برهان زيدان خلف98047311951101018

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيشوقي حسين شوقي خليل98048201951250025

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمود جاسم محمد وهب98049171951350253

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقيآمنة عامر محمد مصطفى98050331952040002

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىتطبيقياحسان شاكر قرياقوز رزوقي98051171951228001

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقياحمد علي خليل اسماعيل98052171951002006

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا سالم سعدون حسن98053171951059014

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعز الدين ثابت علي ظاهر98054191951020053

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقياحمد حبيب كاطع لهمود98055221951311006

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيجمال عبد الناصر احمد محمود98056171951005014

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقياحمد موفق مصطفى عباس98057171951021014

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيسلسبيل يوسف احمد سعيد98058171952302027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيكرم فارس زكي امين98059171951017192

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمحمد يحيى ادريس سلطان98060171951024084

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيشهاب احمد عنيز محمد98061171951352036

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيسعدون مشعل نجرس عبد الغني98062191851019027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيزينه عبد الحميد جاسر عبد الحميد98063171952289036

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد االمير خليل صالح98064171951015013
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمود قيدار اسماعيل جبر98065171951015150

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعلي عزت محمدامين حمزة98066171951028097

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقيعمر خليل جمعه حسين98067171951093007

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقياحمد عبد الحسن عنيد حران98068231851004009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيعمران عبد الواحد كراب علي98069171851178068

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعلي محمد عالوي محمد98070171951024058

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية سيوان للبناتاربيلتطبيقيديمه عمر شكيب عبد الباقي98071311952038008

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيمحمد صفاء صبحي حسن98072171951040032

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيزهره جعفر خضر علي98073171952236013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيكرم نزار جاسم محمد98074171951013014

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا مصطفى عبد هللا مصطفى98075171951094018

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيمحمد اياد محمود نجم98076171951010026

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيفنر ذنون يونس زيدان98077171951026151

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىتطبيقييوسف صالح حمزه فتاح98078171951364044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية677.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينورا نبيل نذير بشير98079171942294288

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيداليا مظفر يحيى قاسم98080171942302047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيفاطمة عماد عبد االله محمد98081171942286271

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيحنين مارسيل يشوع شابا98082171942247016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرسل احمد ياس خضير98083171942232115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائينور محمد علي طه حميد98084171942235173

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيأيه عادل حسين محمد98085171942230009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيمحمد جاسم محجوب محمد98086171941040007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.5ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيآمنة محمد ياسين طه98087171942233003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد لقمان عبد المنعم شيت98088171941015174

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزينب فراس خليل ابراهيم98089171942285109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيتيجان عبدالجبار محمود عران98090171942259022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيآميمه لؤي عبد الوهاب عبد الكريم98091201942109005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائياحمد كامل درويش طه98092201941056003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيليلى محمود اسماعيل مسيح98093171942254079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيهيام قيس جالل رشيد98094171942248059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشيماء عايد مطر داهش98095171942281104

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرفل محمود فاضل فتحي98096171942357062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيساره عبد علي طريف98097171942291082

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيطيبه اكرم محمد نذير بشير98098171942288240

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمود يونس محمود خضير98099171941007232

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيسيف مزاحم خضر محمود98100171941028102
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيدينا اكرم عبد القادر ياسين98101171942235052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيامنه غازي احمد خضر98102171942235018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيحنان رعد احمد حمد98103171942230048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيساره بشار صديق محمد علي98104171942233076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيطيف حميد حامد احمد98105171942231305

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائياستبرق محمد عبد فياض98106191942175004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزهراء زياد خضر عبد الرحمن98107171942237095

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.2اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد هللا محمود سلطان98108171941351277

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيليث ادريس عبدهللا فتحي98109171941027093

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيرحمه محمد مظفر جاسم98110311942039014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة عبد السالم سفر علي98111171942321025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزينب بشار مصطفى محي الدين98112171942321038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيعذراء صدام حسين عزيز98113181942243044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائييونس محمد يوسف محمد98114171941013084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيشيرين فنر خضر علي98115171942273123

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيالماس ذنون ابراهيم خضر98116171942281021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيدنيا كمال محمد سعيد يوسف98117171942288105

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائياستر ثابت ميخائيل شابه98118171942247001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمصطفى زياد محمد احمد98119171941009094

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعبد هللا سعد عبد الحميد محمد98120171941015107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائياشرقت كريم حمود فراج98121101942122001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعمر محسن علي جاسم98122171941143072

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيريام عبد العزيز الياس حمو98123171942109003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية السالمية للبنيننينوىاحيائيعبد الناصر جاسم محمد رمضان98124171941074011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىاحيائيعلي هاشم احمد مجيد98125171941068043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيايمن باسل عبد الرحمن سعيد98126171941007047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيصفا راكان نجم عبد هللا98127171942298037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيمحمد سليمان مسيب زكر98128331941001112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمنار محمد مؤيد محمد98129171942231374

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيمريم برهان الدين محمد رأفت عبد الستار98130171942279084

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيريحانه احمد خلف علي98131171942240013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.2اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد امين عبدهللا98132171941023222

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.2ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيبراء رافد نايف محمد98133171942357032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيزينب محمد ابراهيم يونس98134171942319031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائينور محمود ياسين بالوي98135171942279099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيريام عادل حسن محمد98136181942265008
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيطيبة ياسين طه ياسين98137171942321057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسماء محمد محمود جاسم98138171942280012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيصفية وليد عايد محمد98139171942290198

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيشهد صالح حسن حسين98140171942286230

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهند ناطق عبد القادر مصطفى98141171942288348

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيشهد خضر الياس عتو98142171942357089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائيساره حسين زكر عبد ال98143331942045008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياسماء عبد فتحي حسن98144171942286023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائياسراء رشيد عزيز رشيد98145171942244001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائياالء خالد خليل علي98146171942301007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيعلياء خالد محمد محمود98147171942277137

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزهراء عبد الرحمن محمود حسين98148171942289075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيانوار عدنان موسى كداوي98149171942288052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيوجدان ناصر محمد مناع98150171942259086

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعادل محمد محمود حسين98151171941143044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيانمار ياسر عبد الواحد سعد هللا98152171941186018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيحامد ابراهيم احميد ابراهيم98153171941009024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيبهاء الدين احمد رمزي عبد هللا98154171941007050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعلي قاسم حيدر عزيز98155171941008230

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينور محمود صالح محمود98156171942231413

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيمحمد خليل علي عباس98157331941001111

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعلي غانم خليف مصطفى98158171941162051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائياقبال ذنون مصطفى حنود98159171942230021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايه محمد عزيز شهاب98160171942277044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيايالف رائد عبد هللا حاجي98161171942293015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.7ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا فتحي عبد اللطيف حسن98162171941212021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.5ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن فتحي عبد اللطيف حسن98163171941212017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.5ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيعبد هللا فراس ازهر نجيب98164331941070046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسجى مازن حازم محمد98165171942281085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيإسراء رمضان ابراهيم عبد هللا98166171942273001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيمنى عبد العزيز سالم محمد98167171942242079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيزيد خلف خضر احمد98168201941058009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيديما لؤي يعقوب يوسف98169311942037002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيحنان صدام جاسم محمد98170171942316020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيشهد احمد حسين مطر98171171942254065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرحمه انمار ذنون يونس98172171942290100
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيندى يونس طه احمد98173171942237192

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمها شهاب احمد حسين98174171942357118

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيسجى صالح الدين عطيه عكله98175171942273106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيغفران خالد علي خلف98176171942301101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيآيات حسين احمد عادي98177171942357007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيامنة عبد اللطيف محمد شيت عبد هللا98178171942288041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيهبه احمد محمود مصطفى98179171942277188

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينجالء مناف حميد محمد98180171942290290

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائينور طه عبد هللا فتحي98181171942237200

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيرحمه طالل كريم خضر98182171942300042

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائياسيد عبد هللا اسعد محمد98183171941104016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائياحمد خليل ابراهيم سليمان98184171941040001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيروز فراس الياس حسن98185171942364009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيشهد محمود حسن عطيه98186171942284053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيابتهال طيار موسى كاظم98187171942288019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيداليا زياد فالح جاسم98188171942288092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعثمان عبد المحسن سعيد خليل98189171941008210

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيحسن عبد الرحمن احمد علي98190171941171004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمثنى عبد المجيد حميد محمود98191171941008274

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا مازن عبد هللا يوسف98192171941008191

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهبة احمد محمد سعيد بكر98193171942231427

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائياحمد علي محمود عبد الرحمن98194171941103012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد عبد القادر عبد هللا98195171941001088

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيايالف احمد محمد حسن98196171942231063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيمحمد رائد محمد امين شهاب98197201941399031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيبراء خضر الياس خدر98198171942245018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياسماعيل حمزة محمد صالح احمد98199171941017039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعمر صبحي خلف جاسم98200181941016050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيافتخار محمود محمد خضير98201171942277012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعلي صباح يوسف حسن98202171941022104

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى احسان عبد هللا فتحي98203171941022157

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائياحمد رائد محمد مجول98204181941009006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيحسين علي عبد هللا جاسم98205181941019012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيسرور كريم جاسم عنيد98206311942058034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيسجى ناصر مجيد حميد98207171942249054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية المروءه للبنينصالح الديناحيائيسليمان جالل علي عزاوي98208181941025005
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيعائشة عادل جاسم محمد علي98209171942285152

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيساره عبد السالم محمد حمو98210171942297065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيفيان موسى عزيز بطرس98211171942248035

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيهاجر عمار حمد محمد98212171942285207

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيميساء جسام احمد يوسف98213171942357121

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيهدى قاسم احمد عمر98214171942240037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىاحيائيدعاء رافع قاسم محمد98215171942258005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيشهد مصعب محمد محمود98216171942273120

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيدنيا عامر احمد زينل98217171942244020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينمارق احمد عواد سلطان98218171942280250

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيالتفات احمد حميد علي98219171942268015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيابنيان ابراهيم محمد احمد98220171941055001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائياحمد مهند محمد عبود98221171941143014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياحمد رافد قاسم محمد98222171941011026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيمروة أحمد غانم حسن98223171942294251

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد بشار محمد رشيد سليمان98224171941013050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيكرم خليل جاسم داود98225171941364072

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيدليان عدنان جمعه حسو98226171941402008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد عماد عدنان حسين98227171941017022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيدالل غازي محمد سعيد يوسف98228171942233032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيزيد برهان عبد الكريم جرجيس98229171941017101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمصطفى مثنى محمد طيب ابراهيم98230171941024132

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيصالح مخلف تاجر غثيث98231171941007108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيسجى خالد عامر احمود98232171942055008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيبدران رافع محمود خضر98233171941142011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد عبدالوهاب احمد حسن98234201941259034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد سعدون سلطان98235171941017234

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمهند محسن سعيد مصطفى98236171941080174

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حيدر ابراهيم عبد الرحيم98237171941020066

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائياحمد عدي زيدان شكر98238171941017021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاالنباراحيائينور مثنى فخري احمد98239191942201029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائياسراء ناهض داود عبد الجليل98240191942200007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.6ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد حسن عبد الحكيم يونس رشيد98241171941198015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد حسيب عبد هللا رسول98242171941018176

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيقمر عبدالزهره يونس هاشم98243171942269023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمشتاق جواد كاظم بدر98244291941007336
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيمها علي خلف عبد هللا98245171942291133

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرشا طالل هادي مجيد98246311942047075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحسين صادق فرحان حاشوش98247221941091038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائياسيل محمد جميل عباس عمر98248331942070004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيفرح ربيع عبد الرزاق محمد98249171942330105

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيصفا عبد الكريم شالش حسين98250171942285145

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينبأ عبد الناصر رياض نائف98251171942294271

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينور الهدى معن حامد ابراهيم98252171942289178

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسارة علي ناصر عبد98253171942281080

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهديل ميسر محمود احمد98254171942288345

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيرجاء اذياب هيجل فجر98255171942357056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيفاتن شكر محمود محمد98256171942291112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيرانية محمود علي هياس98257171942242029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعالء ادريس محمد خضير98258171941026136

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزينة عزام احمد سعيد98259171942273099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيسهله محسن سلطان محمد98260171942319039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيريام محمد عبد القادر محمد98261171942330056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيفاطمة احمد حسين يونس98262171942267100

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيداليا طه احمد فتحي98263171942357051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيالماز مظفر عبدالجبار بشير98264171942268016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيسما احمد سالم نوري98265171942301085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيانسام عزام غازي مال هللا98266171942231043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيسكينه مهدي اسماعيل حسين98267171942252056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيوائل احمد ابراهيم خليل98268171941066050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائينور وعد هللا داود حموش98269171942232286

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيعلي طلب علي خلف98270171941161058

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيعلي محمد مطلك حمود98271181941067035

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيميزر ميسر حمود حسين98272181941053038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.6االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى طالب وجيه عبد الرحمن98273171941008366

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.6ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيعلي اكرم عدنان هاشم98274171941013037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.2ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائينؤاس وليد احمد شهاب98275171941013074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيأيه نوري خلف عبد هللا98276181942394002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيايناس حسن طركي سلوم98277171942321013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيمريم سامي محمد رجب98278171942302129

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائياية مظفر اسماعيل خضر98279171942273040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيرانيه محمد عبد السالم محمود98280311942038019
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيعذراء فليح مخلف علي98281311942070021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياية وليد حسن علي98282171942294061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيمريم عبد الستار حاجم سلطان98283171942295063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيهبه مصطفى صالح خليل98284171942279108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرحمه خليل رشيد احمد98285171942328019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيأمنيه غسان عزيز رشيد98286171942357018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيهديل عادل حميد خرب98287171942295080

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيزهر محمد محسن امين98288171942357070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمود عواد محمود عبيد98289171941351190

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيمروة مروان محي الدين يونس98290171942321071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعمر محمد يونس قاسم98291171941008240

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرحمه محمود رضا هنداوي98292171942235063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد وليد محمد الياس98293171941188005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبراء محسن ذنون محمد98294171942231085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمحمد صفوان علي سليمان98295171941012072

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيسيف سعد محمد ذنون98296171941143036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيدهش عايد مطر داهش98297171941007076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيعمر حازم خليل صالح98298171941224027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيغيث لؤي عبد القادر عبد الكريم98299171941017203

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائياحمد خضير عبيس شهاب98300231941060005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.9ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائييوسف سهيل احمد حسين98301171941212034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.9ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد نشوان حمودي يحيى98302171941022150

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيتبارك نجم عبد هللا علي98303171942233018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزينه قصي مساعد يحيى98304171942299047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيعطا هللا جمعة محمد حمود98305201941058019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيحيدر ابراهيم محمود علي98306211941079014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيصابرين محمد علي مطرود98307171942316059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىاحيائيخديجه عدنان دنو اكريم98308171942310011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيفاديه عبد حسين محمود98309171942298048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيسمر فائز سليمان محمود98310171942319038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيعبير ميسر هادي حسين98311171942330094

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيايمان سعدي يوسف رمضان98312171942238027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيافراح عبد القادر خضر قدوري98313171942236004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيزينب عبد الرحمن خضر الياس98314171942289081

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيتبارك احمد عواد سلطان98315171942280070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيسيف عبداالله رشيد امين98316171941028100
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيايالف محمد امين مصطفى أحمد98317171942296027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيغفران حسين ضاحي محل98318171942230109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيرغد شامل علي قاسم98319171942274053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد ياسين جاسم حمودي98320171941020125

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيابراهيم عامر عبدالحق رمضان98321171941028003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيسعد عدنان علي حسين98322171941080057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائينايف علي حسين عيادة98323171941017323

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيندى اياد احمد طه98324171942335029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية االحسان للبناتنينوىاحيائيحميده حسن جعفر سلمان98325171942326002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحسن خضير عباس مهدي98326241941012016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائيزبيدة حامد يونس سليم98327171942195008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهدى محمد صابر ابراهيم حسين98328251942192156

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعبدالرزاق خالد عبدالرزاق محمود98329171941027063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية القعقاع للبنينصالح الديناحيائياثير حمد اسماعيل صعصيع98330181941062001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيهدى ليث غانم احمد98331171942314103

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.8اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينب مضر محمد صالح98332171942286177

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.7اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائينور سعدي حسين جبر98333171942294283

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.3ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيمروه علي محمد يونس98334171942233114

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائياسراء عبد هللا فتحي يونس98335171942283009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيعبد السالم حميد خلف حماش98336181941002085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد عبد المنعم حامد98337171942286166

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيآمنة لقمان غازي عبد الكريم98338171942302003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيساره ثامر ذنون خضر98339171942294168

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيزينب ياسر ادريس عبد هللا98340171942277099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيساره محمد ابراهيم عبود98341171942268086

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيايمان عامر مهدي صالح98342171942237032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد راسم جار هللا فارس98343171941228005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيطه رمضان يونس حسن98344171941007111

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيخولة فتحي حسين عمر98345171942055006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيآيه فرحان ربد سلمان98346241942149005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيطيبة سالم عبد هللا احمد98347171942235115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيضحى عبد هللا خالد يوسف98348171942231295

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيرقية وعد هللا سليمان داؤد98349171942285085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيهيثم عكله احمد محمد98350171941166031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيسماح محمد عبد فياض98351191942175039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائياالء خالد عبد الرزاق داؤد98352171942321006
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.4ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيمنار عبد الوهاب احمد علي98353171942335027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيتركيه حميد اسود علي98354171942207003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرنين فواز حسين خديدة98355171942245046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيساره احمد توفيق محمد علي98356171942321044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائينبراس احمد ياسين صالح98357171942279094

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية القلم االهلية للبنينكركوكاحيائياسامة داود سعيد صادق98358201941049003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيانغام تركي ساكن صالح98359191942371011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيعائشة معد ذنون صالح98360171942289126

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيمنار بشير خضر مصطفى98361171942261111

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائينبأ عز الدين صالح حسن98362171942286323

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيدالل صالح حجي شحاذه98363171942357053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيهديل عبد هللا فتحي احمد98364171942277193

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر احمد سلطان عبدهللا98365171941026149

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياسراء قتيبه عبد العزيز محمود98366171942290019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيسرور عباس طه يونس98367171942364013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياية قاسم قنبر مصطفى98368171942231057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيصالح محمد عماش رجب98369171941016036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائياميمة فواز حسين علي98370171942301018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيزينب حبيب جعفر محمد98371171942241036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيسما طارق ادريس محمود98372171942327038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيننينوىاحيائيحذيفة امجد صابور شهاب98373171941228017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمود محمد غانم سعيد98374171941008344

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدهللا سمير محمد سعيد بكر98375171941028135

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيليث مثنى يوسف احمد98376171941012063

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيهبه باسل بشير حمودي98377171942231428

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيكرم وابل عبد العزيز مصطفى98378331941001097

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس فاضل وجر عمران98379241941208030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيشعالن نواف محمود صالح98380171941162034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينمارق مهدي نايف حرمس98381231942271403

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح جار هللا صالح98382171941017241

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعلي لقمان بدر فرحان98383171941028159

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائييونس محمد ضياء يونس98384171941011393

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيرقيه حسين رشيد محمد98385181942243022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيعائشه عزام محمود احمد98386171942302107

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزينب مؤيد قاسم حمودي98387171942237106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيابو بكر عادل احمد اسعد98388171941025004
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزهراء رافع مصطفى محمود98389171942299040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيشهد اكرم محمد اسماعيل98390171942299053

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائياسماء احمد عويد لطيف98391311942047015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيدنيا فارس ثامر عبد98392171942280099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيايه خالد علي عباس98393171942317019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيزينب محسن علي حسين98394171942314056

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيوالء حسن عبد الكريم خلف98395171942277200

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيهشام فواز حميد محمد98396171941026267

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا اشرف رمزي شريف98397171941011155

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعلي محمد صديق ابراهيم حسين98398171941015130

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائيمحمد فتحي احجاب عبد هللا98399171941116026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمثنى عيسى احمد خليف98400171941143086

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد عزام احمد سعيد98401171941008043

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائينجالء ياسر محمد رشيد حسن98402171942288313

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب ثائر خير الدين محمد98403171942288170

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية العياضية للبناتنينوىاحيائيجميلة فؤاد سعد حسين98404171942260004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيايناس حمد هللا حسن عباوي98405171942330027

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيناهده محمد شيت ابراهيم محمد شيت98406171942232266

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيغيدان حمزه عبد القادر مقصود98407171941218019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىاحيائيمحمد صبحي عبد الحميد حسن98408171941133007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيمنير شاكر حسن حسين98409241941046023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيساره محمد وعد هللا قاسم98410171942232159

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعمر يونس صالح حسين98411171941017200

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيشيماء صالح مهدي صالح98412171942166026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيريام عبد ذياب حسن98413171942231180

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيرسل عامر صباح عزيز98414171942321028

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.6ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيعائشه خيري الدين حسين امين98415171942233099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيمحمد االمين ظاهر صالح عبد هللا98416171941075026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائيزهراء صالح محي ياسين98417181942265009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيالرا بشير داود بهنام98418171942249074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياسماء حسين عودة خلف98419171942290021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيحنان عدنان صالح محي98420171942237057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيشهد رمضان مطر علي98421171942294192

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيتمارا عمار عصام يوسف98422171942268034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيانس خالد غانم حميد98423171941028034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسن مروان فتحي خليل98424171941028065

3590 من 2734صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيياسمين نجم عبد هللا محمد98425171942285222

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيزينه ثامر حمدون مرعي98426171942328029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيسماء ميسر علي مصطفى98427171942288211

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد جواد صالح احمد مصطفى98428171941124093

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيسعد سالم سعد هللا سلطان98429171941017109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيسعد اسماعيل جاسم محمد98430171941007094

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيساره محمد حازم عبد98431171942231235

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيطالل اسود نجم محمود98432211941009087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسين ستار خلف حميد98433241941009041

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيمحمد عماد مصطفى مجيد98434171941124109

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيدالل فرحان سبع فرهود98435171942291048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيورده عطا هللا جاسم محمد98436311942038071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.6اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر ضياء احمد مصطفى98437171941011218

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيزياد طارق عبد الخالق عبد هللا98438171941020047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيمالك منهل محمد فتحي98439171942279090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائياسراء يوسف عبد الجبار يوسف98440171942289003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائينور شامل هاشم عبد98441171942299091

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيفدوى غسان عبد هللا شاهين98442171942286279

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيندى وعد هللا احمد محمود98443171942327060

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمروه محمد غازي سعد هللا98444171942357110

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيمريم فارس فاضل موسى98445171942301115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينور احمد ابراهيم يونس98446171942290295

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائينور مؤيد صالح احمد98447171942273172

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد هللا علي شعيب عيسى98448171941011168

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيمريم جمال شكري بسيم98449171942321074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائينور محمد مطلك محمد98450211942157040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيقتيبه وليد خالد حسين98451171941008259

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيناردين امين هارون رشيد98452171942364026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيايالف اسعد سعيد عباس98453171942330026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد محمد الياس محمد98454171941007032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيخليل حسين ابراهيم علي98455171941007074

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيمرتضى حسين محمدعلي عبدهللا98456171941067046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيحارث عادل عماش محمد98457201941030033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيبيار صالح صديق يونس98458171941023046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيفردوس طالب قاسم محمد98459171942308039

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الديناحيائينورس خلف ظاهر عبدالجادر98460181942265020
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيمعن ابراهيم محمود جباره98461181941067052

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيرضوان رافد سليمان عبد هللا98462171941022047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيايمان ستار حميد صالح98463181942271012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزهراء اثير يونس مبارك98464171942315060

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهاجر عفان فالح احمد98465171942288333

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيمروه عبد هللا محمود نجم98466171942319051

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيرزان عادل عثمان بشير98467171942315054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيداليا ياسر حسام الدين احمد98468171942301047

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيماريا سالم محمد سويف98469171942316071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيهاجر عبد العزيز احمد عزيز98470171942232290

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآمنه محمود شكر صالح98471171942288006

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا ازهر احمد مصطفى98472171941007127

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياسامة فارس عبدالوهاب عبد98473171941026031

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن ابراهيم احمد خضر98474171941007117

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيرفل عامر عبد هللا سليمان98475171942240011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائياهله صالح الدين عبد القادر مصطفى98476171942299015

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيوليد رفو خلف يوسف98477171941149040

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائياحمد سمير ذنون يونس98478171941015019

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.2ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيضحى بسام بشير يحيى98479171942233093

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيصكر مؤيد مهدي صالح98480171941025053

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيسعد ابراهيم عيدان عبد هللا98481171941008133

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيكرم فوزي احمد ندى98482171941018163

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيمريم رياض عبد العزيز عبد الجبار98483171942274121

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيقحطان وليد قحطان رجب98484181941057022

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائياحمد حازم محمد احمد98485171941019005

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيوالء هويدي شاهر جار هللا98486171942262114

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عامر حامد محمد98487171941186052

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيليلى حميد ماني صالح98488171942077021

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعمر محمد وحيد اسماعيل98489171941011224

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيسيزيف حجي خالت حجي98490171941364040

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية فايدة للبنيننينوىاحيائيسيف غازي احمد صالح98491171941098013

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيبراء انور محمود وهب98492171942297031

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائياحمد عدنان محمد احمد98493171941103011

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيعلي عامر محمد شحاذه98494181941041035

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن نعمان حميد شكري98495171941017140

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائياحمد ناظم نزال علي98496171941025014
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعثمان احمد محمود محمد98497171941103052

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية وانة للبنيننينوىاحيائيمحمد داود سليمان محمود98498171941093019

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد يحيى عبد98499171941186092

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمحمد عدنان علي عواد98500171941003112

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيهبه اسماعيل ياسين رجب98501171942244079

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية حكنة للبنيننينوىاحيائيحسان ماهر اوسف حمو98502171941109013

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي حسني حسن رشيد98503171941351122

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيوسيم زهير بهنام بحو98504171941069026

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعمر محمد ذياب هالل98505171941018149

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيموسى احمد هالل فتحي98506171941005137

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمحمد علي عبد الوهاب محمد98507201941390088

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائياحمد عصمت علي محمد98508171941160012

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائينسرين ساقي جاسم محمد98509171942293057

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيأمينه محمود سليمان عبد هللا98510171942290010

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيبتول داؤد سالم خليل98511171942288067

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيمسره نوئيل عازر فرنسو98512171942247056

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية االحسان للبناتنينوىاحيائيزينب ابراهيم رجب غريب98513171942326005

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيبراء علي محمود حمود98514171942299023

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائيرحاب صالح خلف عبو98515171942278009

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيسماهر علي محمود شنو98516171942317057

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرانيا طالل فاضل محمود98517171942290094

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيآمنه رافع احمد جبر98518171942274012

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائينوال عبد الكريم جدعان حمدان98519171942207009

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرحمه حسام عبد هللا حمد98520171942231146

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىاحيائيشيرين محمد عبد السالم محمد علي98521171942171010

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيآيه عبد هللا محمد احمد98522171942314004

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينبع صدام صبحي الياس98523171942280248

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيرقيه خليل عمر خطاب98524171942075009

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائيزينب كمال الدين محمد صفاوي98525171942292039

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيآيه اياد ثامر زيدان98526171942267141

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائينور سعد جار هللا محمد98527171942327062

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0ثانوية الدراويش للبنيننينوىاحيائيضحى غانم علي ايدين98528171942169003

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيالفين عبد هللا خدر عبد هللا98529171942149015

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيرؤى محمد حازم محمد98530171942288108

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائييقين محمد علي مطرود98531171942316092

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائينور مؤيد محمد حسين98532171942295073
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياكرام عدنان محمود حسين98533171942281017

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيزهراء فيصل صالح محمود98534171942284048

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيآيه فؤاد نصرت سليمان98535201942334015

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية بازوايا للبناتنينوىاحيائيابتسام محمود احمد زيدان98536171942303001

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيعروبه طالل مجول علي98537171942314075

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيامل حسين علي عيسى98538171942041009

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىاحيائيشروق مجيد يونس طعمه98539171942234023

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيايه علي عباس هاشم98540171942249017

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيايناس عز الدين داود حسين98541171942285036

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيزهراء مؤيد محمد قاسم98542171942283064

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيرجاء عبدهللا حسين حميد98543171942259033

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيفريال محمود محمد عيسى98544171942232229

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيجنان حمود خضر محمد98545171942259024

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمنى محمد احمد محمد98546171942046040

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائينور عصام شعيا بابا98547171942247063

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآيه حذيفه عبد العزيز محمد98548171942286010

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيباسله خليل ابراهيم حسن98549171942245016

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيبراء خالد متي يعقوب98550171942247008

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيشموع عبد القادر خليفه مطر98551171942166024

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائياالء علي حسين حسن98552171942277014

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيحنين حازم محل عطية98553171942238034

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيضحى عبد محمد خضر98554171942235110

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيشيماء بركات خديده قاسم98555331942070036

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائياسماء حياوي عبد هللا سلطان98556171942314010

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيأيه مهند علي احمد98557171942273014

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيصفا عبد المنعم ابراهيم فتحي98558171942267084

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيمريم فارس فتحي حمد98559171942077023

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيهيام ابراهيم سعيد محمد98560171942277196

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيغفران نوري محي الدين نوري98561171942321063

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرحمه هيثم هاشم عبد هللا98562171942291060

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيآنفال آيمن سالم اسماعيل98563171942288012

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائياميره قاسم سليمان جندي98564331942052006

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائينور برهان مردان علي98565171942272035

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيسجى جالل حسن احمد98566171942357080

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيفرح شكر محمود محمد98567171942291118

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0ثانوية أبو جربوعة للبناتنينوىاحيائيسارة صباح فارس عبد هللا98568171942332008
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيتبارك عطا هللا محمود رحيم98569311942001008

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيالهام فارس رمضان خليل98570171942291017

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزبيده اياد عبد الستار علي98571171942285093

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيسجى حسين سعيد حمو98572171942286211

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيزبيده ايوب اسعد اسكندر98573171942290132

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيحسينه طاهر حسن سعيد98574171942261035

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيامال علي سليمان علي98575171942293013

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيسرى عماد ابراهيم احمد98576171942330075

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائينهى رجب جهاد عبدالقادر98577171942251185

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيدنيا شاهر صالح حسن98578171942316026

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0ثانوية المحبة للبناتاربيلاحيائيخاتون اسماعيل حمة اسماعيل98579311942045012

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0ثانوية وانه للبناتنينوىاحيائيضحى محمد عبد محمد98580171942278014

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائينهى حسن علي حسون98581171942279095

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيفضيلة نبيل قاسم شهاب98582171942274116

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيساهره مروان عبد هللا علو98583331942051034

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيزينب اياد عبد الستار علي98584171942285105

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيهبه حامد محمود حامد98585171942251202

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيمريم نشوان مارزينا ابراهيم98586171942247054

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيبثينة راكان محمدصالح حمود98587171942055005

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيسكته اياد ذياب احمد98588171942315081

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيامل نعمان شعيب عيسى98589171942166010

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيرحمة نجم عبد هللا يونس98590171942301060

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيمريم اديب عبد االحد اسحق98591171942247046

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيحنان عبد هللا صالح حمود98592171942291041

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيساره حسن امين حسين98593311942047103

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيازهار سعدي حسن حجل98594171942238004

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية الخضراء للبناتنينوىاحيائيايمان سعيد احمد خليف98595171942310006

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيانوار سليم علي هصر98596171942277028

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبيان محمد علي عبد هللا98597171942286082

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيجيهان محمود احمد محمد98598171942166012

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائينجالء وعد طعمة اسماعيل98599311942001021

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائينورا ياسر نوفل نايف98600171942296125

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائياية عبد السالم مرعي حسن98601171942231055

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىاحيائيمينا ججو مارزينا ججو98602171942247058

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيتماره احمد محمود حمدي98603171942285047

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيهديل محمود علي محمود98604171942277194
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(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائياالء رضوان شهاب احمد98605171942305012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيحمزة علي ساالر ستار98606201941303064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيأسماء عامر صالح فتحي98607311942047017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية675.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد فاتح محمد شريف صالح98608201941303163

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية674.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوزان هادي احمد نور الدين98609201942382034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية673.4ثانوية كركوك للمتميزاتكركوكاحيائيساره عصام شكور سمين98610201942116020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيدياري علي عمر قادر98611201942334087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائياقبال عبد هللا صالح خلف98612181942170010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيمنار توفيق سليمان حمود98613311942047177

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياحمد بختيار عز الدين حمه خان98614201941304011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيعمر خالد عمر عبد هللا98615201941399025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبراس علي ياس خضير98616111942221032

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيرفل حميد حسين عكله98617201942282091

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينور كفاح محمد امين رشيد98618201942334245

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيتارا فؤاد محمد احمد98619201942331051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائياسماء ايدن عمر محمد98620201942118028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيمالك حافظ ستار نصرت98621201942160099

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعبد الهادي محمد احل عثمان98622201941311034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز شامل احمد محمد98623171941008175

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيهمام مثنى شجاع عليوي98624201941088024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد عماد كريم محي الدين98625201941303157

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسيا مصطفى محمد فريق احمد98626201942339001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعلي حماد ضاري مرعي98627201941013058

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائينسرين قادر احمد لفته98628211942217016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيهبه قاسم عمر عبد هللا98629201942118195

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمد توفيق سرحان عطو98630171941021077

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيسعد رعد محمد هني98631211941282039

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيامنه حسين علي غيدان98632201942134018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحافظ تحسين حمود ابراهيم98633201941001057

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىاحيائيابراهيم خلف عبد هللا ساير98634171941222002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيلمياء فاضل عبد خليفه98635181942242132

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيدانية علي عمر كاكه ويس98636201942184009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد سامي عزيز عمر98637201941312079

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائيمروه علي عزة مجيد98638201942106060

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيتبارك شهيد عزيز عبد الشهيد98639251942066012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيرين جعفر مجيد محمد علي98640201942382044
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعبد الرحمن عبد الوهاب عمر محمد98641201941303095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيحفصه عبدالحكيم حكمت شكور98642201942124037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيحسين حازم صبر عنيد98643231941254013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيعبد محمود عبوش ازغات98644171941084048

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيساره مصطفى علي ابراهيم98645201942109053

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيدالل سامي عواد شيال98646201942118069

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيعائشه بدوي يونس عبد الواحد98647311942031024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عبد االمير الزم حسين98648121941026113

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائينور نوري عبد هللا حسين98649201942102085

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيفاطمه خالد سليمان توفيق98650201942395070

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيانور صائب جرجيس احمد98651211941009038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيكاروان كامران محمود محمدصالح98652201941304106

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيايناس جبار ابراهيم حسين98653201942137014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدالجبار قاسم محمد عبدهللا98654171941026107

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيكرار يوسف فليح حسن98655221941314036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيديانا غصوب طارق عبد هللا98656211942290021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائياسيه محمد حميد محمود98657201942138009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمؤمن اياد طه حسن98658171941008267

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيحسين بسام محمد داود98659171941224012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيحيدر نهاد علي محمد98660201941030048

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائياحمد ناصر محمد حسين98661211941009025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.7تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيمريم علي حاتم محمد98662201942398028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيوائل مجيد كاظم خميس98663211941272246

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان حسام الدين محمد مجيد98664201942339003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيرغد مهند طارق شمر98665201942180048

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره حسين حسن بابكر98666201942344091

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيريبه ر صباح حسن محمد98667201941303076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيسرى محمد احمد سعيد98668171942329043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائياواب بهاء الدين حمزة حسين98669171941012019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن قيس ابراهيم محمد98670171941007123

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيآمنه عماد محسن كردي98671191942178001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيايمان علوان جابر منشد98672291942160012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيسهاد حبيب فريق سلطان98673181942203043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائياحمد خليل حمد عبدهللا98674171941046003

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيشيماء جهاد ميردان سيروان98675201942341064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعمر عبد الكريم سليمان عبد الكريم98676171941020086
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيامير ياسر كاظم جبر98677241941076007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيانس فارس مزعل محمد98678171941351240

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيماري حمد ابراهيم علي98679201942127018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيخطاب مختار احمد محمدصالح98680201941314009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيروهات ازاد عمر علي98681201941311022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزبيدة عبد الرحمن ستار مجيد98682201942382025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائياحمد محمد صالح محمد98683201941011004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدهللا حسن محمد عبدهللا98684171941026120

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيابتهاج عماد خليل محمد98685201942109009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيشامل حمد محمود محمد98686171941005041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحسام طارق خليل اسماعيل98687171941008090

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعبدالرحمن محمود حمادي حمد98688171941039023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد عمر جاسم98689171941008020

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيطه علي عزيز احمد98690171941008153

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمسلم عبد فيصل عبد الكاظم98691231941252153

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائييوسف محمد حمد حسين98692211941054131

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيرقيه محمد صالح اسماعيل98693181942182038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيعبد هللا جاسم حسين جاسم98694201941020065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائينور قاسم حمزه سعود98695201942154072

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائياوسكار اسو محمد توفيق98696201841304031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهاوراز اراز جبار عبد هللا98697201941311065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد حسين حسن مرعي98698171941008295

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيزيان سيروان فاضل نصر الدين98699201942334110

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد كاكه برا رمضان احمد98700201941304137

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيخالد محمد جاسم علي98701171941001023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائييوسف نجدت عبد هللا سلمان98702201941001328

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائيرفل عمار هاشم عبدالحسن98703201942125012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيعبد الرزاق احمد صالح محمد98704171941103045

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء سردار جعفر كريم98705201942340071

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيحذيفة ابوبكر علي عبدهللا98706211941027010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيبنين حسين عطيه ديوان98707231942098033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيرفل جميل هادي صالح98708231942076029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيرايه عدنان عبدهللا محمد علي98709181942243016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعباس سالم كاظم الزم98710271941007064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائينور الهدى سهيل نجم طه98711201942149042

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمحمد خليل ابراهيم حسين98712211941033067
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائينبا ازهر احمد يوسف98713171942290281

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيشيروان شوان مصطفى عبدالرحمن98714201941304075

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبشرى جعفر احمد وهاب98715201942345025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيمحمد محسن علي احمد98716211941229044

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيحليمة محسن عمران علي98717201942114019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين اياد حمد مكي98718271941014052

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمرال محمد رشيد شوكت98719201942180087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيمحمد عواد ابراهيم حمد98720201941235031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعلي ناصح قادر سعدون98721201941303114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمصطفى احمد امين حسين98722201941048199

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عزيز عبد الرضا هلول98723251941031485

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيهادي عبد خلف رهيف98724251941012179

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد ناصر حسان رضا98725251941049014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه ناظم شلوح محمد98726251942062684

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب غانم جواد كاظم98727241942142025

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعبد الحكم ميسر حسين يوسف98728171941018095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى وعد هللا عبد العزيز نجم98729171941017311

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيميثم رضى يونس غائب98730171941178128

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيشهد محمد حسن جاسم98731171942037009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائييونس علي مصطفى علي98732171941162080

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الباسط محمد جاسم98733171941007207

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيعبدالحميد اسماعيل زيدان احمد98734211941036015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيفاطمة عمران حسين جاسم98735191942188099

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيفهد سمير سامي ساير98736191941298017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية الجرناف المسائية للبنينصالح الديناحيائيحسين علي صالح علي98737181941329008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيمحمد علي محمد ياس98738181941067043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيخديجه عماد علي عباس98739181942203024

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيعبد هللا صباح جهاد مخلف98740201941084039

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيكرم محمود احمد سلطان98741171941008262

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيغفران محمد سالم عيسى98742171942297083

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشينى ارام علي حسيب98743201942344120

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيفاطمة محمد عبدهللا احمد98744201942330037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيرند عادل سعيد نعمه98745171942314041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن بكر جاد هللا حمد98746201941019074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيتارا شيرزاد صابر كاكه98747201942334064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيتونس علي محسن جمعه98748201942161010
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية السالمة للبناتكركوكاحيائيمالك زيدان خلف نوار98749201942155009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحمزة فاضل عباس محمد98750171941023063

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيرقية فارس صالح مهدي98751241942100046

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيهبة هللا طارق حسين سالم98752261942120262

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيصفاء عبد خليل عبيد98753171942294211

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيختام محمد هادي علي98754251942053027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى ياسر عبد الستار عبد الجبار98755171941015206

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيصهيب حسين ايوب فياض98756171941043014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد نشوان عبد العزيز علي98757171941007220

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيسعد محمد شهاب سلطان98758171941064027

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمنى عبد الكريم نوري خليل98759171942231377

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائيمنذر شاكر عواد شفلح98760181941145023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد هواش عذال98761251941150234

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائينوال منصور هاشم محمود98762181942182090

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائينور حسين ضاحي محل98763171942230147

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيفاطمه علي خضير ادهم98764201942114062

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.5اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيدجان شعبان محمد يونس98765171942286102

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسكينه نجاة شكور موسى98766201942118116

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد كاوه شريف صالح98767201941303167

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيغفران ثاير حسن احمد98768201942145022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيده ريا غازي جليل سمين98769201942345039

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعلي زينل دخيل يونس98770171941124075

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيفالح خليل بنيان صالح98771171941112049

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيزهراء ثامر فاضل فرحان98772171942235076

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيخالد حبيب عليوي حمزه98773261941009051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعبد الغفور جمعة فهد حسن98774201941022064

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيصدر الدين سعد جواد كاظم98775241941169034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائياحمد احسان ابراهيم حسن98776201941390009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائياحمد وعد احمد عمير98777311941001009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمصطفى عمار محمود يونس98778171941022169

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائياحمد خالد رجب جاسم98779171941012012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى اسامة عبد زيد كريم98780241941015142

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمد زياد دحام زيدان98781171941005104

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيزيد زهير حسين علي98782171941019036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد رياض طاهر عبدهللا98783171941023187

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائياسماعيل عبد الحميد سليمان نجم98784181941009011
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيزبيده خالد جاسم محمد98785181942218013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيحسن ناجي عيسى شهاب98786181941053011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيدانيه ياسين حويز رسول98787201942109032

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا صباح عز الدين سلمان98788191941021037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائياحمد الزبير حاتم كاظم98789231941043001

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيهبه مدين محمد عبدهللا98790181942232068

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيليث ياسر عيدان جاسم98791191941003081

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكاحيائياسيل محمد عبد الكريم خضر98792201942106009

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيكرم محمد حميد عباس98793171941008261

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد قحطان خليل محمد98794171941026229

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيرسل يوسف محمد بلو98795171942329029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد هاشم حسين98796171941026192

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.8االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائييوسف مؤيد ذنون يونس98797171941008416

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيسارة عباس فاضل علي98798171942289092

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيليث معد جاسم محمد98799201941250101

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماح فاضل محسن خضير98800111942080097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيعائشة اسماعيل حسن علي98801201942339013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار نجم عكار شايع98802241941203223

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمروه فرهاد ميكائيل صابر98803201942334227

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيفرحان محمد جاسم حسين98804201941020089

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيمحمد هاشم محمد حمد98805201941009079

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمسلم يحيى محمد عبد هللا98806171941143100

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمسلم عقيل يوسف اسماعيل98807271941011120

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيساره كامران طالب عمر98808201942137034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيرجوة جامل محمد جاسم98809171942277077

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيمروان فرمان ابراهيم حمود98810171841055022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيزبيدة وعد هللا نايف خليل98811171942299039

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيجابر فهد عبد احمد98812201941048043

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيبراء حسين يوسف ابراهيم98813171942317023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيرند سراج منير علي98814201942154028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد محمود احمد حسن98815171941217004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيطارق عبد هللا فتحي محمود98816171941143041

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيلبان كريم بولص داود98817171941069019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيطه جمال محمد حسين98818171941011122

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيثامر عايد فرج صالح98819171941055006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيريام حسين عطوان عزيز98820221942168018
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيمنال كريم صبار مصلح98821191942383160

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتصالح الديناحيائينبأ حسن عبد الرضا حسن98822181942375031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيزياد طارق حجي حسن98823181941054010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيطاهر نزار خضر داود98824201941084030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائياالء راجي تاجر عبد هللا98825201942114007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيساره نهاد نجات محمد98826201942117037

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيرسل عالء حسين غضبان98827201942120013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد محمود رحيم فندي98828111941156008

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعلي احمد محمد عمر98829201941019100

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائياحمد محمد عبدهللا محمد98830201941048022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد العزيز ناجي كوكز فرج98831191941009151

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيليزان سيروان محمد نجم طالب98832201942334217

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيريان فارس عبد القادر شيت98833171941012031

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعبد القدوس احمد علي صالح98834201941019083

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيزيدون حويش محمود رجب98835201941056011

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد يوسف طه خضر98836201941314030

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي ايدن محمد ابراهيم98837201941001155

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيغسان خزعل علي عبد هللا98838201941020087

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0ثانوية البسمة للبناتكركوكاحيائيحليمه ميسر عبد هللا صالح98839201942115015

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيحسن عاصي علي محمد98840201941312028

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد السالم رمضان قادر خورشيد98841201941059021

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياياد بسام ابراهيم حمو98842171941028037

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائيخالد محمود ثلج مالح98843171941056006

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائييحيى عمر جبار عارف98844201941304172

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيهيمن غريب محمد علي98845201941304168

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيعبدهللا عمر رشيد محمد98846201941017020

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيبروا مدحت احمد رشيد98847201941377025

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيهاوري زعيم نجم الدين نور الدين98848201941022150

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيليث نجيب علي محمد98849201941261055

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحسان ازاد محمد عزيز98850201941088001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيايوب يوسف رشيد حسن98851201941311007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيابراهيم امين جبار محي الدين98852201941303010

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيجنات حبيب حواس خالد98853181942208010

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيعمر فيصل محمد مال98854201941209014

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيسامر محمد احمد محمود98855201941001089

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيهيمن رفيق كاكل اغا98856201941304167
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيفالح نوري علي حسن98857311941002028

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيقصي صدام حسين رمضان98858201941261054

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياينار فؤاد حسين شوكت98859201942154013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيزبير عبد اللطيف احمد عبد القادر98860171941080051

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيحبيب بهجت حميد كريم98861201941399016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد رزكار حسين علي98862201941304118

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيعمر عبد الناصر خضر سليمان98863171941224029

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيشهله محمد عبد خلف98864201942109066

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيبراء قاسم محمد سلطان98865201942144019

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيوئام علي محمد علي98866201942261007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيرسل محمود جاسم خضير98867201942137026

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيسعد طه دبو حمد98868201941020039

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء مردان عمر مراد98869201942349022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره روكان علي مام عبد هللا98870201942344092

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيايمان شكران حميد خضر98871201942181005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيخلود محمد حسن محمد امين98872201942139039

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهافين هاشم عبد هللا احمد98873201942332040

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائينبأ محمد عباس خميس98874201942144057

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيأيالف علي زمان باقي98875201942118016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيايمان محمد عبد الوهاب جمعه98876201942120005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيسحر سعد عبد هللا فاضل98877201942138066

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيزهره جمال حسين عسكر98878201942154035

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيزهره شهاب احمد علي رضا98879201942282107

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشايان محمد لطيف خوا كرم98880201942334171

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيرنا مؤيد عباس خيري98881201942139051

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيمريم غفار الياس خضر98882201942134080

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائياسماء حسين علي عمر98883201942333005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكاحيائيخانم رمضان فرج كريم98884201942330021

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئافار قادر حمه رش توفيق98885201942352001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيصيده علي خلف عبد الحميد98886201942127016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيحنان نايف رجب محمود98887201942149013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبه يمان اسماعيل عبد هللا رسول98888201942340022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيزهراء طلعت محمد رشيد98889201942118090

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيالنه ابو بكر عمر اسماعيل98890201942340080

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيميادة محمد محمد جميل مصطفى98891201942150024

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيمريم زياد مولود رشاش98892311942054051
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشهله يوسف رشيد محمد98893181942383077

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيزينب ساالر ستار جوهر98894201942365026

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيبه هره رمضان شكور محمد98895201942338007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيمرضيه مصطفى عبد هللا سطوان98896201942137054

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيهدى احمد طه قادر98897201942331181

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكاحيائيساكار صدر الدين كمال عمر98898201942135016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيديانا حسن علي محمد98899201942114022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيياقوته فراس عزيز ابراهيم98900181942237058

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيهاله شاكر محمود قادر98901181942383111

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيديلين وهاب رشيد محي الدين98902201942344071

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائيبتول احمد علي محمد98903201942168003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائيسجى نهاد علي محمد98904201942168013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيضحى صبحي شريف حسين98905171942296086

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيبان ضياء يعقوب طعمه98906191942161010

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيفردوس صالح احمد مصطفى98907201942331137

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيمروه صادق محمد مولود98908201942334226

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيالن ازاد عاصي رشيد98909201942346054

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيفاطمه عمر علي صالح98910201942334195

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائييسرى غفور سعيد حمه خان98911201942351043

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيبيان حسن حسين انجه98912181942383031

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيحه نان ناصر عثمان صالح98913201942345036

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيسوزان نجم الدين حسون علي98914201942334161

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائينورا وسام جرجيس صالح98915201942139114

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيبيكرد شهاب احمد محمد98916181942383033

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيرحاب منسي صالح حمود98917171942166016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيمريم اسو قارمان علي98918201942331159

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيرقية لقمان رشيد محمد98919201942342038

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيمينا صالح محمد نوري لطيف98920201942395089

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيوفاء علي محمد خضر98921201942340097

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيايناس خليل ابراهيم طبج98922201942102015

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيايمان فخر الدين حسين حسن98923201942365007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيرسل صاحب صالح اسماعيل98924201942118080

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيمريم نوري رشيد حسن98925201942139099

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيزينب جنكيز علي حسين98926201942282112

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيساره قانع صديق عيسى98927201942334140

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفردوس فريق عمر فرج98928201942350005
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياسراء جاسم ماجد خلف98929201942154004

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيآمنه محمد شكور علي98930201942109004

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيرقيه عدنان احمد عيسى98931181942237015

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيبيداء شمس الدين رفيق احمد98932201942119019

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيشادان نوشيروان حسين محمد98933201942331125

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيفاطمة عصام اكرام زين العابدين98934201942181023

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيدينا غالب ياسين نور الدين98935201942344073

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيشاجوان نوزاد شريف محمد امين98936201942331122

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزهراء جعفر حسين مصطفى98937201942342040

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائينور محمد نجاه رشيد98938201942154073

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمه نشوان غانم حسن98939171942312010

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيماريا ابراهيم دخيل فرج98940201942149037

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم فاضل عبد طارش98941141942225122

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكاحيائيسندس احمد جياد لجي98942201942121024

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيمروة ضياء اكرم يحيى98943171942301113

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيوزيره احمد عبد حبيب98944201942208009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسميه نهاد احمد رشيد98945201942332028

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيسهاد حسين عيسى باغوز98946201942058007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيافراح سعيد محمد غفور98947181942203010

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائينور جالل شكور فتح هللا98948181942383106

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسيفر شوان محمد رؤوف صالح98949201942340066

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائينورة عواد ابراهيم عالوي98950201942211010

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيريهام عباس حسين جار هللا98951141942071025

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد حسين تقي98952271942055071

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيسوسن نجم عبد هللا محمد98953201942118120

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيتارا ئه زى محسن حسن98954201942365010

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيعبير خلف جاسم محمد98955171942046033

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائيغاده نعمه جابر عبد هللا98956201942132036

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيسجى احمد صالح خلف98957201942211003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسميه خضر حسن رضا98958201942340062

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيبشرى عبد هللا عبد المجيد حسن98959201942161009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيدالل هادي صالح محمد98960201942109034

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيفيان حاتم سمين عزيز98961181942383091

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكاحيائيجيا محمد عبد هللا احمد98962201942107002

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيديانه نجاة صالح محمد98963201942345042

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيماء قاسم مجيد محمد98964201942340072
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قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائياسراء موسى نجم الدين احمد98965201942392003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينيكار جالل عبد الكريم امين98966201942346067

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيمروه ازاد احمد عبد هللا98967201942144047

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائينهى احمد كريم حسين98968181942182087

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيرؤى خالد محمد غزال صالح98969171942330048

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيصابرين حسن اسماعيل بديوي98970201942109067

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائياسيا حسين نامق محمد98971201942133005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبريهان عزيز حسن كريم98972201942345023

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0اعدادية السالمة للبناتكركوكاحيائيهبه رائد عبد هللا صالح98973201942155011

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيمريم مصطفى خالد هادي98974201942392011

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائياميرة خليل ابراهيم عطية98975201942227001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0ثانوية الهناء للبناتكركوكاحيائيهناء محمود صائل جزاع98976201942161034

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيسجى علي مجيد محمد98977181942203039

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائياسراء قابل كامل سمين98978181942383005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيسناء عامر ياسين محيميد98979201942208002

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيأسين محمد صالح الدين محي الدين98980201942118005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيبان قاسم صالح جاسم98981201942331036

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائياماني حامد حسن علي98982181942203014

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيساره حسين علي حسين98983201942109051

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيمها غانم عماش صلهوم98984181942177041

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيفاتن تحسين محمد سليمان98985201942239013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمروه قاسم طاهر حميد98986201942342058

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيصابرين شيرزاد نجم الدين محمد صالح98987201942352046

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيفاطمه محمد حمه شريف كاكه خان98988201942102060

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينور قاسم هاشم شكور98989201942282218

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيداستان عاصي رشيد سمين98990201942352023

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكاحيائياماني محمد طيب ياس98991201942112004

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائياساور عدنان قادر علي98992201942141007

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيمنال حمد دغماش حمور98993311942001017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيرشا محمد جاسم محمد98994181942242061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء عبد هللا ابراهيم صالح98995121942106007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد خليل لطيف عباس98996121941022008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائياخالص عدنان حمد فاضل98997181942247001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيمحمد خطاب حسن حنده98998181941019030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيوسام غياث عبد الكريم عبد هللا98999171941012103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيرقيه محسن محي حسن99000181942243023
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الديناحيائينعيمه حسن عبد عبدهللا99001181942164016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية المرجان للبناتصالح الديناحيائيرحمه سالم حسين علي99002181942262009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيمرح محمد علي اسماعيل99003321942029063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيشهد محمد ظاهر مطلك99004181942243040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد عمار رشيد يونس99005171941223009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيبراء عماد خضير يونس99006171942232066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر محمد نعمه خضير99007251941200034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيسرد عبد المنعم طايس عبد99008171941009035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيمحمد علي محمود موسى99009171941024111

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيمؤمن وليد غانم احمد99010171941011243

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيفتحي عدنان فتحي محمود99011171941028173

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيجمال ادهم يونس فارس99012171941124022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيعبد القادر جمال عطشان ضاري99013171941201013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيعوني محمود يونس خضير99014171941142038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائياسراء علي صالح علي99015171942317004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمد علي مراد جاد99016171941009082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيمعذ سامي محمود عبدهللا99017181941067051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمار احمد عزالدين صالح99018171941026146

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمود عمار قاسم محمود99019171941013064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعلي حسين محمد علي ابراهيم99020171941007151

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيأيه زياد يحيى قاسم99021171942274022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائياحمد داود حسن عبدهللا99022171941400001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحامد علي حسين عبوش99023171941007054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيضحى محمد خضر برهو99024171942296087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعلي خضر محمد زيدان99025171941007152

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيدعاء احسان غانم محمود99026171942237060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمهند سالم محسن خليل99027171941019098

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا جاسم محمد علي99028171941005111

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيعائشة صدام خليل محمود99029171942274103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائيثائر ياسين حسين عبد هللا99030311941002012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيشيماء محمد احمد صالح99031171942314069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم الياس علوش99032171941222009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد خلف حسين فارس99033171941007202

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيعبد الكريم محمد خضر احمد99034171941166017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيابو عبيدة محمود انور عبد الحميد99035171941186003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيحسام علي قاسم حسن99036171941027031
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيسوليان سعدهللا نائف الياس99037171941060047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيهاجر امين صبار عبد الحميد99038311942047199

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية القوارير للبناتنينوىاحيائيوجدان عطاهلل يونس احمد99039171942304039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائياحمد وسمي حمود رزيج99040181941035011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيدالل عمر راكان ذنون99041171942288100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعمر محمد غانم محمود99042171941143073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعمر خالد رشدي محمد99043171941015135

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمدين احمد حميد صالح99044171941003117

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيأسامة مطير األبتر عايد99045171941001012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.8ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي نبيل علي قاسم99046171941186069

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيحسين خلف خليفه دوشان99047201941019038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيفارس نوري مشعل جاسم99048171941018155

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيطه ياسين احمد محمد99049171941018093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيسعد حمد عبد هللا حميد99050171941009036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينسم محمود عليوي حسن99051171942277175

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائيمحمد علي حسون عبد هللا99052171941013058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيصفا نوفل نذير يحيى99053171942321056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيزينب ذنون يونس عبد99054171942314054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعزيز خضير حسن حماد99055171941026134

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمعاذ قيس نايف علي99056311941024144

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيحسام حسن عيسى ابراهيم99057311941001013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتصالح الديناحيائيريام قيس فرحان هادي99058181942271023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية سد الموصل للبناتنينوىاحيائيصفا سالم محمد مصطفى99059171942257015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيبيان عبد هللا محيسن معيوف99060191942371016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيقتيبه حسين علي حبش99061171941007183

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسراء احمد حمادي خضير99062171942280003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيغسان قحطان محمد هيجل99063171941037011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائينور عبد هللا بالل علي99064171942231407

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد عادل حسين محمد99065171941351237

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيحاتم كريم حسين علي99066181941089013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيقتادة حسين علوش ابراهيم99067181941009043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائيرباح محمد مجبل عبدهللا99068181941145010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائينيان محمد صابر كريم99069201942341075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائينور عبد هللا محمود سليم99070191942194103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيايوب عدنان شاكر محمود99071121941022029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيحسن ابراهيم عثمان ابراهيم99072201941025014
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائينور محمد جابر عبد الرحمن99073191942200044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الديناحيائياسماء حسين شخير زعيل99074181942390005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائياحمد قاسم مهدي صالح99075181941033005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتنينوىاحيائياالء محمد عبد الغني عبد هللا99076171942320002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائينبأ بشار سالم جارو99077171942330122

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيلمى خالد محمد غزال صالح99078171942330106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيسهى داود سليمان احمد99079201942154048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيباهرة عبد ابراهيم كراف99080171942041011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيانور شهاب احمد محمد99081171941018040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيابراهيم نوح خلف عبد99082171941143002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائياحمد مازن عبد الغني محمد صالح99083171941186010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيبشير احسان علي حسين99084201941022033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي مناضل عبد الكاظم عطيه99085111941026081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائياحمد هرماس ثالج محمد99086171941009015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.5ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيلمعان فارس بكر محمود99087311942047156

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد هللا محمد صالح عبد هللا محمد99088171941022090

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيمصطفى حسن يحيى حسين99089231941205027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيدالل عالء احمد حسين99090171942262040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية العرفان المختلطةديالىاحيائيمحمد موسى جواد محمود99091211941352019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيمنار حامد علي حسن99092171942230130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي جاسم غثيث عباس99093171941364055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيسيف علي حسن مالش99094171941026087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد علي ياسين99095171941351163

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيعائشة ازهر فاضل امين99096171942286252

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيوسام محمد يونس خلف ابراهيم99097171941016095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيحسناء مهند عبد الخالق عبد الرحمن99098171942286093

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيعيد سالم شندي عزبه99099171941207025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيوليد خالد محمد رمضان99100171941018226

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيلقاء حسن خلف احمد99101171942075018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن حارث علي محمد99102171941025060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد ادريس ياسين محمدعلي99103201941314023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيانصاف جاسم محمد عبد القادر99104171942305020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن فرج وحيد جابر99105221941367006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.3اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهاجر نشوان ادريس عبد99106171942288337

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائياحمد جالل حمادي عيسى99107181941131002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيايوب عبد دخيل عبد99108201941025010
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائياحمد حسن علي دلف99109191941040002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيزينب خليل خضر محمود99110171942288172

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيعامر خطاب احمد ابراهيم99111201941253032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيرقيه بشير عبد الوهاب احمد99112181942374024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعباس عبد هللا عباس هالل99113171941008156

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمود ابراهيم رحيل عودة99114171941007227

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحمزة سلمان عوني حسن99115171941028071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينغم اسماعيل عبيد فهد99116241942124144

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيانتصار صابر يونس قادر مصطفى99117171942232050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.4اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيغسق خليل مصطفى عبد هللا99118171942286262

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيوليد حمد عبيد احمد99119191941106040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعاصم عطيه احمد مصطفى99120181941016028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيايالف عدنان عثمان قاضي99121201942118040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيقاسم خالد احمد علي99122171941026174

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعثمان عادل احمد اسعد99123171941025074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيه عبد الوهاب عبد الواحد خلف99124121942106004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيابتهال عمر حميدان ناصر99125171942230011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائياحمد سالم حبو حسن99126171941010004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد هاشم شاكر99127171941066036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمروان حماد احمد عبيد99128171941005124

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيبالل شريف محمد ابروش99129171941118016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيعلي احمد كاظم حسين99130231941014063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائياسماء شحاذه جالج ازرك99131201942144007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد محمود عايد خلف99132171941008055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائياهلة علي حيدر عثمان99133171942288055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيايه احمد قاسم حمزه99134171942269001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائياحمد سعد صالح محمد99135171941039005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائييوسف ثامر جاسم محمد99136171941076025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعمر غازي خلف محمد99137171941020087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيازهار غانم جاسم محمد99138171942046001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0ثانوية نينوى للبنيننينوىاحيائيصالح جاسم محمد صالح99139171941207018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعبد الحق احمد خليف زاب99140171941023094

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعيسى عبد هللا علي جرجيس99141171941024085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيره نج عبد السالم عادل نجيب99142201941304057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد محمد نجاة نوري99143201941259045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد مطلب حسن مهدي99144211941009186
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد نزار غالي علي99145141941019011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى زيدان عبد الكريم محمود99146171941008362

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيمحمد صكار فرحان خليفه99147191941287025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائياحمد عبدهللا جميل محمد99148181941036005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيمحمد كريم خليفة ثميل99149191941086028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية العفاف للبناتصالح الديناحيائيشيماء احميد احمد لفته99150181942251010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيانمار صالح محمد حسن99151201941025008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيبراء قصي عطا هللا علي99152201942118055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيهديل مالك عباس علوان99153231942114129

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيسفيان طلب عبد هللا بالوي99154171941003049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائياهله محمد عبد المنعم محمد99155171942290040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيهند جميل جمعة علي99156171942340012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياحمد محمد عزيز صالح99157171941026023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد اسكندر سليم كريم99158201941377055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائياحمد خلف حسين خلف99159171941048001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعبدالرحمن عبدهللا خلف عبيد99160171941039022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيريم محسن مولود سلمان99161181942232027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيمصطفى نياز حبيب سعيد99162201941390110

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزيدون تحسين محمد جاسم99163121941022051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيريان فالح شمد داؤد99164171941350067

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيهبه مثنى جاسم محمد99165171942315134

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيمنار مؤيد عبد هللا احمد99166171942289164

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائياية مهاد علي محي الدين99167171942237029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيشهد محمد مضحي شبيب99168171942046029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعمر عماد عمر يوسف99169171941023154

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح مهدي عواد99170171941007204

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيصالح احمد محمد حسين99171171941103032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمصطفى باسم محمود ياسين99172171941023212

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائياحمد جميل احمد حسن99173171941103004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود مصطفى مقصود99174171941144094

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيبهاء الدين احمد خيري رشيد99175171941015045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائياحمد وعد هللا مصطفى صائل99176171941077011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيضياء رحيم هاشم سدخان99177271941007063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاطمه صفاء ناجي حسن99178181942230054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.3ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن ماهر عادل محمد سليم99179171941022079

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيانسام ارشد شوقي محمد صالح99180171942233011
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيانس محمد متعب احمد99181191941011041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائينادية عمار ابراهيم احمد99182171942240031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيأيمن خالد طراد عبد هللا99183191941032001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيعبد الناصر عبيد خليف طرفه99184191941356030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيارقم اياد نجيب سعيد99185171941028028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية الحرية للبناتالسليمانيةاحيائيفاطمه محمد خليل اسماعيل99186321942028015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيحنين خالد عباس خلف99187211942133014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد جمعة شهاب احمد99188171941351007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائياميمه احمد محمد علي فتحي99189171942286055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبيدة احمد رياض محمد99190171941008200

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيطيبه صالح الدين سالم خالد99191171942274099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيعماد مهدي فرحان عبد هللا99192171941073025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد حميد صالح99193171941003100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعلي ذنون يونس عبد99194171941007153

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعمر صالح عباس علي99195171941024081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيهمام احمد طه احمد99196171941011360

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد فالح حسن احمد99197171941018199

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية باقرته للبنيننينوىاحيائيعثمان سليمان حسين هالل99198171941082007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعبدهلل محمد عبد الهادي محمد99199171941025073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا جبار رشيد حسن99200111941203131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيهبه محمد صالح حسن99201181942339022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيحنين شكر محمود دواي99202191942188031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.1ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائييوسف صباح كاظم خالد99203201941050048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيعلي نامس حسين محيميد99204201941207004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيأيوب يوسف عويد دهش99205181941042001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيوسام محسن عبدالوهاب طه99206181941016073

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائياحمد ناظم عبد حميد99207201941025006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيبدريه يونس خلف صالح99208201942109023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائياحمد تحسين علي مطر99209231941008008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيسالم رمضان حمود خلف99210171941075009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيزينب هاشم زين العابدين زينل99211171942241041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيهبه صدام علي حسن99212171942232297

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيبرزان مرعي حسن محمد99213171941143021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد الملك طاهر محمد سلطان99214171941007140

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائياوس قصي سليمان عبد99215171941025022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائيعبدالمنعم حميد اضعيف محمد99216171941039024
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيشهاب خالد شهاب احمد99217171941143039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد وعد هللا محمد حمد99218171941007037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيآمنة عصام فتحي يونس99219171942233002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائياسماء عباس حسين عماش99220181942242015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنباراحيائيدعاء محسن شاهر علي99221191942135004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.7االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد سالم جاسم عبد99222171941008306

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمد لؤي محمد محمود99223171941021082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمد نزار خورشيد رشيد99224181941035133

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيغفران مهدي صالح حسن99225181942183080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايمان فارس محمد عبيد99226171942277033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائينور صالح عطية جاسم99227171942240035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيغيث ادريس جرجيس عبدهللا99228171941026167

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعلي عبد العظيم مجيد عبد الكريم99229201941030095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيقحطان عبد الستار احمد عيسى99230201941056020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياشرف يحيى سالم خليل99231171941008066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيصفوان ابراهيم محمد حسن99232171941003058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيافراح عبدالكريم ياسين محمد99233171942259006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائييوسف سليمان ابراهيم حمد99234171941043035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية وانة للبنيننينوىاحيائيمحمد حميد محمود احمد99235171941093018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائينجم حيدر هاشم عزيز99236171941067050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيسالم احمد ابراهيم مبارك99237171941104035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيبينات عبد الوهاب عبد الخالق إسماعيل99238171942330032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيمريم حسين حسن حماد99239201942145028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيعذراء يعقوب يوسف جاسم99240271942088160

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيحسن كريم غفور كريم99241201941311017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائييوسف عادل رحمه هللا حمد رحيم99242201941308038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكاحيائيمصطفى جمعه صالح محمد99243201941059047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعبد هللا مساعد اسماعيل حسين99244321941010054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيوالء حسين خطاب حمد99245201941250130

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيعمر جمعه ابراهيم حسين99246201941239012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسن زويد حبيب99247141942108036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيابراهيم يحي ياسين رحيم99248191941020002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيمشعان مرعي محمد عيسى99249181941067047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.8ثانوية المتميزين الثانية للبنيننينوىاحيائيمصطفى فياض هاشم سلطان99250171941212032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.4ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد مشهل صالح سليمان99251171941022147

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائينور ميران ابراهيم عبد99252181942186050

3590 من 2757صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيمحمد عبدالحليم مطلك صالح99253181941054020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيحسن مرزا ميشو مرزا99254171941359016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيسارة زياد عبد االله قاسم99255171942319034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد المهيمن طلب محمد جاسم99256201941030088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيزياد عمر زيدان خلف99257201941001084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيسما خالد عمر ابراهيم99258311942047119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيبشار عمار فرهود ياسين99259121941029010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيوعد هللا خالد اسعد علي99260171941143115

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيمنار مهدي صالح عبد هللا99261171942315121

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائياصالة محمد فتحي حسن99262171942251022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حميد حمود ابراهيم99263171941351244

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور محمود طه مصطفى99264171942280272

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد حسن محمد عبدهللا99265171941026198

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيشيماء حمود جاجان خضير99266171942329048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينور ماهر مجيد حميد99267171942289185

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد ياسين احمد99268171941007005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية اجحلة للبنيننينوىاحيائيمجاهد حمد محمد عبدهللا99269171941043028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد دريعي بدر99270171941007241

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىاحيائيحذيفه فيصل احمد صالح99271171941133003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية وانة للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود حسين محمد99272171941093024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن عمار حمد محمد99273171941011143

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عبد المجيد حميد مجيد99274171941007136

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية تويم للبنيننينوىاحيائيسالم ناصر حسين عطا هللا99275171941197004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائياسامه ايوب طريد كردي99276181941089008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد علي طامي شيحان99277181941149004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد فتيخان خلف99278191941111039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.8االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد بشير حسين عيسى99279171941008288

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىاحيائيعلي غانم خليل قمبر99280171941196010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيمحمد دحام خلف حسن99281171941400052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا خالد الطيف نايل99282191941032029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيعامر سعد مزبان خلف99283191941014033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيحسن خليل ابراهيم عطيه99284201941056008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيفراس مشعان ضاري خلف99285201941056019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد ياسين يوسف99286171941008376

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعمر عادل علي حسين99287171941351249

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياحمد ثامر فتحي ابراهيم99288171941026007
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيعلي اسعد محمد مصطفى99289171941218015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيابراهيم عبد المحسن محمد عبد هللا99290171941008018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد رياض ابراهيم عايش99291171941028016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيعال غزوان موفق عبد الرزاق99292171942274109

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا نشوان حازم محمد99293171941017160

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبراء محمد رفعت عبد هللا احمد99294171942231087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيصدام يوسف عبد هللا احمد99295171941025052

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيفاطمه خضوري عباس كاطع99296231942116040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيسارة جاسم عزيز علي99297201942127012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيزانا علي عباس حميد99298201941303079

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعبد هللا نجم عبيد رحيل99299231941051070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر حسين مديح عذال99300111941034026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائييونس محمد احمد صالح99301181941016076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائيمصطفى محي محمد سايج99302181941033055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.1ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيسرى وائل طليع محمد99303171942233084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين ابراهيم صادق ورد99304241941151012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية الصقور للبناتصالح الديناحيائياية مهدي حسين علي99305181942206002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيعز الدين غانم شندوخ زيدان99306181941278007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائياسوان اكريم احمد سلمان99307181942176014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيناجي فليح احمد ياسين99308311941001045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيايمان طيب زوراب حويز99309201942138020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنباراحيائيرسول عبد عطيه خلف99310191941027012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيابو بكر صديق عباس مصطفى99311171941218001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيهشام فتح هللا حسين عاصي99312171941007247

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىاحيائيعلي نور الدين بكر مصطفى99313171941227028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمؤمن بشار احمد جارو99314171941023232

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائيهشام احمد عبداللطيف فنخ99315171941048013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيوفاء هالل دحام عبود99316261942095057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيمحمد خميس ابراهيم سليمان99317171941025101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد شوقي شريف محمد99318201941302132

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيفاطمه رافع رحيم علي99319201942282158

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائياحمد فرمان عثمان محمد99320201941303028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعلي حسين عطية محمد99321201941048111

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكاحيائيعلي عائد محمد يوسف99322201941067018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيمحمد عبادي محمد يونس علي99323321941010077

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيمحمد حسين سهيل عبود99324191941071081
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيسيف عمر عبد هللا هاشم99325191941071044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر عمر علي كاظم99326251941019004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0الخارجيونالكرخ الثانيةاحيائياشرف حامد خضر محمد99327111941400005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيزيد فالح غيهب شباط99328181941041021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائياوراد صالح محمد سلمان99329181942218002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيريان غائب خلف سليمان99330181941053014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الديناحيائيعبدالرزاق مسعود زوير عجل99331181941053019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائياسماعيل حبيب ظاهر حسن99332181941145004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا ميسر لطيف عالوي99333311941001025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيعبد الرزاق محمود عبد جاسم99334191941052018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعبد االمير عادل حسين جاسم99335161941061014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائياالء معاذ ميسر يونس99336171942294038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيأمنيه عماد مؤيد يوسف99337171942288009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيأرجوان مروان عدنان حسن99338171942294001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعزام غانم حميدي محمد99339171941008212

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعبد اللطيف كريم صكر شهاب99340171941005063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعبيدة محمد سعيد قدو99341171941011185

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمروان شاكر محمود خلف99342171941003119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيتقى علي احمد جاسم99343171942231091

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد ميسر يونس حسن99344171941028240

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيمحمد سلمان كاكه رش رشيد99345201941365020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيجعفر منيب محمود ابراهيم99346201941390024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيمحمد ميزر علي خليل99347331941070078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيانمار محمد حميد كاظم99348231941001017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعبدالعزيز خالد احمد حسن99349181941016032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائينجاح عذاب نزال دليمان99350191942371059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيعصام محمد هادي قدوري99351201941007027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعليان قاسم عبدهللا حسين99352181941006083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد علي كفاح حسين حسن99353181941006113

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائييسر صالح مهدي عبدالصاحب99354181942176190

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين كريم تومان صكبان99355251941009080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيمؤيد هاشم رحيم قادر99356211941027030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيايمان محمد خليل حمزة99357231942090035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةاحيائيسجاد عدي عباس بلبل99358161941050010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيلقاء سالم محمود مرعي99359171942277151

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيشهد احمد علي محمد99360171942232176

3590 من 2760صفحة 
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيعلي ناظم علي داود99361171941023142

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىاحيائيرياض صالح خضر محمد99362171941104034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيسيف وليد غالب فرمان99363171941005040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمصطفى جمال غانم محمد99364171941023214

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيزينل محمد باقر قاسم رضا99365171941124057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيمحمد ادريس جاسم محمد علي99366171941118051

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرحاب رياض فيصل محمد99367171942294096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائييوسف فاضل لطيف جاسم99368201941259368

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيسقيا قاسم شوكت فيحان99369191942217075

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيالحسن أديب حمد خليل99370191941013014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائياحمد عويد عزيز محمد99371211941043004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائياحمد عبدالرزاق سلطان خاير99372181941036004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيهاله عباس تركي نصيف99373181942238044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيامنه خالد عبد القادر يوسف99374171942321008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيحنين هادي عباس عبيد99375271942088065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيسرى جمال اسماعيل مصطفى99376191942194058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيأيمن عبد هللا مشرف صالح99377191941032003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةصالح الديناحيائيلقاء حسين ناجي حاجم99378181942072016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيمحمد سمير صباح عبد99379231941181059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيمرتضى صالح عبيد جاسم99380231941032081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية الياسمين للبناتالسليمانيةاحيائيريام صبحي فاضل لطيف99381321942025015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيعهود عامر ابراهيم علي99382121942084033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيحنين حامد تايه وكاع99383171942295017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائييونس عبد الباسط سليمان داود99384171941013082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيريمان عدنان اسماعيل عبد99385171942314048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائينور حسن عبد هللا سليمان99386171942357131

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيايسر يونس خضير عبد99387171941007046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيحمزة عمر محمد علي99388171941007065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيذنون خيري ذنون شهاب99389171941038018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيخالد هاشم طه عزام99390171941026061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيجالل طالل طه محمد99391171941024028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد عبد الغفور شكر99392171941023223

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياالء محمد امين سمين99393201942282024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائياحمد محمد عادل خلف99394171941166003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد االمير جواد كاظم99395251941157003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد ابو بكر نجم الدين شوكت99396201941309002
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيمنى محمد حمد صالح99397201942177026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيبارق رشيد مرعي عوفي99398201941002008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيشيالنه هاشم عبدالرحمن محمد99399201942139082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيهزان رزكار عبد الرحيم محمود99400201941303191

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيطيبه عمار فيصل عبد99401181942161036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد خليل ابراهيم احمد99402181941149031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي مهدي ثويني99403241941012027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائياحالم جبار عواد خضر99404181942237001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيرفل عواد نزال نمشان99405171942259040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائينور رائد جواد عبد هللا99406251942057084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيخوله كريم يوسف وكع99407211942102027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيمصطفى روكان عوض خلف99408181941037055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيعلي عماد كاظم كاطع99409221941019095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائياحمد سالم عبود محسن99410231941011005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسن حسين هاشم حسن99411231941017020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي سالم حسين عليوي99412231941019087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيزهراء صدام طارق صديق99413171942314050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىاحيائيغنام حميدي علي خليف99414171941114024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية وانة للبنيننينوىاحيائيعمار فهمي جعفر الياس99415171941093016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم الياس علوش99416171941039001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيمحمد فيصل عبد هللا حسن99417171941077054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمحمد فتاح حسين محمد99418171941020121

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد غازي عباس جرجيس99419171941027108

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد طالب كاظم زغير99420111941203219

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكاحيائيعمر وسمي صقر يونس99421201941255019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيامينه عماد احمد قنبر99422201942145005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائياحمد حسن صالح عبادل99423201941235001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائياسراء جاسم محمد عباس99424201942111004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيبراء فيصل خليل ابراهيم99425171942230038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائياحمد رمضان عبد هللا اسماعيل99426171941201002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف حارث مجيد عزيز99427141941020061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيزينه ابراهيم حمود فريح99428181942186025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيكرم نواف حازم خالد99429171941011240

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي حسن علي محمد99430201941001158

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيليلى نجيب انور محمود99431211942109070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيفاطمه زيدان عبد الحميد عليوي99432211942178177
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيهيالن ازاد جالل محي الدين99433201941304166

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيكرار احمد لطيف هاشم99434241941010109

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائياشرف جالل فيصل حسن99435171941011053

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيفاضل علي صالح احمد99436311941001034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائيشهد لقمان سلطان حسن99437331942045010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكاحيائيسدره محمد حسن خورشيد99438201942337018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيهبه نجم عبد هللا علي99439201942238027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيحال محمد احمد قنبر99440201942160029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيحنين عامر احمد اسماعيل99441101942090038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيزكريا محمد يحيى ذنون99442171941011101

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكاحيائيشحاذه ناظم صالح نجرس99443201941204007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائيطه محمد عبد محمد99444171941116013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيهدى مهدي عوده حمد99445311942038069

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيرحمه قيس شكور مجيد99446201942109036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيريان برهان نبي حسن99447201942365022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينكركوكاحيائيابراهيم محمد سامي ايوب99448201941021001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيرحاب غالب محمود علي99449171942314038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.6ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيمحمد تيمور حسام الدين عثمان99450201941050032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيابراهيم محمد خاير محمود99451211941033001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيانور غازي عاشور جهاد99452171941066007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائياسماء سليمان عيدان فنش99453201942180009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيسدرة فالح حسن سعيد99454171942301082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيهشام ابراهيم خضير عكله99455171941055018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيتارا كنعان شاكر كريم99456201942333017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر محمد حسن اسماعيل99457171941026158

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكاحيائيليره حسين عزيز لطيف99458201942337027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائينجاح عباس محمد يونس يوسف99459201942137062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيعمر جمعة شهاب احمد99460171941064041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيفاطمه سمير محمود احمد99461201942109080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائياحمد عبد هللا صالح علي99462171941009011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية الرياض للبنينكركوكاحيائياحمد علي فرحان حسين99463201941023003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية األمالي للبنيناالنباراحيائيحازم عبود احمد خلف99464191941038003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى باسم مزهر حبيب99465201941001278

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيمحمد امساهر صالح محمد99466201941025054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيايه ياسين احمد حميد99467171942279018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائياحمد عالء الدين محمد مصطفى99468171941016008
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيننينوىاحيائيسلمان ذنون سلمان داود99469171941076009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيكرم مشهل فتحي احمد99470171941011239

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائياحمد عباس فاضل فيصل99471231941188003

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيابراهيم عباس داود حسين99472171941059001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائيرسل صباح هالل عوفي99473201942150008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيديانا اركان سالم ابراهيم99474171942328017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيكرم زيد فرحان رشيد99475171941011237

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيميسم صكبان جاسم محمد99476201942151022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيامنة عارف محمد جمعة99477171942280025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائياحمد محمود حسين صالح99478201941025005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.3ثانوية المتميزات الثانيةنينوىاحيائيضحى نزار غانم محمد99479171942318038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكاحيائيمحمد محمود زين العابدين مصطفى99480201941051019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائيايمان عالء الدين غضبان خليل99481201942124023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيمصطفى وليد حميد مجيد99482191941356052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيياسر احمد خضر غرب99483201941020125

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيمنار محمود ابراهيم سليمان99484171942357115

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيلقاء عبد هللا عبد حميد99485201942282173

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسمية محمد نور يونس صالح99486171942294181

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيخنساء اكرم حامد حسن99487171942230051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائييعرب صهيب محمد ثامر حمد99488171941001095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيرؤيا ايدن محمد نوري لطيف99489201942395040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيطه اسعد عبد هللا محمد99490171941008152

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيايمان خليل حسين احمد99491181942243008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياوميد وعد محمد جميل يونس99492171941018042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائياالء حسون حسين كريم99493201942139015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية670.8ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائياية عدنان شاكر مصطفى99494171942268022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية641.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائياحمد محمد محسن محمد99495331941001010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا وليد خالد هاشم99496171941143055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية627.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيعبد محمد ابراهيم عويد99497311941001026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية608.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيروعه عبد هللا احمد محمد99498171942317043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية593.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيالحسن عبد الجبار محسن دخيل99499221941003021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائينبأ عالء خضر الياس99500171942283118

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية584.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائينور اسماعيل اسماعيل زعل99501171942259078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمصطفى غانم يونس خليل99502171941005128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيعلي حسين صالل حمزة99503231941167026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى باسم مشاي عمران99504141941003089
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية545.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد ثامر احمد99505171941012092

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيموسى حسن كتيب خليف99506231941257186

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيمنار هيالن داود طراد99507191942369261

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية517.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيمحمد ماهر عبد شاهين99508171941023196

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية498.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا مطر خلف99509171941003111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية484.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر محمد اسماعيل ردام99510141941047027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية484.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيفهد شعيب عبودي علي99511171941080114

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية483.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائياحمد يوسف ثامر عزيز99512171941008059

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية482.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن وليد غازي ابراهيم99513171941024056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية471.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيقاسم يحيى عبد الستار يحيى99514171941020096

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية471.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيانفال عازم حازم داود99515171942231046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية470.0ثانوية هولير زانستي للبنيناربيلاحيائيحسن يعقوب يوسف حسين99516311941019008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية470.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائينوره ابراهيم محمد شيبو99517171942295074

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية469.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيزينة حسن جيبو علي99518171942281073

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية468.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيرحمه شهاب حمد خليفه99519191942148014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية467.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعمر محمد عبد هللا محمد99520171941080110

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية466.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائياستيفن سالم اسحق خليل99521171941364007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية465.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيعباس طالل عزيز حسن99522171941066022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية465.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعبد هللا هاشم محمد علوان99523201941013051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية464.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيعذراء ثامر عبد هللا مصطفى99524171942290214

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية461.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيحسام محمد عبد الموجود حسن99525171941350045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية455.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيانمار كريم حميد سهيل99526201941022031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمازن محمد عيسى احمادي99527171941350168

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياكرم قاسم عباس عبد الكريم99528171941351036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيوعد هللا محمد علي ابراهيم99529171941007253

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0ثانوية القبة للبنيننينوىاحيائيعبد الجبار فرحان عبد هللا احمد99530171941081018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد شهاب محمد ذياب99531171941008311

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية451.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىاحيائيعلي سالم امين علي99532171841196014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد هللا عبد الرحمن عبيد99533171941017247

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيآيه محمد احمد محمود99534171942285030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائياميرة داود سلمان مظلوم99535311942001005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعبد الجبار ماجد حمادي شهاب99536171941021036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيمروه خضير شبيب حطاب99537171942317075

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0ثانوية الموفقية للبناتنينوىاحيائيفاطمه عمار زينل جاسم99538171942269019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسوزان كمال رشيد بابيرو99539331942064008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيحاتم حسن احمد عبد هللا99540171941025034
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائييوسف زياد شيت اصويفي99541171941003131

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى ادريس احمد حسين99542171941015192

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد عبدو محمد99543171941161002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيسارة محسن طاهر محمد99544171942280149

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيالنا فرحان خدر جمعه99545171942244056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيمصطفى عجيل غربي جاسم99546321941060064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائياحمد حسون احمد عبدهللا99547171941026008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمحمد زهير قاسم سليمان99548171941015157

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيردينه ناظم متعب حسن99549181942015006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائيمصطفى اسماعيل جاسم حمادي99550311941012027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيايناس الياس عذيب بكر99551171942149003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيبسمه علي احمد خلف99552171942277049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيطيبة اسعد ياسين ابراهيم99553171942231298

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزينب جاسم محمد نجم99554171942237099

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيلينا سهاد مؤيد الياس99555171942329058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائيحنان محمد ياسين علي يونس99556131942242008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيحسن علي أطرم علي99557171941005030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيبسمة محمد حمدون حامد99558171942254023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0ثانوية نينوى الثانية للبناتدهوكاحيائيلوجين قاسم يحيى قاسم99559331942038018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيزين الدين زياد علي محمود99560171941028089

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائياحمد طالل ادريس صالح99561171941028020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييمان محمد صالح حمود99562171941017341

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيريان محمد معيوف صلبي99563171941161037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمد صدام محمد احمد99564171941009076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيانسام سعيد هالل حمدي99565171942238015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيعائشه علي سالم محمد99566171942295054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيبهره كريم طه طاهر99567201942331043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيصفا فارس محمد احمد99568171942238061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرحمة ظافر محمد فيصل99569171942294100

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد سالم ياسين عكله99570171941351015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيهجران علي الياس علي99571171942297110

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيايناس عبد الخالق عبد القادر طه99572171942232061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر احمد جمال محمد امين99573171941157035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0للنازحين- ثانوية األخوة للبنات دهوكاحيائيافين جميل ميرخان مصطفى99574331942043001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيزياد محمد سعيد الياس بابا99575331941070033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمها محمد خليل ابراهيم99576171942231380
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيرغد يونس طه احمد99577171942291063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعبد هللا طارق خضر حسين99578171941143053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيزينب صالح يونس حسن99579171942251092

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيمها وليد محمد يحيى99580171942235154

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيسنوس هاني احمد جاسم99581171942298035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيسها قتيبة علي محمد99582171842242084

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيسمية طيب عبد هللا عبد99583201942034003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمحمد عبد الكريم يوسف حجي99584331941050025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيمحمد امجد عبد المجيد يونس99585171941118053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيضياء عمر عبد القادر عبد99586171941017123

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائياستبرق ماهر حامد محمود99587171942274001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيعمر حمد هللا صالح حسين99588171941223052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكاحيائيرحمة ادريس ميكائيل اسماعيل99589331942058007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائييوسف برهان عبد هللا مصطفى99590331941070093

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0ثانوية حسنكوي للبنيننينوىاحيائيمحمود سعود محمود عثمان99591171941218027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيبكر قصي بكر شيت99592171941012023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيرحمه صالح حميد محمود99593171942251070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمازن عمر حسين علي99594171941351156

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيسوزان محمد هادي محمود99595171942285133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيريان عزيز جميل عبد هللا99596171941003043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيكرم حسن علي محمد99597181941013011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيصالح ناصر صالح محمد99598171941021032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية رابه رين للبنينالسليمانيةاحيائيبهجت حسين محمد حاجي99599321941001002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيمحمد خالد محمد حسن99600181941339052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيسيف حاتم ذنون محمد99601171941351083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىاحيائيمحمد كركز عطيه محمد99602171941048011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيغفران محمد موفق شحاذه99603171942230111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيفاطمة سبهان يوسف عبوش99604171942238067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيهيثم حمزة علي سلطان99605171941351218

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعلي صدام محمود فتحي99606171941026141

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيمروة وعد هللا حسن علي99607171942235138

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياالء شريف صالح نوري99608171942280018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيسارية صالح اسماعيل صالح99609171942264035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيمحمد هشام عزيز احمد99610311941072095

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيشيرين جميل حسن محمد99611171942273122

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيشهد خزعل صالح علي99612171942315086
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية هلمات للبنيناربيلاحيائيصالح صابر مجيد بيرداود99613311941006004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيزكريا توفيق خلف سليمان99614171841143044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيحنان نزار عبد هللا اسماعيل99615171942297037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعلي احمد سلطان عبد هللا99616171841026165

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيعامرة حازم محمد عبد الرزاق99617171942294222

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية الشهداء للبنيننينوىاحيائيياسين عبد الهادي احمد صالح99618171841123037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائياحمد عباس محمد حسن99619171941059003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىاحيائيرباب حسن علي حيدر99620171942241026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيبتول احمد عبد الكريم حسن99621171942281041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىاحيائيفاطمه هدير غازي محمد99622171942268107

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد حسن صالح99623191941052036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية العياضية للبنيننينوىاحيائيعمر احمد محمد عالوي99624171941115018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيالهام فالح شالل حسناوي99625201942137008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيرسل جمال محمد تمر99626171942231154

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمصطفى معن حازم محمد99627171941015203

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىاحيائيمصطفى نوزاد هاشم يونس99628171941101009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيهديل نزار محمد فتحي99629171942288346

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيمنى حبش محمود احمد99630171942251174

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمحمود عبد الباسط غازي محمد99631171941012082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمود صالح سلطان عواد99632171941005118

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيبشار ابراهيم يوسف غثيث99633171941162014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيليث حسين احمد عبدهللا99634171941046029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيحسين ابراهيم حسين محمد علي99635311941001014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائينور محمود فتحي رضوان99636171942277181

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمها بشار خلف احمد99637171942231379

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية الجرناف المسائية للبنينصالح الديناحيائياحمد عبد هللا علي محمد99638181941329004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياعزاز غانم سالم احمد99639171942330014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيمحاسن خلف مرعيد درويش99640181942243048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيحمدية برهاوي مصطفى عبد هللا99641171942251052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيزينه ثائر علي حسين99642171942286185

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيسالم بدو بيسو بكر99643171941149021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيمنار حسن جيبو علي99644171942281147

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعبد هللا وسيم غانم جاسم99645171941015113

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسن انور طاهر محمد99646171941017072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيرائد نزار خليل صبري99647171941144035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية آوات للبناتاربيلاحيائيشيماء ابراهيم موسى جاسم99648311942044015
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيمحمد منذر خليفه عبد هللا99649191941019087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائينبأ احمد سامي علي99650171942321083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد سليمان عطيه داؤد99651171941026207

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيندى جعفر صابر علي99652171942249087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيصفاء طه احمد يونس99653171942286242

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمود جميل جار هللا خماط99654161941355081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيروعه محمد طاهر حامد طه99655171842235094

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىاحيائيزينب مروان عبد الهادي محمود99656171942315067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية باغداكول للنازحاتكركوكاحيائيوسن لطيف عبد الخالق هزاع99657201942162023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيحنين بشار خلف احمد99658171942231105

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيمحمد نواف محمود عبيد99659171941160043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا خالد فخري ايوب99660171941188013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائينايف فارس زيد متعب99661171941020143

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيسجى معن سالم حامد99662171942279053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيمحمد عويد جمعة علي99663171941161087

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيايمن عبد هللا سوادي عبد هللا99664171941009019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيصباح باشوك عزيز سلمان99665171941359028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيطبية ايسر ميسر عبد اللطيف99666171942294213

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد جمال محمود احمد99667171941351168

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدهللا عزيز حسين عبدهللا99668171941026126

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىاحيائيحماد حمدان عباس كعيص99669171941112012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الوحدة العربية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن غانم عزالدين عبد الرحمن99670171941119014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيميعاد خالد حمادي عباس99671171942281155

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل محمد عدنان حميد99672111942221011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيرحمة غانم احمد عبد هللا99673171942262045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيعلي حسين محمود حسين99674171941027076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائيشيماء عبد الحكيم مصطفى عبد هللا99675171942327039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ايسر- الخارجيون نينوىاحيائيسداد الياس حسن حسين99676171941402015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيسيف الدين محمد يونس مربط99677171941084027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائييونس رافع حازم يونس99678171941064064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيعبير جمال دحام ناصر99679171942296094

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم عمر يوسف99680171941049003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيآيه لقمان شيت عبد هللا99681171942293004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية منارة شبك للبناتنينوىاحيائيسلوى لقمان ياسين شاهين99682171942272022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيهبه عبد هللا قاسم احمد99683331842041026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمد خالد يونس اسماعيل99684171941026200
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائينبهان يحيى غانم شاكر99685171941017324

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييحيى احمد يحيى جارو99686171941017335

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب سعد جاسم محمد99687121942092039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح مهدي صالح99688171941166028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييحيى باسم نوري هيبة هللا99689171941017336

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائيمفاز شكيب شكر محمود99690171942299078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىاحيائيآمنه ابراهيم سعدي عزيز99691171942298008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسمية حسن حسين علي99692171942281089

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيصابرين سالم محمد جدوع99693171942305070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائينور مصطفى ابراهيم خضر99694131942242020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعلي سالم محمد حمود99695171941005077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائياالء عبد الجبار شالش حسين99696171942285010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية السالمية للبنيننينوىاحيائيبرزان عبد الوهاب خضر محمود99697171941074003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمد نعمت فتحي99698171941017302

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيهدى عبد الكريم محمد جاسم99699171942283138

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائيعمر احمد عبد القادر محمد99700171941161060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيحال احمد سالم عبيد99701171942254030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعمار محمد نور عباس اسماعيل99702171941020084

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي محمد عبد الوهاب علي99703171941353055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائيسعد طالب عبد الوهاب اسماعيل99704171941223033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيآمنه محمد علي عثمان99705171942286049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائينور الهدى عماد محمد حسن99706171942280255

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيهمام عواد احمد محمد99707171941003127

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيطه ياسين احمد صالح99708171941025057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيسرى خالد صباح حمدي99709321942029038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيبشار ياسين محي الدين شامي99710311941065024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي ياسين طه عبد هللا99711171941351130

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيمصطفى علي شكري احمد99712331941050027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىاحيائيكشتو حجي رشيد كشتو99713171841060058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياماني ضريف محمد قاسم99714171942281024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىاحيائيدنيز نمير نور الدين فائق99715171942357054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائينوره ابراهيم محمد يونس يونس99716171942300106

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيفائز سعد هللا طه علي99717171941144072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيايمان فتحي صالح عبا بكر99718331942040023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية السالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدهللا محمد احمد99719171841074010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىاحيائيمحمود حميدي نايف عبدهللا99720171941046037
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية التميز االهلية للبناتنينوىاحيائيداليا محمد ممدوح احمد99721171942329025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيرحمة محمد احمد عبد هللا99722171942294101

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد اياد خليل احمد99723171941019078

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيباسم مهدي صالح ثالج99724201941048039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىاحيائيأنفال رعد احمد سليم99725171942297008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيكرم فالح بدران عزيز99726171941001061

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية عوينات للبناتنينوىاحيائيمها درك غربي مرفوع99727171942325017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيرسول خالد ولي مال حمو99728171941021020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائياحمد ابراهيم شيت محمد99729171941019003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن وعد هللا يونس محمد99730171941015098

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىاحيائيمحمد اكرم يحيى عبد الوهاب99731171841010051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائيسجى حسين فتحي حسين99732171942264036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيرقية عبد هللا شعبان حسن99733171942280121

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيشروق خلف عبدهللا محمد99734181942182058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىاحيائيمها وليد بدر حسن99735171942305096

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائياية فراس طه بكر99736171842323003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىاحيائيمثنى عدنان عبد الوهاب جبر99737171941001066

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحسن مظفر حمدي سليمان99738171941023059

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيسرى سعد عدنان جاسم99739171942231249

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيإشل جتين سامي مدحت99740201842118004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىاحيائينور عماد عدنان حمادي99741171942292070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيحسين سعيد حميد حسين99742181941016017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعمر عدنان محمد عثمان99743171941026157

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد ناطق حسين احمد99744171941080154

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد محمود محمد99745171941018184

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيندهوكاحيائينور عبد السالم صالح خضر99746331842058017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيبراء احمد عبد العزيز عبد القادر99747171942286074

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيوسن يونس محمد سعيد عبو99748171942280288

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيأسماء عبد الرزاق جاسم احمد99749171942166003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائينورا قيس زيدان محمد99750171842319072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيشهد غزوان خليل مجيد99751171942295046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيبدران عبد علي حامد99752171841026063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائينوره ياسر حسن محمد99753171942273177

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيمنى صالح حسن خضر99754171942286310

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيخلف احمد خلف حميد99755171941049023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيبدور حسين سالم صفو99756171942231083
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىاحيائياحمد عبدالهادي احمد موسى99757171941056003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائييونس حامد محمد صالح حسن99758171941080189

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن احمد محمد احمد99759171941024049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية سارة للبناتنينوىاحيائيعذراء باسم عزو انطو99760171942248031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيآيه رضوان داؤد سليمان99761171942285026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىاحيائيسلطان سالم علي ناصر99762171841037007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيجنار خالد حسين خالد99763171942316019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيطارق اسماعيل حمد حميد99764191941341068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائياسراء محمد زكي اسماعيل99765171842300004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية اشور للبنيننينوىاحيائيكرار محمد تقي محمد ادريس99766171841147027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية دياكوي للبنيناربيلاحيائيعبد هللا ضرار عبد الرحمن يحيى99767311841008018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيحسن دريد اسماعيل علي99768171841023063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائياسراء عباس حسن محمد99769171942280005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيبهنام ايفان ابراهيم بهنام99770171941364010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد المنعم هادي محمد شيت99771171841142052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيالماز علي زعل مجنان99772171942285012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية بازوايا للبناتنينوىاحيائيبيداء حيدر حسين جعفر99773171842303002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء فاضل عباس عبود99774151942048062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية الحود للبنيننينوىاحيائيمحاسن جمال علي مطر99775171942040021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىاحيائياشرف ماهر غانم عيدان99776171941223013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيسيف صالح يوسف علي99777171841027051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيرمزيه احمد حسين سيدو99778331942052021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيعذراء خيري قاسم مجيد99779331842040107

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0للنازحين/ ثانوية زاخو  للبنين  دهوكاحيائيمصطفى محمد سالم هزاع99780331841008026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيمنال ابراهيم سفوك خشو99781331942070051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيامل عيسى حسن سليمان99782171842348002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىاحيائيدموع خالد محمد سلطان99783171942284033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائينسرين خالد عبد هللا طه99784171942283119

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيساره سعيد خديده حمد99785171842245033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيمريانا سرمد شمعون خدر99786171842245048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائياالء محمود احمد مظلوم99787171942281019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيجالل حجي خدر عبد هللا99788171941149010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية500.0ثانوية القادة االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن يقضان عبد هللا بكر99789171951199010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية481.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيصديق لؤي صبحي سرحان99790171951143054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية469.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيميثاق محمد صالح يوسف99791171951026220

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية466.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد اياد عدنان محجوب99792101951017004
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية464.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىتطبيقياصالة يونس محمد كامل حمزة99793171952264004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية463.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيايسم حازم عطية عايد99794171951026047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية461.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن مناف عبد الرزاق فياض99795191951078006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية460.0ثانوية المزرع للبنيننينوىتطبيقيذكرى احمد محمد ابراهيم99796171952177003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية460.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيحسن محمد رافع شفيق يحيى99797171951011052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية460.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيابرار عبد الزهره زبون جبر99798151952049001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية459.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعلي عبد الرحمن محمد معروف99799171951001058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية457.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيرضى عماد محمد شاهين99800171952302018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياسامه خالد علي مجيد99801171951026041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمحمد سالم احمد مصطفى99802171951024077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيزكريا كاروان بهجت عبد الرزاق99803171951012052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ميسر لقمان احمد99804171951008142

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىتطبيقيعزام قحطان عبد الكريم احمد99805131951242006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيابتسام علي محمديونس حيدر99806171952236001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية451.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيسعد اكرم محمد حميد99807171951017096

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد المحسن احمد يونس99808171951160001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيعبد الرزاق حسين خلف احمد99809311951009029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الرزاق محمد علي99810171951007111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيصالح فياض ابراهيم عبيد99811181951013013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعبيدة ناطق زكي داؤد99812171951016062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيمحمد شامل محمد صالح99813171951024079

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد سالم فاضل وهب99814171951015011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود حسين عويد99815171951084005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعلي جاسم محمد جاسم99816171951143082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيزكريا عبد االله نوزت يحيى99817171951005033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيجاسم محمد جاسم سليمان99818171951051002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةتطبيقييحيى قاسم خلف سليمان99819321951060034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيحذيفة محمد ناظم عبد هللا99820171951017065

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقياحمد باسل احمد جاسم99821171951080002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيسالم فاضل احمد علي99822171951053007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقياحمد سالم عبد هللا علي99823171951018010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيجاسم عبد العزيز احمد حسين99824171951161016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيحذيفة محمود سلمان خلف99825171951143028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد ذنون مسلم يونس99826171951352072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىتطبيقيسيف عبد الباسط محمد بكر99827171951229006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياحمد شامل ثامر محمود99828171951026018
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيذنون يونس محمود صالح99829171951018037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيخضر احمد يونس محمود99830171951026068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيايمن محمد يونس عبد العزيز99831171951005011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمحمد جاسم احمد عبيد99832171951002060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقييوسف فالح احمد محمد99833171951144090

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيرعد فارس عبد الواحد رشاد99834171951161025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياسامة رعد صالح سعيد99835171951016018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا شهاب احمد محمود99836171951350113

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيفيصل محمد عيسى عساف99837171951103057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن وليد ياسين احمد99838171951007057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف مزاحم يوسف منصور99839161951085102

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد رضوان غازي احمد99840171951198002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقييونس وسيم اديب عبدهللا99841171951027168

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيمحمد عواد اسماعيل احمد99842171951161059

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية القوش للبنيننينوىتطبيقينافع مثنى نافع هرمز99843171951091017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عماد الدين احمد قادر99844171951017214

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيعطاف محمد علي حسون99845171951005072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيحسين احمد عبد حسين99846171951018029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى جمعه صبري علي99847171951351174

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيحسين اسعد ابراهيم حسين99848171951012039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيراكان يونس خميس يونس99849171951352026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم حسن ابراهيم داود99850171951025001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيمحمد موسى عبد هللا علي99851171951178044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقيمقداد عواد عبدهللا سويف99852171951042047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىتطبيقييوسف احمد حسن علي99853171951059023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيسالم عبدهللا سرحان عبوش99854171951024033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز شعالن بدر سطام99855171951011088

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية علم الهدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقينور الدين عبد الحسين عبد هللا عليوي99856161951127016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقياحمد باسم احمد جدوع99857171951018008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعمر صبحي زكي مجيد99858171951016076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0ثانوية الشهداء للبناتنينوىتطبيقيمنار علي اكبر محمد جعفر99859171952331008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيسعد طالب علي ابراهيم99860171951104011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيفالح يوسف عبد عبد الرحمن99861171951003049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقييوسف عمر إبراهيم يونس99862171951010034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىتطبيقيايمن ثامر احمد باقي99863171951046003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيفهد جميل محمد محمود99864171951028109
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيفائز فواز علي خلف99865171951011128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيرجاء عبدالباري عباس الياس99866171952236009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيابراهيم احمد قاسم احمد99867171951015001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيصهيب يوسف محمد خضر99868171951142028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعلي حسام شريف حسين99869171951012090

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينتطبيقيعطاء ظافر حسين علي99870181952163010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيهاجر ماهر رشاد شاهين99871171952302050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقيسحر فارس حامد حمادي99872171952277015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيآنس صفوان علي خليف99873171951025019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقييمان ساطع زكي داود99874171951017270

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيمحمد رمضان عبد عطاهلل99875171951051009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيريم عبد الجليل عايد جاسم99876171952283019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيفراس نوفل عويد خضير99877171951039048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا نزار عبد هللا حمودي99878171951017147

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقييونس عباس شكر محمود99879171951007153

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيآمنه احمد خليل مصطفى99880171952231002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعلي يحيى جارو حياوي99881171951002048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيإدريس حامد اكهنر رحيل99882171951001008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيشهد ماجد احمد محمود99883171952292019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيإخالص عزيز محمد خلف99884171952166002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىتطبيقيهديل عبد المنعم عثمان محمد99885171952297014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد طالل محمود مصطفى99886171951015012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىتطبيقيطه جودت فاضل أمين99887171951229007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقيمحمد بكر ابراهيم محمد99888171951118032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيعبد المؤمن ذاكر جار هللا بشير99889171951008090

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعلي بشار ادريس ابراهيم99890171951143081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىتطبيقيحمزة علي فرج محمد99891171951052005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد حسن جاسم99892171951037002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىتطبيقيقتيبة عمار خضر جاسم99893171951036012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيعبدهللا قصي زيدان فتحي99894171951026112

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيزهراء عبد الحميد حسين قدو99895201952139025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيعبير عبد الرزاق عزيز حسين99896331952070011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيفاروق عمر مؤيد عبد القادر99897331951001030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيعمر احمد محمد يونس فارس99898171951350145

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمهند محسن عيد محمد99899191951356055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينتطبيقيارشد طه ياسين فتاح99900181951004008
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيابراهيم نشوان حازم حامد99901171951026007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيفهد وسام عبدهللا فهد99902171951028111

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقياسماء عدنان محمود قاسم99903171952267002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية اشويرات للبنيننينوىتطبيقيضاري علي محمد ضاري99904171951037009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىتطبيقيابراهيم سالم مامو احمد99905171951083003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية التحرير للبناتنينوىتطبيقيايناس سالم خلف خضر99906171952296010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيسفيان صالح محمد عطية99907171951350083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية العياضية للبناتنينوىتطبيقيخلود سعيد محمدصالح خضر99908171952260004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيرحمه ماجد ضرار يونس99909171952327003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيزهراء علي  محمد يونس حيدر99910171952236012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيجرجيس علي عبد هللا جرجيس99911171951018025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيهبة عبد المنعم ابراهيم امين99912171952280043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ايسر- الخارجيات نينوىتطبيقيزينة عبدهللا حسن عبود99913171952403007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيامنة خليل ابراهيم نجم99914171852289013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيرامي فاضل صالح محمد99915171951009023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيننينوىتطبيقيهاشم وليد هاشم اسماعيل99916171951227019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيمريم شامل يونس يحيى99917171952300020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياحمد اسعد سلمان خلف99918171951026009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيهاجر احمد سالم مجيد99919171952315051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياحمد رضوان كنعان طه99920171951016009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيصالح احمد عبوش نومان99921171951056007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيسوسن سرمد محمد ابراهيم99922171952321011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد هاشم محمود99923171951027143

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيهذال صفوان مزاحم سليمان99924331951001051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيمؤمن شمس الدين محسن قاسم99925171951094028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيرحمه احمد يوسف احمد99926171952284006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيمحمود يونس احمد موسى99927171951142055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىتطبيقييحيى محمد يونس عمر اسماعيل99928171951179008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيامنة شكيب شريف ابراهيم99929171952280003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم عبد الوهاب عصمان اسماعيل99930171951018004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقيمحمد فاضل عباس مصطفى99931171951118039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعمار ياسر عادل يونس99932171951015112

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيمحمد ابراهيم غانم ايوب99933171951067020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيليث عامر احمد عزيز99934171951007097

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد عمار خضير محمد99935171951007015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيهيثم احمد ابراهيم احمد99936171951023224
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيعبيده يوسف طه داود99937171851143129

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيهشام اديب مصطفى سليم99938171951080083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيشهد محمد محمود فرمان99939171952041011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيليث احمد حامد احمد99940171951010023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيفاطمه عنان محمود مصطفى99941171952302035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيقاسم زكريا قاسم جاسم99942171851067024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيرفعت نشأت رفعت احمد99943171951012047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيفهد محمود فاروق محمود99944171951015122

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيننينوىتطبيقيمؤمن أنور حسين عبد اللطيف99945171951229010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيعمر بسام احمد مطر99946171951011119

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد امير محمد نذير محمد شيت99947171951011150

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الحود للبنيننينوىتطبيقيايمن فرحان سلطان حمري99948171951040008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقينوفل يونس نوفل قادر99949171951109018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية القوش للبنيننينوىتطبيقيفادي عادل سامي هرمز99950171951091009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيعلي عبد هللا محمد شاهين99951171951009045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيياسر عبد الكريم عيدان عيسى99952171951008162

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيوليد قيس عبد اسماعيل99953211951014127

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعلي مروان خالد طه99954171951002046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقياراس يونس سالم عبدهللا99955171952041001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقينور رشاد احمد عثمان99956171952231076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعبيدة حسان عبد الرزاق محمود99957171951001047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيننينوىتطبيقييونس هاني خلف صالح99958171951222025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد العظيم محمد خضر99959171951154001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار توفيق اسماعيل99960171951198019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعلي أحمد بالل ذنون99961171951001053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىتطبيقيرحمه بشار مصطفى محي الدين99962171952321006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيصالح عمر حميد عزيز99963171951031007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيحارث شاكر عزيز مصطفى99964171951027043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيقطوف محمد رمزي جاسم99965171952286044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد معاذ فالح صالح99966171951013018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد المنعم ياسين خضر99967171851094017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقياحمد اسوادي محمد احمد99968171951027003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى حسن محمد علي عبد هللا99969171951023198

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيثامر علي محمد علي99970171951143024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية المدينة المنورة للبناتنينوىتطبيقينسيمة عبد االمير محمد شيت يوسف99971171952241019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمحمد بشار محمد عباس99972171951025099
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقياحمد بشار عبد الستار يونس99973171951144004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقيسيف الدين محمود طه احمد99974171951009029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقياحمد عبدالغني عثمان وهاب99975171851160006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىتطبيقيموج طالل طه محمد99976171952330022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيفيصل زياد خليل ابراهيم99977331951001031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا احمد محمد زكي يحيى99978171951016052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيسعود علي احمد خلف99979171951160014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيالمقداد علي سعيد سالم99980171951039010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيحسين ابراهيم محمد علي ابراهيم99981171951080020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقينور عبد هللا حسين اسماعيل99982171952231077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد الخالق محمود محمد99983171951007013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيياسر اياد سالم يونس99984171951012167

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية شايسته للبناتاربيلتطبيقيروان صفوان غانم محمد99985311852039008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعلي مهدي صالح امين99986171951018081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقياحمد عمر خالد يحيى99987171951015016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيرعد علي مطيران ابراهيم99988171951142021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا كفاح محمد محمود99989171951214009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىتطبيقيغاده وعد هللا فاضل يونس99990171952357019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيكرم قاسم جمعة محمود99991171951019069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيزيد اسامة عبد العزيز طه99992171951080028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعمر مدحت نور الدين احمد99993201951001058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيياسين قصي علي حسين99994171951017264

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقيانس جاسم محمد حوالة99995171951019015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعبد العزيز محمد ابراهيم فتحي99996171951017128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيعلي ناصر عايد نوار99997311951009041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية حمص للبناتنينوىتطبيقيزينب صالح عزيز علي99998171952302024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيصالح منهل صالح ذنون99999171851023079

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيمحمد محسن احمد حسين100000171851015145

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيعبد العزيز نجم عبد هللا فوزي100001331851001025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقياحمد محمد رشيد احمد100002171951003008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى هاني محمد داؤد100003171951154011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيرغده محمد عبد هللا احمد100004171952290038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيحنين محمود عبد هللا خلف100005171952232017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيفرح ضياء يونس عبد هللا100006171952280035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية وانة للبنيننينوىتطبيقيايسر محمود حسين عبد هللا100007171951093002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيحسين محمد حيدر محسن حسن100008171851121014
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيسعد كريم نصيف جاسم100009271851002102

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية سد حديثة للبنيناالنبارتطبيقييعرب مناضل صالح عبد الغفور100010191951084016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيايمن حميد جاسم حسن100011171951223009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيرند عبد الجليل عايد جاسم100012171952283018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيمحمود عبد المجيد عصمان اسماعيل100013171951018112

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيليث حسين علي وريدي100014171951025093

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمحمد نوفل ابراهيم سلطان100015171951002071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيعمار عادل ظاهر سليمان100016171951051007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقياماني عماد عبد الحميد محمود100017171952267004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيبشرى عبد عباس حمد100018171952298008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقياسراء سعد ياسين يوسف100019171952289001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقياكرم ابراهيم صالح احمد100020171951016020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعمر يونس حامد يونس100021171951024068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقيمؤمن محمد عبد الستار سلطان100022171951025095

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقينايف محمد نايف شاهر100023171951103077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيغانم صالح محمد صالح عبد هللا100024171951023151

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيمريم علي محمود سليمان100025171952166006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن دريد اكرم احمد100026171951015076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقييزن محمود حامد احمد100027171951028192

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقيحنان ايفان ابراهيم بهنام100028171952249006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيفواز حارث حازم محمد100029171851015123

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيهاله زهير صالح خطاب100030171952235051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيحسن محمد عارف أيوب100031171951001015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا معتز زكريا محمود100032171951012083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيحسن منهل زكور حامد100033171951011053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيعصام نزار عصام محمود100034171951160023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقيوليد خالد عثمان وهاب100035171851160063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىتطبيقيسفيان محمدسعيد احمد مراد100036171951056006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيخيرهللا محمد حسين علي100037181951036006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيعبير صفوان هشام عبد العزيز100038171852232065

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيحذيفة بشار يوسف احمد100039171951012031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عدنان داؤد سليمان100040171951012151

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمجاهد هشام عبدالقادر عبدالغفور100041171951028125

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيبيداء ماجد حميد جعفر100042171952280011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقيهديل فالح اسماعيل داؤد100043171952300025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيحسن عبد هللا حسن محمد100044171951142012

3590 من 2779صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقييوسف مهند يوسف محمد100045171951023236

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار حياوي شامل نفاوه100046161951090046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعباس عبيد صبيح جالب100047221951300103

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيعصام احمد محمد خلف100048181951016016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد غسان احمد سلطان100049171951013017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيوالء عبد الجبار محمد احمد100050171952284022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد القادر علي عزو100051171851011175

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى سالم برهان سالم100052191851028009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكتطبيقينور علي سالم قادر100053331952040055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد معمر سمير سعدون100054171951017026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيليث عدنان محمد حسين100055171951018091

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقييوسف قاره مان شكر بكر100056201951311057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيمحمد عادل هاشم شيت100057171951001084

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىتطبيقيمي محمد اسماعيل خلف100058171952230023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيامنة عبد الرحمن عبد هللا سعيد100059171952262003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيحنين عمار طارق علي100060171952299008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقيرفاق محمود علي عبيد100061171952277010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيرامي بهجت نايف طه100062171951161023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيخطاب هشام طه خطاب100063171951020040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيسجاد احمد يونس قدو100064171951121017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىتطبيقيمحمود عزيز خلف احمود100065171951053024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيعزام عماد رشيد محمد100066171951223025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقياحمد محمود علي حسن100067171951144010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن مهند عبد الحميد احمد100068171951024045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيوليد ابراهيم مهدي نجم100069201951261050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيحسن علي عبد الغني عبد الكريم100070171851020021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقييوسف عادل هوير كردي100071311851009037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد حسين زينل خلف100072171951352070

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيحسام سالم عبدهللا حسن100073171951026060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىتطبيقيعبدالعزيز عبدهللا عبدالحافظ احمد100074171851144055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيعبد المنعم كسار رجه منصور100075191951014021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقييحيى قصي هاشم يونس100076171951011211

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقينجم عبد هللا دخيل ابراهيم100077171951121039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيعلي عدي منذر قدوري100078171951027083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد الرحمن محمد داؤد100079171951009002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيحسن خالد عثمان احمد100080331951001011
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيرانيا سالم غانم محمد100081171952262007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيسجى رافع ذنون عون100082171952294049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىتطبيقيزينب علي محمد امين دخيل100083171952252010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن راسم سفاح عفاص100084171951016049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقينجاة سلطان صالح احمد100085171952237049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيممتاز فواز ممتاز علي100086171951008159

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمصطفى محمد احمد حسن100087171951011193

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيمحمد قصي احمد محمد100088171951011168

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية دار االندلس االهلية للبنيننينوىتطبيقيأسامة نايف الزم صالح100089171951092021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيامنه احمد ذنون يونس100090171852235009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلتطبيقيرسول عباس عبد هللا محمد100091311951070007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيعبدالرحمن احمد حبيب محمد100092171951051004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية هلمات للبنيناربيلتطبيقيمعاذ محمد علي سعيد محمد علي100093311951006010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيمحمد يونس رمضان احمد100094171951031014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل شاكر محمود محمد100095111952084005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعلي طارق مخلف محمد100096191951020057

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيياسر عباس فاضل عبد هللا100097171951080088

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقيزيد رياض رمضان محمد سعيد100098171851010031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيرحمة سعد ادريس حسين100099171952292010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىتطبيقيحسين علي اصغر فاضل ابراهيم100100171851121012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن يوسف سامي أحمد100101171851001063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيوسام عكيد يحيى حميد100102171951028185

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعلي اسماعيل عباس احمد100103171951018076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقينور عمر حسن علي100104171952305023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمتعب هذال هاشم عبد100105171951008129

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيضحى ليث صالح عبد هللا100106171952285033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقييحيى محمد بالل علي100107171951001105

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية العياضية للبنيننينوىتطبيقيمحمد مظفر محمد يونس حاج موسى100108171951115010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيريان ابراهيم احمد ابراهيم100109171951198009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيعبد العظيم ذنون يونس سوادي100110171951161037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيسعد بشير سليمان علي100111171951018045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيسنان سالم غانم مجيد100112171951023077

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائياحمد شهاب احمد صادق100113201941015006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية612.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيزينب مدحت شوكت مولود100114201942392005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية585.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيزيتون هدايت حكمت حمه صالح100115201942335018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية574.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائياحمد يوسف جبار نوري100116201941364003
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية548.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن يونس قاسم100117251941007188

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية528.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيامينه ابو بكر شريف محمد100118201942331022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية501.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات كركوكاحيائيعائشه احسان محمد نوري صمد100119201942175018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية492.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياسيا فقي محمد درويش100120201942344012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية491.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيساره شيرزاد نجم الدين محمد صالح100121201942352035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية485.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيكوردستان ديار بكر خورشيد100122201942345066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية479.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيريام فارس سعد هللا قاسم100123201942154030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية476.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد فاضل ابراهيم عباس100124201941259040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية475.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائييوسف عصام عبد العزيز كريم100125201941311071

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية472.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيجنار ناظم جاسم ولي100126201942118066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية469.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائياحمد يوسف مطر زرعد100127201941261009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية469.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعمر عزيز عمر عزيز100128201941309032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية465.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيندى صالح عز الدين نور الدين100129201942152025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية465.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعبد هللا سلمان علي محمد100130201941303102

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية464.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد جمال جمعة صابر100131201941048149

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية464.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعبدهللا كريم صابر كريم100132201941304085

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0ثانوية البتول للبناتصالح الديناحيائينوران جودت علي حسن100133181942175016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد بكر مروان رمضان100134201941303134

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد نه زاد احمد قادر100135201941302153

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية462.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيزينب يوسف خالد حميد100136201942364009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية461.0ثانوية المصطفى للبنينبابلاحيائيمحمد هيثم علي ناصر100137231941045014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية460.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعلي غانم مطلك عطية100138201941022084

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية458.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيمحمد كامل فاضل سبع100139201941235032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية458.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيجوامير محمد عبدل عبد هللا100140201941312027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيالنيا صباح نور الدين محمد100141201942138107

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه فؤاد سورك عبد هللا100142201942347005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية455.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات كركوكاحيائيمريم ازاد حسين حسن100143201942128016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيزكريا نظام بكر امين100144201941304066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينهايت احسان عز الدين عباس100145201942334241

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيعلي جمال علي نامق100146201941050023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائينوران كامران عثمان صالح100147201942180114

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشيالن احمد محمد علي100148201942342052

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيزينه عبد السالم على محمود100149201942335022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيطه ترف خلف محمد100150201941003039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيمصطفى خالد داود صالح100151201941205023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيزيان خالد ولي محمد100152201942342041
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0ثانوية النصر للبناتكركوكاحيائيجنان احمد حبيب موسى100153201942137017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائييوسف يعقوب فخر الدين محي الدين100154201941303207

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن طه شيخ اسماعيل100155201941009041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيدلساف حسن مجيد لطف هللا100156201941364008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيعبد هللا اسماعيل محمد امين100157201941303101

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد قابل نصر الدين جميل100158201941309053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعيسى سعدهللا ياسين علي100159201941259226

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائياسماء شريف عبدل خليفه100160201942364001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيبشار عادل صالح كللو100161201941084020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيفاطمه محمد فيض هللا حسن100162201942335034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية446.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمصطفى سردار خليل محمد100163201941304150

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىاحيائيحنين فوزي حامد احمد100164171942301043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائيشاكول وريا ابراهيم محمد امين100165201942363007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيهدى احمد صالح هالل100166201942144068

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائياسماء فاضل سبع حمادي100167201942235003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسارا كمال علي عبد هللا100168201942346039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائينيكار شمال جمعه عبد هللا100169201942334248

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائييوسف رزكار حمه احمد100170201941302181

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاالنباراحيائيصبا حميد غالم عالوي100171191942373017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائييسرى غفور عبد هللا رشيد100172181942383124

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيجنان اتاي كمال سلمان100173201942180034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيافان يوسف خضر وهاب100174201942334029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيباسم اسماعيل سلطان اسود100175201941205007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0ثانوية التميز االهلية للبنينكركوكاحيائيمحمد اياد كامل شامل100176201941087012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيديمن بختيار احمد فتاح100177181942383051

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0ثانوية الحسام للبنينديالىاحيائيوليد جاسم حمود سلمان100178211941070048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيهوزان جميل طالب حسن100179201942334258

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيفرمان عثمان غضنفر حسين100180201941303117

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائينور شهاب حمد عران100181201942102084

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيئاشنا طالب خالد محمود100182201942340001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيشيالنه فرهود جبار حميد100183181942182064

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيجنار ده شتى كريم محمد100184201942351017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيصهيب عبدالحميد جمعة ذياب100185211941043020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيايمان محمد عبد الستار محمد100186201942118045

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيشاجوان دلشاد محمد أحمد100187201942120026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيخنده لقمان محمد حسين100188181942383041
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيرمله كريم عبد الحسين شنشول100189251942097053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد وسام جعفر عادل100190201941084067

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيشيالن عثمان محمد حسين100191181942383082

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكاحيائيروشنا مريوان نجم نوري100192201942363004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيياسمين اياد جمال صالح100193201942180126

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكاحيائيمحمد فؤاد كاكه رش  كريم100194201941315012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز علي محمد مهدي100195201941059022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيزيان رفعت عزيز محي الدين100196201942138053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيديالن شاخوان فاتح محي الدين100197201941002017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيعماد الدين أحمد ابراهيم سالمه100198201941017030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا حسين100199201941030087

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيايناس محمود صالح اسماعيل100200181942254008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية اسكي موصل للبنيننينوىاحيائيايمن محمد احمد حسين100201171941038013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيفاطمه كامل حيدر سليم100202201942179018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيدانا ادريس محمد امين100203201941303067

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر صالح خميس خلف100204181941135031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيئاسو فاتح عبد هللا محمد100205201941303003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيمحمد ستار جبار قادر100206201941302128

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيبشتيوان خضر محمد امين خضر100207201941304039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيسيف سعد ابراهيم احمد100208201941259128

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيليث فزع حمد خضير100209211941033058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيساره يوسف محمد كريم100210201942371004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيعبدهللا علي محمد حسن100211201941048101

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيكوران محمود ستار جبار100212181941381035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيجراخان فائق عبد النقي شريف100213201942331058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد ئارام عمر محمد امين100214201941312007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمرتضى احسان قرنقل سالم100215201941259312

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوزيار جهانكير محمد ابراهيم100216201942351030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الديناحيائيهيثم يوسف رشيد حميد100217181941381063

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائينور احمد ابراهيم محمود100218201942181030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوما قادر محمد حسين100219201942342049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهاوزين نظام حميد علي100220201942346070

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيافين عبد الرحمن لطيف فرج100221201942282017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيهشام جمعه محمد هالل100222201941088023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائينايف منشد صالح نايف100223201841003081

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية تل علي للبنينكركوكاحيائيابراهيم مؤيد ابراهيم عبد100224201941035002

3590 من 2784صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيسعيد طاهر توفيق سعيد100225201941303083

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد حسن علي عمر100226201941309043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيطه ياسين خورشيد خسرو100227201941377044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيقصي فالح حسن عبد هللا100228201941250097

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيهدى صباح ابراهيم حسن100229201942134099

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيتارا صابر عثمان عمر100230201942382016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيمحمد همداد عبدهللا فتح هللا100231201941304142

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائييحيى عصام حسين فرج100232201941017052

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكاحيائيسلوى ياسين سعد هللا رشيد100233201942140032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائياالء نجاة محمد شريف100234201942351004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمروان عدنان حمادي حسين100235201941259316

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائياالء صالح حسين حسن100236201942179003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد حمدان صالح محمود100237201941259269

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الديناحيائيهالله رضا محمد صالح100238181942384021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية القعقاع للبنينصالح الديناحيائيعبدالعزيز عبدالقادر محمود سالم100239181941062012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد شاكر محمود ناصر100240201941030014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد ذو الفقار حسين خيال100241201941030011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيكوران كريم صالح كريم100242201941303125

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن عبد السالم زبار جوهان100243201841013033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينور شهاب فؤاد معروف100244201942346066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيجربه هه فال لطيف صالح100245201942354006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيعلي محمد حسين عزيز100246181941035095

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيمحمد عماد شكور قادر100247201941017040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيعبد الباري فليح ياسين عبد الرحمن100248201941008021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية المصلى النموذجية للبنينكركوكاحيائيمحمد صباح زكي محمد100249201941010022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيكريم عطاء خزعل جبار100250181841009061

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد علي عمر شكور100251201941309006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيمحمد ماهر عايد اسود100252201941261067

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعلي صادق جاسم محمد100253191841067066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية قنديل االهلية للبنينكركوكاحيائيجمال مزهر خلف محمود100254201941089002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين صالح الديناحيائياركان عدنان فرج كريم100255181941380011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد فرحان احمد كريم100256201941311056

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائييحيى عماد جمال عمر100257201941302175

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائياميد اكرم عز الدين بكر100258201941390016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائينورا خزعل ذياب حمود100259201942139113

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز ابراهيم حسين مهدي100260201841015034
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيحسين نجم حميد سليم100261211941027012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكاحيائيدينا علي اكرم مجيد100262201942153007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائياسيا احمد حساني محمد100263201942141009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيحسين محمد خضر شكور100264201941009026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائيعبد هللا فارس حامد محمد100265311841009027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائياحمد حسن احمد سليمان100266201941008003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكاحيائيامنة اكرم مجيد ابو بكر100267201942144011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيايوب ابراهيم محمد عباس100268201941003014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيعلي يونس يوسف احمد100269201941007035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز تركي شهاب احمد100270201941021007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائيعبدالخالق اسو رضا حمه100271201941305022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينيكار جهاد محمد علي رضا100272201942346068

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائياسيا محمد فخر الدين علي100273201942334028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية آوات للبناتاربيلاحيائيخديجة محمد جسام عنيد100274311942044006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكاحيائيسميه عبد الباسط حمه صالح100275201942107005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائياحمد جبار عزيز محمد100276201941312011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيندى نشأت كامل أنور100277201942111040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكاحيائياسماء خضير محمد هالل100278201942132009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائيسروين اسد هللا فيض هللا عزيز100279201842141025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيحسين الياس علي قنبر100280201941048049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكاحيائيفارس حميد احمد حميد100281201841036029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيايالف احمد رشدي فيضي100282201942119012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيحمزة محمد عزيز حسين100283201941259092

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمة محمد عبد هللا علي100284201942344127

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيحسين ناظم فاضل صالح100285201941022041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيتوانا نجم الدين قادر محمد100286201941303058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشيالنه ماجد عباس شريف100287201942334185

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيساره ئاسو قاسم قادر100288201942334132

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيحميد محمد نجاة عبد الحميد محمد علي100289201941006016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيشيماء جالل رحمان محمد100290201942335030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكاحيائيزهراء قاسم اكبر محمد100291201942148010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهيدي ابو بكر غفور كريم100292201941308036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا احمد حسين محمد علي100293311941001023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الديناحيائيدنيا فريدون امين سعيد100294181942383046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعبد الحميد محمد اسماعيل محمد100295201941307020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيتيمور حسن قاسم سمين100296201941022035
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيمريم محمد ابراهيم مصطفى100297201942180098

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكاحيائيوليد جليل اسماعيل علي100298201941011053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائياية جاسم محمد ياسين100299201942177004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكاحيائياالء علي ادور محمد100300201942124016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائيآيه مصطفى حسين عبد الوهاب100301201942104003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيعبد العزيز محمود حسين سلمو100302201941238016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتكركوكاحيائيشوخان سمير بختيار حسين100303201942338026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايه نور الدين عبد هللا محمد امين100304201942344049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الزوية للبنينصالح الديناحيائيمحمد خلف جاسم محمد100305181841017012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيرؤيا يالجين عبد هللا امين100306201942395041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيسميه فالح حسن عبد هللا100307201942282131

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشوخان شيرزاد محمد صالح فقي100308201942334184

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيبلقيس احمد عباس محيميد100309121942020015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيمودة عياد سعدون زيدان100310231942155043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيجعفر خالد هاشم عالوي100311221941058009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد عبد السالم اسماعيل مجيد100312201941377065

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيهدى شاهين محمد سعيد100313201942180123

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائياسماء مجيد بري لفته100314311942081097

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيمحمد علي احميد حسن100315211941087058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيبشرى يوسف عمر بهرام100316201942139026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمود برهان محمود حسين100317201941308031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيهه  لو هيوان كاكه خان كوخامصطفى100318201941304163

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيقتيبه صالح جادر حمد100319201941205013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيجتين حكمت علي بهجت100320201941259076

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيزينب يشار عثمان شيخه100321201942392006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيفريال جاعد حسين طلب100322201942209016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيزانا فهمي علي محمد100323201941314014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائيعبد هللا وريا عبد الهادي عمر100324201941390053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيمحمود عدنان احمد حسين100325211841027031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبهار ظاهر نوري زوراب100326201942351015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0الدراسة الكردية- الخارجياتكركوكاحيائينورا علي مجيد صالح100327201942403009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد دلشاد حسن امين100328201941303141

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعباس خلف طه احمد100329201941259147

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيمحمد مؤيد عبد هللا يازع100330201941007048

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف ربيع احمد طلب100331101941011095

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيحنان اراز كاكه ويس عبد الكريم100332201942341035
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكاحيائيآالء ابراهيم يوسف خليل100333201842172002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيفردوس حسن محمد مولود100334201942101030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةصالح الديناحيائينائل نزهان ابراهيم درويش100335181941113023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيامير محمد احمد عالوي100336161941365005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0دراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات كركوكاحيائياسماء نامق عبد هللا محمد100337201942380002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد بيستون سعيد قادر100338201941312072

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمصطفى شاهين احمد محمد100339201941048204

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيليث عبد هللا حسن زيدان100340171941008265

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيهيوا فرهاد عاصي علي100341201941303194

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيرؤى صيفي ظاهر صابر100342201942133020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية المراد للبنينالسليمانيةاحيائينمير حسن محمد عبيد100343321941009014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيوسام رمضان عمر كريم100344201941304169

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيشهال كامل مولود محي الدين100345201942331131

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين صالح الديناحيائيعلي عبد الكريم خضر احمد100346181941380035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيحيدر هاشم شاكر محمود100347171941351059

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيجوانرو شيروان سالم حسن100348181841009017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهيثم عبد الباسط محمد احمد100349201941377088

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيحمزه ماجد احمد علي حمادي100350311941065032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهونر علي عبد هللا محمد امين100351201941377087

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية باجوان المختلطةكركوكاحيائيامين عاشور هاشم محمد100352201841205005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيامير احمد نريمان اسماعيل100353201941259057

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائياحمد سامي حسين عليوي100354201941206001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيمحمود جاسم محمد محمود100355201841017032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيعلي محمد امين محمد100356201941309029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائييعقوب عصام محمود ابراهيم100357181841009086

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكاحيائيهشام عقيل صبري علوان100358201841008044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيعبدهللا رعد داود سلمان100359211941043025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيوفاء عبد الرحمن قادر شكر100360201942334263

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسوزان صباح عزيز علي100361201942382033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكاحيائيعبد هللا جاسم حسن محمد100362201941252004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائياحمد بهرام عزيز محمد100363311841003002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيجيهان شمس الدين سليمان سعيد100364201842152007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينور ماجد كامل محمد علي100365201942282219

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الديناحيائيمحمد هاشم جواد حسن100366181841009078

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد ناظم فتح هللا شريف100367201941377076

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيرازان قاسم حمه امين100368201942347007
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكاحيائيسفيان احمد عبد هللا حمد100369201841059009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمحمد علي احمد محمد100370201941309049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيعلي كريم احمد كريم100371201941304096

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياسراء محمد احمد حسين100372201942282012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيدنيا جالل محمد صالح100373201942335015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيشاكول خالد عبد هللا عبد القادر100374201942334168

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيفاطمه ابراهيم اسماعيل عمر100375201942352047

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيغيث رجب محمد محمود100376201941020088

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيفالح ابراهيم عبد هللا محمد100377201941206014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةكركوكاحيائيمصطفى محمد رمضان عباس100378201941371020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية360.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيسيفر ناصح محمد علي100379201841312043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية356.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكاحيائيمحمد سرتيب مدحت إبراهيم100380201941301040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقياحمد عبد ابراهيم ربيع100381201951015006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0الخارجيونالنجفتطبيقيحسين عبدالحسن محمد حسين100382251951400018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات كركوكتطبيقيايالف نوزاد نور الدين حسن100383201952396002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيمحمد صالح عمر نجم100384201951303075

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمصطفى حسين محمود حسن100385201951001098

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية448.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيرؤيا رضوان خليل عباس100386201952148013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيسيف برهان رشيد محمد100387201951045010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية447.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيشن بهجت مصطفى جبار100388201952154012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقيمحمد حسن سليمان مصطفى100389201951084021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيصالح الدين حسن علي محمد100390201851030015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0اعدادية البيداء للبناتكركوكتطبيقيفاطمه فاضل خضر عباس100391201952139038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0ثانوية عدن للبنينكركوكتطبيقيمحمد فائق فتح هللا سعيد100392201951084023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيمدينه ناظم محمد قادر100393201952331047

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكتطبيقياحمد عارف نايف علي100394201851016002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا محسن عبد الكريم مصطفى100395201851048058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعمار زكي حسين حسن100396201951013033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكتطبيقياالء يوسف نجم قادر100397201952102009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيمحمد لقمان عبد هللا محمد100398201951301033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيصكر درباس خلف محمد100399201951019032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمود فاضل قاسم حسون100400201951001093

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقينجم عبد هللا حميد حسين100401201951250054

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكتطبيقيساره عمر احمد محي الدين100402201952337006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيساره جمعه سيده محمد100403201852333032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيبرزان شاكر محل بكر100404201951259069
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقينياز فاتح ناصح محمد100405201952282083

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيعمر نجاة جاسم ناصر100406211951033029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد جواد احمد حسن100407201951259249

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعلي نجاة محمد شريف100408201951309021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقياية فيصل حميد صالح100409201952177006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينكركوكتطبيقيمحمد ماهر ثلج طه100410201951062030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيسه ركه وت عبد هللا كوخا افندي عثمان100411201951314015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمحمد احمد ياسين حمد100412201951019065

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيعبد الحكيم محمود حسين صالح100413201951020032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيفاطمه برزان احمد عباس100414201952334065

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقياية سردار عثمان بهرام100415201952331008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد جمال محمد امين100416201951377081

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيصادق جعفر عبد النبي ناصر100417161951047066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيهدى نوزاد قادر أمين100418201852345081

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيهمزه فؤاد محمد علي100419201851314022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزريان محمد فريق قادر100420201952332013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيعمران خالد علو دحام100421201951005037

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىتطبيقيشيماء شهاب شكور حسن100422211952243004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا نوري حبيب حسين100423201951019049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقيعلي حسن احمد عبيد100424201951204016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيدنيا عماد رسول كاكل100425201952331020

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا خليل حسين شريف100426201951018011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيسندس محسن انور محمد نوري100427201952120021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمرتضى ابراهيم علي اكبر حسين100428201951259324

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقياحمد محمد امين محمد100429201951311005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية العدالة للبنبننينوىتطبيقيموفق يونس جمعة عطية100430171951201006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيشكر محمود مزري سلوم100431201951003031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيايالف احمد محمد احمد100432201952345007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمعاذ نوري محمد محمود100433201951259342

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيحمزة حكمت حمزة محي الدين100434201951001026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيمروة توفيق عبد هللا محمد100435201952349030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيمحمد محمود حسين علي100436201851013061

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي غني مهدي محمد100437121951031080

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيهيا اياد حمدون حسين100438171952286061

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد علي سلطان قادر100439201951005050

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقياسراء نجدت علي نقي100440201952148003
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقيايوب عبد محمد احمد100441201951015010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكتطبيقياسيل عصام عزت جمعه100442201952134002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيشنك غريب محمد امين احمد100443201952334059

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الدينتطبيقيعلي لطيف حسين علي100444181951381009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقيعبدالوهاب محمد حرب محمد100445201951011030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكتطبيقيايالف شاهين عبد هللا خضر100446201952121005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي احمد مشرف عبد الحميد100447101951026072

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمصطفى عارف نايف حميد100448201951259333

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيسيف عطا هللا خلف محمود100449201951259120

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقياحمد جشعم هالل صالح100450201851051001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية العلياء للبناتكركوكتطبيقيختام احمد عبد هللا محمد100451201952127001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيمحمد جوهر غريب فرج100452201951304083

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيعمر كامل بحص رميالن100453191951067033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيمريم علي محمد توفيق100454201852149023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيايوب سالم حسن سليمان100455201951311009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقياركان محمد محمود محمد100456201951011008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيعبد الجليل خليل كريم عبد القادر100457201951303047

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيكريم سرمد كريم خليل100458201951017027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيوائل محمد جليل حسين100459201951008029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيايه عامر محمد حسن100460201952114002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0دراسة تركمانية-ثانوية بارالق اساس للبنينكركوكتطبيقيحسن علي كامل محمد100461201951074009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية العلياء للبناتكركوكتطبيقيرويده اسماعيل عبد هللا صائل100462201952127002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيحيدر علي حمادي جيجان100463101951006010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيشيماء محمد عبد الكريم حسين100464201952382017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيجوانرو شامل احمد كوخة رجب100465201951304026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقيزينب محمد سعيد صالح100466201952330007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيفاطمه محمد مجيد سهيل100467201952149027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكتطبيقيسنان مؤيد حسن محمد100468201851390026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكتطبيقينورا فؤاد سعدي كاظم100469201952160016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقيريباز شمال فاضل لطيف100470201851015016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيبتول سلمان علي رشيد100471201952138017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيشاد ازاد حمه غريب ميرزا حبيب100472201951377051

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكتطبيقيسجاد عماد فاضل كاظم100473201951030030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقييوسف عبد الجبار صابر صالح100474201951312113

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينتطبيقياحمد حسان ضيف احمد100475181851073001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية حمرين للبنيناربيلتطبيقياحمد حامد محمد سبع100476311951011002
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيعبد الرحمن يحيى توفيق محمود100477201951002013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيساره نهاد مدحت اسعد100478201952144009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيريكان أراز جالل عبد هللا100479201951301016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد شاهين محمد بيرام100480201951005044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقيليلى حازم جواد كاظم100481201852177017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمعمر عباس مساهر محمد100482201951017038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيديار نوزاد علي محمد100483201952334036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الشهامة المختلطةكركوكتطبيقيمشعان حميد جمعة غثوان100484201951225010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمود نجاة محمدصفوت صديق100485201951259323

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمصطفى مهدي احمد جعفر100486201951259341

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيايمان علي حسين كريم100487201952282011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيشوخان نجاة اسعد صادق100488201952333033

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيعلي حسن بكر محمد100489201951252011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقياسامه محمد بكر احمد100490201951302007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكتطبيقينور خالد عبد علي100491201952207001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد محسن خلف عبد ابراهيم100492111951200207

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الدينتطبيقيصباح صالح عباس حسن100493181951381006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكتطبيقيفاطمه صهيب محمد احمد100494201952111006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمود عبد الواحد عبدالوهاب علي100495201951259320

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيعلي حامد علي مرعي100496201951022031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيطارق عدي حميد احمد100497201951048038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيهيوا عمر محمد شريف100498201951312110

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقينه مام حسين فارس حمه كريم100499201952340064

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىتطبيقيعبد الرحمن احمد محمد عواد100500211951243004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيعمر محمود منصور حسين100501201951051013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعبد هللا سعدون محمد احمد100502201951311022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا علي عبد الحميد محمد100503201951022025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية مار افرام للبنينكركوكتطبيقيداني نبيل دانيال شابا100504201951039006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقيمروان خليل عبد هللا عبد100505201951009049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقيزهراء خليل علي مراد100506201952135014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيلفته دهام نحو دحل100507201951259232

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيمحمد عبد الوهاب احمد يابه100508201951302042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزيران ازاد عثمان رضا100509201952332014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقينورا باسم عبد الرحمن احمد100510201952120040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيعلي حسين حسن عسكر100511201851018021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيحسن فيض هللا مشير جالل100512201851018006
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقيايالف عادل زين العابدين رستم100513201852114007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الفرات للبنينكركوكتطبيقيمصطفى بهلول مطر محمد100514201851007035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية المكوك للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد هللا محمود احمد100515171851051018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرزاق مظهر عبد العزيز خليل100516191951019060

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيمحمد احسان محمد حميد100517201951008019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقياحمد محمد صابر صالح100518201951302005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية القصواء المختلطةكركوكتطبيقيعبد العزيز حسين علي داود100519201851226004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيزينب مجيد شاكر محمد علي100520201952148017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيايالف عماد هللا ويردي عمر100521201952333006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكتطبيقياحمد محمود خليل محمدامين100522201951011006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةكركوكتطبيقيعبد الخالق عطية عبد زبار100523201851229009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقياحمد غازي حمد زهيان100524201851013004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعيسى غالي احمد صالح100525201951307012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكتطبيقينوارس ابراهيم صالح عليوي100526201952204003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيجرو لقمان جبار حسن100527201952340024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد عمر ربيع عطاوي100528201951005051

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيحنان احمد حميد محمد100529201952138022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيخليل ابراهيم علي حسين100530201951020024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكتطبيقيبدور عدنان جاسم حسين100531201852177006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكتطبيقيايالف زهدي نصر الدين محمد امين100532201952392007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيمحمد عباس علي عريان100533201951001085

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقياحمد محمد برهان مردان100534201851006007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيحيدر سامي محمد فاضل100535201951017010

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيوسام صالح جلعو محيميد100536201851048121

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيشفق موفق خليل رشيد100537201952120025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكتطبيقيسندس ياسين شيت ذياب100538201852111011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيزارا عبد العزيز نوري رضا100539201952334041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكتطبيقيرازاو شمس الدين محي الدين كاك عبد هللا100540201952365006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيبشرى ياسين احمد زوراب100541201952334021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقينور مولود عزيز محمد100542211952109022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمحمود اسماعيل ابراهيم رميض100543201951017035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيكاظم ناظم شريف سفيح100544221951302069

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكتطبيقيعبد الرحيم نجم الدين عبد هللا فتاح100545201951022024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيحسن محمد محمود عبد هللا100546201951259082

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيطارق برهان محمود محمد100547201951013019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد فؤاد رشيد مولود100548201951312096
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقياحمد ستار عزيز محسن100549201951018002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيمحمد طاهر قادر عبد الرحمن100550201951259279

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد هللا شاكر حسن100551171951080072

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقينصيبه عفان عثمان عزيز100552201952340062

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيسرمد هدايت نوري كريم100553201951377047

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقيزيد لقمان سعد هللا محمد100554171951026075

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكتطبيقيساهرة رؤوف مجيد شاسوار100555201952333028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقينور صادق محمد اسماعيل100556201951006054

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيشاكول عمر شريف محمد100557201952334057

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقياحمد فاضل محمد عبد هللا100558201951015008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقيليث حسين علي عبد هللا100559171951203017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيشيماء كنعان كامل شاكر100560201852133027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية العبادات المختلطةكركوكتطبيقيأحمد طايس فاضل عبد100561201851027001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيعبد المعين ناصر عبيد طراد100562191951104025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حسين علي حسن100563161951358072

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكتطبيقيعبد هللا نجم رمضان احمد100564201951301022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكتطبيقيداليا رشدي عز الدين اسماعيل100565201952154006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا محمد عبد الجليل محمد100566201951001036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيعون موسى صاحب صالح100567221951308053

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيمحمد فالح صادق مصطفى100568171951178043

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيدينا حمد شريف جاسم100569201952144005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيفاروق عمر فخر الدين محمد علي100570171951011129

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيمروه خضر محمود محمد100571201952261006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقيخلف غيدان خلف محمود100572181951089017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية همسة للبناتكركوكتطبيقيهند عارف مجيد سمين100573201952157015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيمحمد حازم محمد حسن100574201951017029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعلي حمزة عباس جاسم100575201951013027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد وليد خالد اسماعيل100576201851005056

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية633.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيساره عبد هللا غانم عبد هللا100577171942237118

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية567.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيمريم خليل حسين عباس100578211942110081

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية561.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي طلوكي محمد100579221941382040

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية502.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيهدى عمران عمر رضا100580201942352058

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيعلي محمود يعقوب حسين100581201941227009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائيبارق كامل جاسم محمد100582201941009020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيمصطفى خلف علي احمد100583201941219034

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائياثار حمد ذياب جزاع100584201942151002
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكاحيائيعدنان علي حديد سالمة100585201941261044

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيبيداء محمد ابراهيم صالح100586201942127003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيفراس محسن حمد ادهام100587201941259234

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية تل علي للبنينكركوكاحيائياحمد حمد محمد صالح100588201941035003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائييسرى سامي صالح جاسم100589121842020074

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيهبة بدر عبد الفتاح ابراهيم100590201942250006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيحسين حيدر حسين حيدر100591171841028071

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيسالم حسن كاظم حسون100592251941007148

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيماهر رجب عبد هللا حمد100593201941250102

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيعبيد رشيد احمد عبد هللا100594201941239009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيننينوىاحيائيعمر عطيه محمد ثلج100595171941049046

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكاحيائيمحمود زيدان خلف عبد هللا100596201941003096

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيابو بكر خضر صالح حسين100597201941058003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيياسر عبد هللا جاسم محمد100598201941019168

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكاحيائياسامه هاشم اسماعيل حمودي100599201841016006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائيوسن ابراهيم محمد خلف100600201942239023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية441.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكتطبيقيسليمه فرحان شالل حسن100601201852140023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقيعزالدين نامس يونس جاسم100602211951001011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكتطبيقيمحمد ميعاد رضا محمد100603201951015037

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيطه كمال محمد مجيد100604201951048040

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيخلف خليل ابراهيم احمد100605201951020023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيمحمود خلف حمود محمد100606171951103072

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيمؤمل رفعت كاظم محسن100607281951009086

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد عبد الرزاق شكر محمود100608101951011049

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيجاسم طه دبو حمد100609201951020015

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيصباح عدنان محمود حماد100610201951019031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى عقيل ثاجب يوسف100611111951007036

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكتطبيقينادية داود عزيز أبراهيم100612201952151004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكتطبيقيعبد المطلب محمد اسكندر حبيب100613201951250033

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيأمنه اميد بهاء الدين احمد100614101952117002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيأوات سالم حسن سليمان100615201951303004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيعبد الملك طه ابراهيم عبد هللا100616201951019052

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيابراهيم ياسين محمد الياس100617171951018006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيالنه رعد احمد ميران100618201952144011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيدعاء محسن عبهول حجيل100619201852138019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكتطبيقيعبد الكريم مصطفى حما غريب كريم100620201851305023
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا قتيبة خليل ابراهيم100621171851028073

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية تازة للبنينكركوكتطبيقيوسام هشام عبد الحميد رشيد100622201951018030

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقياحمد ريان احمد ابراهيم100623171951011012

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقيزينب نوزاد محمد احمد100624201952149018

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيحسين اردال محمد باقر نجم100625201951001020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية العرفان للبنينكركوكتطبيقيوليد خالد رمضان جفال100626201951057041

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقييحيى احمد مأمون فاضل100627171951198031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيطه محمد هادي فتح هللا100628201951259134

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن حازم محمد اصلبي100629181851160014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمحمد زيدان خلف حسن100630201851005044

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيايهم ماجد عبد اللطيف سلمان100631101951020039

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيشهد محمد مجيد مظلوم100632201952138039

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيبه يام نريمان قهرمان عبد الرحمن100633201952382007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي مهند ناجي شكر100634141951005027

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكتطبيقيسحر نوزاد ابو زيد اومر100635201852144011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيسارة صالح رشيد حسن100636201952382014

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيفاطمه نيازي نظام الدين مردان100637201952148036

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيسفانه احمد شحاذه خلف100638201952120019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكتطبيقيهاوري كريم حمه صالح عبدل100639201851364007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم مؤيد حامد جاسم100640161851006005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنينكركوكتطبيقيمحمد فاضل ابراهيم عباس100641201851045020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية اتا بكلر للبنينكركوكتطبيقيحيدر جودت جمال عزيز100642201951008006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقينيكار جليل محمد امين100643201952349032

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكتطبيقيكوتيام هيوا نوري احمد100644201951364006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيزينب صالح الدين علي نقي100645201952148016

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الفرات للبنينكركوكتطبيقياحمد عبد الرزاق حمه رشيد عبد الرحمن100646201851007005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيمحمد فرمان عاصي نصر الدين100647201951311042

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الحكمة للبنينكركوكتطبيقيياسر عثمان ابراهيم نريمان100648201951004064

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا مصطاف عداي عسل100649101951009011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الراية المسائيةاالنبارتطبيقيمحمد عارف عبد خليفه100650191951341076

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0خارجيوناالنبارتطبيقيابراهيم ماهر عبد هللا نجم100651191951400001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيدعاء ثائر ياسين محمد100652171852305010

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيمحمد عاصم احمد محمد100653171951124073

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية رافدين الخير االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبيدة راجح مصطفى عبد العزيز100654171851157031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقياحمد جعفر صادق ايدين100655171951084002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيهريم غانم محمد صالح100656201951377118
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكتطبيقيريسان حميد ابراهيم نصيف100657201951051005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيسوما حسن سليمان علي100658201952334055

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيعلي محمد عزيز ابراهيم100659201851006037

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية نور االسالم المختلطةديالىتطبيقيمحمد فاضل مصطفى ابراهيم100660211951243007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقياحمد نجاة احمد محمد100661201951001013

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية الزاوية للبنيننينوىتطبيقيمروان دخيل خلف علي100662171851039074

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية االندلس للبناتنينوىتطبيقيقمر معن اكرم علي100663171952286045

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكتطبيقيعبد هللا ادريس كاظم مراد100664201951014005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكتطبيقياحمد ازاد محمد رشيد100665201951315002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقيروز فريدون احمد محمد100666201851303036

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيعبد الباسط فالح صادق مصطفى100667171951178023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيامير معتز ابراهيم عبد هللا100668171951008027

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيأحمد نافع حمود عبد علي100669271951150001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعلي جنكيز زين العابدين حميد100670201951259174

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمد رحيم سعيد محمد100671201851048096

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكتطبيقيفاطمة نجدت علي نقي100672201952148029

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكتطبيقيهريم حكيم قرباني حسن100673201951305033

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقياحمد محمد مدحت خورشيد100674201851001009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى ياسين حامد ايوب100675171951002078

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقينور نظام توفيق يعقوب100676201852114048

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيوليد محمد خالد ممدوح100677171951028188

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى محمد علي حسن100678191851021021

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية االمين للبنينصالح الدينتطبيقياحمد وضاح ابراهيم محمد100679181951014003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيعلي عبد هللا احمد حسن100680201951259183

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيشادمان برهان توفيق نادر100681201951377052

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكتطبيقيحسين عامر جبار صالح100682201851059005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيريبين عادل عمر نوري100683201851302030

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكتطبيقيهدله احمد عبد هللا عبد100684201952112004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكتطبيقيعلي محمد كريم احمد100685201951305019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيزوان غني حمه رشيد100686201952345024

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيزينب كريم امانة نجم100687241852123031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0ثانوية الحريري للبناتكركوكتطبيقينبا جميل عيدان سليمان100688201952114043

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا مهدي100689191951078011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية362.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين كركوكتطبيقياحمد محمد فاتح عمر100690201951299006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية637.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم غانم عمير عبد الغني100691191942141025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيانس عباس حمزه محمد100692231942145009
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىاحيائيقتيبه ذنون عبد الكريم احمد100693171941075021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية616.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد عبد ناهي100694251941031514

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية595.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائياسماء عبد الرزاق مجبل عبد الرزاق100695201942134012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية594.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيسليمان كمال فاتح امين100696201941303084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية591.0ثانوية المالذ المسائية للبنينديالىاحيائييونس صالح عبدهللا منصور100697211941283009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي اسعد رشيد حميد100698211941005097

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية585.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيمعمر اسامه محمد كلش100699201941208017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيعلي صباح حيذور عبدالحسن100700231941205018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى احمد فرحان عذاب100701241941037057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائينورالدين صباح نوري عزاوي100702211941278082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعلي فالح مرزه هاشم100703261941027094

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية540.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن عمار خضير شوكه100704191941071056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية508.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عثمان جميل محمود100705121942108016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية502.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيتبارك محمد رشيد حميد100706181942183022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية501.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائييعقوب رياض عبد يعكوب100707211941062068

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية495.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيهيثم عدنان حمزه نايف100708191941086037

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية483.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمصطفى محمد محمود فرج100709201941259334

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية480.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائينور خليل حسن علي100710181942172066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية473.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيياسين حسين ياسين حسين100711181941073035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية472.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيشمس وعد صابر رجب100712181842172042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية470.0ثانوية التراث العربي للبناتصالح الديناحيائيسلوى ثاير دحام جاعد100713181942210011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية459.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح محمد احمد حمادي100714121942080043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0ثانوية البوجواري للبناتصالح الديناحيائياسراء عبد خنجر خلف100715181942168001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيزهير كاظم متعب داود100716181941015013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية442.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الديناحيائيمحمد محمود احمد عبد الرحمن100717181841039024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا حماده عبد هللا حسين100718181941123026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيعلياء اسماعيل ابراهيم صالح100719181942182070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيابراهيم سالم داود احمد100720181941151002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الديناحيائياحمد قصي عبدالكريم عباس100721181941033006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الحسين عبد الساده عكيلي100722251942111033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيياسر عمار ياسين احمد100723181941045060

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية سمية للبناتصالح الديناحيائياحالم حامد سرحان حلو100724181942192001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيضحى حمدي فياض مرزوك100725321942066030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الديناحيائياية حكيم فؤاد خليل100726181942391008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية الكوثر للبناتصالح الديناحيائيايات محمد اسماعيل عزيز100727181942260003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيرسل محمد رمضان فرحان100728181842247010
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عبد هللا خضر رومي100729181941154007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيعايد النشمي هليل رعد100730181941073009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيصفا قيس خليل شاكر100731181942172046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيالصفا سعدي شبيب غضبان100732181942170012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيعبد هللا هيثم زكي حاجم100733311941065058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد عبد الحكيم صباح جاسم100734181941030002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائياحمد منصور شريف مناجد100735181841021005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الصقر المختلطةصالح الديناحيائيحسن كاظم ابراهيم علي100736181941311013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه محمد محسن فرحان100737141942108023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيشهالء مهند عصام محمد صبحي100738181942258018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الديناحيائيانسام سالم اسماعيل علي100739181942084002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائياماره عبد الرحمن محمد صالح عمر100740131942229005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية االسحاقي للبناتصالح الديناحيائيمالك فاضل مرعيد محمد100741181942255058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية الريان للبناتصالح الديناحيائيدالل خالد قدوري حمادي100742181942250014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيمصطفى صباح طفاح رديني100743181941131024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينصالح الديناحيائينواف عبد الخالق سليمان حمد100744181941011009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الديناحيائيمحمود ماهر دلف محجوب100745181941041056

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الباهلي للبنينصالح الديناحيائيعذراء سالم إسماعيل علي100746181842084005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيتبارك حاتم فوزي خير هللا100747181942246014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيزمن خليل رفعات عبد هللا100748181942170045

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائييوسف لؤي خليل محمود100749181941151122

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الديناحيائيعلم الدين رحيم فرحان نواف100750181841040034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى محمد عيدان علي100751111841016094

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيهيثم قصي جارو مصلح100752181941149040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكاحيائيعبد هللا جمال صالح مهدي100753331941001062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيسفانه محمود عدنان مجيد100754181942246034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيصهيب غانم مرعي حسن100755181941067026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيمصطفى عبد القادر حواس فياض100756181841021027

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيمي حارث ايوب حسين100757181952242080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيمروان رشيد حميد خضر100758181951040059

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقينور خالد مخلف عامر100759181952183040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيبسمه عماد عبود جاسم100760181952242022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيخير هللا حازم محمد صالح100761181951041017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينتطبيقيحفصة مصعب حمد عباس100762181952374009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الرافدين المختلطةصالح الدينتطبيقيمحمد عدنان معروف لفته100763181851280012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيابراهيم موفق ابراهيم محمود100764181951041001
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيابراهيم محمد مهدي صالح100765181951040002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية سامراء االولى للبنينصالح الدينتطبيقيفهد ابراهيم احمد عباس100766181951033035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية بيجي للبنينصالح الدينتطبيقيعلي حسين علي جميل100767181851007012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينتطبيقيشهالء مجيد حيمد ياسين100768181852217009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينتطبيقيتبارك رمضان محمد محمود100769181952177002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيغفران دريد ياسين محمد100770171952294066

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية عمرو بن جندب للنازحين للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن رياض مسهر شهاب100771181851139017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينتطبيقيعلي محمد خيرو حمادي100772181951086011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينتطبيقيرغد قاسم محمد حسين100773181852221014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيندى جمال حمود سالم100774181952250036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيشهد محمد عباس سلمان100775181852183041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الزوية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا محمود احمد اسماعيل100776181951017004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عبداالله محمود ياسين100777181951036025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية القبس للبناتصالح الدينتطبيقيضحى علي محمود علي100778181952190010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينتطبيقيعدي صالح ممدوح صالح100779181951151021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الريف المسائيةصالح الدينتطبيقيافراح حسن ابراهيم محمد100780181952337002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية بيجي للبنينصالح الدينتطبيقيقاسم محمد علي سهو100781181951007022

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد ابراهيم عطيه جاسم100782181851047064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية عين زالة للبناتصالح الدينتطبيقيمروى عبدهللا جاسم محمد100783181952164007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيسارة حسان عبد جاسم100784241952220096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينتطبيقيعباس عبد الكريم فاضل هيشان100785181851019005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينتطبيقيايه حامد ابراهيم باييز100786181952170002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقيرغد رافع رحيل علوان100787181952250016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية عمرو بن جندب للنازحين للبنينصالح الدينتطبيقييوسف عباس ذياب كاظم100788181851139043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقياحمد خليل مهيدي صالح100789181851118005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيسليمان عبد الستار محمود محمد صالح100790171951023076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينتطبيقيفيحاء خالد مصطفى محمد100791181952217005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقيمصطفى اسماعيل جاسم محمد100792171951161064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينتطبيقيياسين ابراهيم عباس محمود100793181851306029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الكريم نعيم قاسم محمد100794111951005032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينتطبيقيمالك مصلح فهد مناور100795181951098006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى صالح احمد حسين100796181951088008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعماد عبد هللا سلطان جدوع100797171851018089

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينتطبيقيعزام هشام داود اسماعيل100798181851041036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد نعمان سرحان حميد100799181951002088

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارتطبيقيناجي عبد هللا عبد ماش100800191951062016
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية عمرو بن جندب للنازحين للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى طارق متعب حمادي100801181851139033

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد محمود حسين احمد100802181951070058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينتطبيقياسيل يوسف احمد علوان100803181952236002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيياسين محمود عباس علي عزيز100804201851003087

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيسراج منذر جاسم توفيق100805201951006025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمود شاكر جباره حسن100806231951255094

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتصالح الدينتطبيقيعائشه مهدي صالح محمد100807181952157012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيمريم محمود عمر صالح100808181952246021

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينتطبيقيعبدالناصر جمال عواد عيسى100809181951016015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد حميد حسين احمد100810181951070054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد ذنون يونس عبود100811171951023168

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيسرمد شامل جرجيس عبد100812171951015058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقينجوى مؤيد عباس فتحي100813181952237029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية الودق المختلطةصالح الدينتطبيقيعمر خزعل حميد خلوي100814181951296004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالحارث مثنى نوري شاكر100815111951018008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0ثانوية القبس للبناتصالح الدينتطبيقياريج قحطان صالح عبد هللا100816181852190001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيمؤمن نبيل عزيز طه100817331851001049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0ثانوية الودق المختلطةصالح الدينتطبيقيياسر حميد حسن جمعه100818181951296008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0ثانوية السالم للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عماد خلف عياش100819181951044019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمهيمن عبدالكريم هاشم احمد100820171951028180

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقييوسف رشيد حامد رسول100821201851314024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0اعدادية البعاج للبنيننينوىتطبيقيليث شهاب احمد علي100822171951045005

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية678.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزهراء محمد صباح حسن100823211942145070

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية491.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيهاجر عادل محمد يوسف100824311942054061

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية474.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى جاسم رشك كاظم100825151942048138

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيسكينة رافع عبد الوهاب محمد100826171942262063

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيزبيده محمد عبد الكريم مصطفى100827171942302075

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه خالد نادر عبد القادر100828131942131018

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية التطور المختلطةصالح الديناحيائيقاسم جاسم محمد فاضل100829181841299007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعبد الملك عباس نوري محمد100830201941022069

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياية خزعل حمد هللا علي100831111942124002

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيجعفر علي اصغر حسن أحمد100832171841121006

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىتطبيقياالء فاخر محمد اسماعيل100833171952300002

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية االوائل االهلية للبناتنينوىتطبيقيشهد جاسم محمد محمود100834171852268012

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقينجم عبد علي شدهان ياسين100835111851151037

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعبدالرزاق هيثم عبد الرزاق ذنون100836171951028077
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الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيسارة قصي بشير محمد100837171952283027

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الكريم سرحان ذياب100838171951012127

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية400.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عامر محمد مصطفى100839171951008150

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعلي نشوان حازم سعدي100840171951016071

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية حكنة للبنيننينوىتطبيقيخطر حبيب حسن حسين100841171952109001

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيخالد مصطفى محمد صابر عباس100842171951352024

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيننينوىتطبيقيعلي غانم واثق غانم100843171851217025

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد صفوان هشام عبد العزيز100844171951351118

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيصفا صهيب وليد سالم100845171952315033

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية الشورة للبنيننينوىتطبيقيوسام علي ادريس هويدي100846171851033009

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقيحسن فارس ادريس حامد100847171951011051

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقيعلي فائق علي حسين100848171951016068

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى محمد جاسم طاهر100849131951003053

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيعلي احمد فتح هللا محمود100850171851017178

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد صالح مصطفى محمد100851171851008012

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيرحمه عمار محمود سعيد100852171952305011

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقينبأ معاذ عبد هللا نجم100853171952290084

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيشهد مازن محمد سامي ياسين100854171952231048

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية القوش للبناتنينوىتطبيقياوناليا رائد بطروس بحو100855171952256002

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية388.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياالرصافة االولىتطبيقيمحمد فصيح رشيد محمد امين100856131851242004

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقيشيرين احمد حسين احمد100857171952254007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيحمزة علي عبدالنافع شريف100858171951028052

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمد حسين   علي حسين100859171951080063

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقيمظفر مزهر حازم راشيد100860171951005117

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية تلسقف للبنيننينوىتطبيقيمريم عبد هللا حنا شعيا100861171952086006

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية القوش للبنيننينوىتطبيقيفادي نبيل حازم سليم100862171951091010

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيألن فيصل جرجيس يوسف100863331951070001

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيسيدي مازن بشير موسى100864171852244016

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلتطبيقيايهاب اكرم صادق حسن100865311951065007

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية اشور للبنيننينوىتطبيقيريفان عدي عزيز سوالقا100866171951147013

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية القوش للبنيننينوىتطبيقيمارفن نصير موسى اسطيفو100867171951091012

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيإسماعيل خزعل مهدي إسماعيل100868171951001010

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىتطبيقيكميله جاسم محمد جاسم100869171952254013

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكتطبيقيانمار صالح حميد حبيب100870201951255013

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقياسوان خالد عبدال مراد100871171952244001

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية383.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيرعد شاكر عباس عليوي100872291951007067
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الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية القوش للبنيننينوىتطبيقيميالد مسعود جرجيس هرمز100873171951091016

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية382.0أعدادية االمين للبنيننينوىتطبيقييونس راكان عبد الكريم يونس100874171951019108

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيارام ماهر زكو الياس100875171951067001

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية380.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيايه بشار حازم يحيى100876171952290013

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىتطبيقيماثيو عدنان حنوكه يسي100877171951069019

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية برطلة للبنيننينوىتطبيقيرغيد عاصم نجيب حنا100878171851067014

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيندى قيس هاشم احمد100879171952283056

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيعبد المهيمن فليح عجوب حسين100880201851003043

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيرنا احمد يونس احمد100881171952283017

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيسهر بشار رشيد سليمان100882171852244013

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلتطبيقيراني رأفت خضر رفو100883311951070006

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمؤيد رائد شريف ذنون100884171951012115

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية372.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىتطبيقيبيان اكرم كريم خضر100885171952364003

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية366.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيامير ناظم جواد كاظم100886211851002006

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية362.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد صباح عوده محمد100887131951031048

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية356.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىتطبيقيأيسن سمير يوشوع نعوم100888171851071002

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية355.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىتطبيقيمريم يعقوب ايشوع مارزينا100889171952247026

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية ام البنين االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء علي كاظم فرحان100890261842121004

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية403.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقييونس رضوان يونس مجيد100891331851001069

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين علي مفيد عبد الرزاق100892141951036014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيحامد خالد محمد علي محمود100893171921080026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيريحان خلف ابراهيم علو100894331922051006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبينهله برهيم جردو قاسو100895331922052016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعبد الودود ابراهيم محمود خلف100896171921080062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيبهاء الدين محمود محمد عبو100897171821009044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيمحمد حسن علي حيدر100898171921121015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيعباس رباح شاحوذ حسن100899171921064030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيحنين أمير غانم عزيز100900171922280017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيريان غانم خليل إبراهيم100901171921027036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيضياء إسماعيل علي خضير100902171921027043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيجيهان احمد محمود عبد الرازق100903171922234008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيايه محمود عبد الرزاق محمود100904171922290023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيايه جاسم محمد حسين100905171922283019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىادبيعمار حسن علي الشيخ خضر100906171921060006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبيايوب احمد علي ولي100907171921083011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيحسين علي شريف صلبي100908171921351045
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعبد هللا علي ادريس يحيى100909171921143048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيعلي توفيق يوسف صالح100910291921151102

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيايمان مروان فتح هللا محمد100911171922315010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية البو سيف للبنيننينوىادبيمحمد ذنون يونس جاسم100912171921030007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعبد الرزاق نزار مصطفى شفيق100913331921001034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكادبيمحمد عبد الكريم حسين حاجي100914331921050014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيأية طلعت جمال محمود100915171922294001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينادبينمارق احمد متعب عليوي100916181922374032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية البعاج المسائية للبنيننينوىادبيباسل محمد عبدالوهاب حسن100917171921360011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيرحمه راكان رشاد زيدان100918171922295012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمحمد عبد علي حسين100919171921005056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيزينب فائز يوسف احمد100920171922314034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية القيارة المسائية للبنيننينوىادبيعبد الملك خليل عكاب خلف100921171921366065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبياطياف يحيى فازع محمود100922171922280006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبياسعد نجدت مظفر اسعد100923171921021011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيدنيا محمد سالم احمد100924171922273016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيسمر قحطان خضير جدوع100925171922264015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيرقيه ثائر عبد الهادي اسماعيل100926171922273021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية عوينات للبنيننينوىادبيفهد خميس حماد كنوش100927171921111020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىادبيعمر صالح جدوع سلمو100928171921104007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيمحمد محمود حسين احمد100929171921114042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيرائده علي فتحي قاسم100930171922248008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيمنى محمود صالح محمد100931171922231071

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيحاجم راكان نجرس محمد100932171921018029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيمختار مضر غانم سعيد100933171921161061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيعلي محمد رشدي عبدالمنعم ياسين100934171921011077

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبيفالح حسن علي ظاهر100935171921036010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعلي حسين حميد صالح100936171921025090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيسيفي عمر كارس علي100937331922064006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية القيارة للبناتنينوىادبيرؤى مشعل عبد الوهاب حسن100938171822242015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبييوسف عدنان عزيز احمد100939171821058032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمحمد سيف الدين عطيه حسان100940201921007075

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبيمحمد قاسم فاضل عباس100941171921364041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكادبيماهر خلف حمو متو100942331921060007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيمحمد بشير  تركي  بشير  نجم100943171921008034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيليلى سعيد حجي خدر100944331922052012
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيصفا مهدي صالح سليمان100945331922040041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيمحمد عبد الواحد محمود احمد100946311921001032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيمالك عالء كاظم احمد100947161922220078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيصفا بسمان احمد عثمان100948311922058018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيدعاء صباح محمد عبد هللا100949171922305027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيعلي سعد مالو حسين100950171921005039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيايناس وعد احمد محمد100951171922305015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيلمى عقيل عزيز مال هللا100952171922314058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيوردة اكرم طيب محمد100953171922298036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمصطفى خليل ابراهيم عبد هللا100954171921009087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبينور وليد حسين محمد100955171922231075

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيماب حسين خليل حمادة100956171922264024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعمر صهيب محمود مصطفى100957171921015063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيزينة نكتل يونس يحيى100958171922237042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيزينة محمد جاسم معيوف100959171922238013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيمحمود ميسر محمود ازغير100960171921133014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيعبد الرحمن محمد نوري ابراهيم100961171921024036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمحمد صالح محمد مطر100962171921142060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيزهراء يحيى جاسم فتحي100963171922301045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيسيف حبيب يونس عبد هللا100964171921018058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعبد الرحمن احمد مطر محمد100965171921010028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيمحمد احمد حردان حسون100966171821053030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيسجى غسان ذنون عزاوي100967171922302035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىادبيديار صالح احمد خطاب100968171922240004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكادبيحياة خلف صالح شمو100969331922060002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيسوسن عبد الجبار حسين فتحي100970171922293027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيسجى مجيد رشيد جميل100971191922154008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيمريم لقمان احمد سرحان100972331922040050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيحسين هشام ادريس رشيد100973171921019032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية العياضية للبنيننينوىادبيهارون فاضل عباس فارس100974171921115010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيابراهيم احمد حامد حسين100975171921008001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيليث علي عبد هللا محمد100976171921080082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبييوسف هاني احمد امين100977171921017110

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيبالل صالح الدين عبد الغفور قاسم100978171921161020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبياحمد سرمد محمد ناصر100979171921016005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية النركزلية للبنيننينوىادبيقاسم عدنان محمد سوادي100980171921192008
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيمنار عمار يونس ذنون100981171922237067

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمد أسعد غازي ابراهيم100982171921019097

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعبيدة عز الدين عزيز صالح100983171821026127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيمحمد عمر اسماعيل حميدان100984171921350225

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيمريم مشتاق هاشم قاسم100985171922294032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيحميدي ظاهر نواف سالم100986171921005019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية زمار للبناتنينوىادبيرماح كريم خضر محمد100987171922259007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيحيدر محمد علي اسماعيل محمد100988171921055003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيصفا رائد خليل فتحي100989171922299026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيابراهيم عبد الستار علي عيسى100990171921002001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيساره حيدر مصطفى ناصر100991131922119019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيشيماء محمد سلطان ذياب100992171922300018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيدينا رياض ياسين محمود100993171922285021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيحسن فرحان محمود شهاب100994171921046003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيفهد فارس عبد الحميد علي100995171921017074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيلمى عبد ابراهيم صالح100996171922313012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيهاجر زياد خلف خضر100997171922284022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيحسن جاسم محمد صالح100998171921077009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيمنار سالم بشير محمد100999171922035006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيابراهيم فراس غانم فاضل101000171921028001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمنذر عزيز خضر عبد الرحمن101001171921017103

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيغادة موفق جاسم محمد صالح101002171922237052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيحسين طالل حسين عبد هللا101003171921080030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيمسلم عبد الكريم مسلم امين101004171921178042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبياحمد محمود حسين حسن101005171921098005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعمار شعيب محمد بشير خضر101006171921016061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيمنار مثنى قاسم محمد101007171922237068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبيزهرة احمد محمد طعمة101008311922001005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبياحمد بسام يحيى صالح101009171921001005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيفرحان فارس فنوش محمد101010171921002024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيتمارة ناظم مال هللا حسن101011171922235018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيعبد الرحمن سبهان محمد داؤد101012171921011049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيايمان سليمان حبش رمضان101013331922070004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيغفران عبد هللا محمد عبد هللا101014171922316035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبيغفران هيثم عبد هللا حمد101015171922264022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيمالك انمار قيدار توفيق101016171922288082
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيمحمد خضر تركي حسن101017171921027098

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيساري موفق صبري شاهر101018171921019037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيليلي غائب محمد يونس101019171922251066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىادبيحمد عبد هللا احمد طه101020171921117001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيصفا ثائر حسن محمد علي101021171922290065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيحسين احمد خلف خضير101022171921161023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيسمر شهاب احمد طه101023171922046005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمصطفى طالل شيت قاسم101024171921017096

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيمزاحم ميسر عبد حمادي101025171921080105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيساره نجيب حنا منصور101026171922248012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيجنان سالم ياسين ابراهيم101027171922251020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيتيسير امين حسن عبد القادر101028171921010010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الحارث المسائية للبنينصالح الدينادبيانتصار عبد الرحمن صالح حمد101029181922341001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكادبيرانيا علي درويش مراد101030331922052005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيعمار عبد الرزاق حسن حمد101031181921036024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبينجالء عبد الرزاق فتحي حسين101032101922093023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبيوالء موسى خلف حميد101033171922317048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية وانه للبناتنينوىادبيغاليه محمود خلف حسو101034171922278011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيرسل فارس هادي سعيد101035171922286021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيزينب زياد سالم محمد101036171922305045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيصفية ياسر خليل احمد101037171922314048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبياحمد محمد جارو امين101038171921010006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيندهوكادبيخيري حاجم حسو مطو101039331921064004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيمينا مهند محمود محمد101040171922296032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيريم عسل خلف علي101041171922235034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيساره صائب حازم صالح101042171922288056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ايسر- الخارجيون نينوىادبياوس سمير فخري مصطفى101043171921402011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيمالك نجم عبد هللا يونس101044171922302046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيسرى احمد زكي محي الدين101045171922286037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيتمارة محمد احمد نهير101046171922277006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيزهراء رافع محمد رشيد101047171922285032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيرحمة جرجيس حسن فاضل101048171922305033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيمها ماهر هاشم عبد هللا101049171922299034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيمريم اكرم محمد شاكر101050171922290085

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمحمد علي داؤد سلو101051171921144092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيهدى عبد هللا زيدان خلف101052171922290106
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيرشا عدي علي حسين101053171922237030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيامجد عبد االزل احمد حامد101054171921144017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيبندر طالل حميد نومان101055171921181004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبياحمد خالد حسيب الياس101056171921026013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيخضر الياس فتحي الياس101057171921080035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيمريم احمد عبد احمد101058171922274059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمحمد حاتم عادل احمد101059171921143072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيزينب احمد توفيق ابراهيم101060171922291035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيحسين علي سالم عبد101061171921016025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبييوسف لواء مهدي عياش101062171921019130

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبياحمد خيري حسين علي101063171921021005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبياحمد ساعد خلف احمد101064171921021007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيزهراء سعد بشير حامد101065171922319013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعلي قيدار نزار جاسم101066171921012058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيحسن حسين رفو رشو101067331921001014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيحنان هشيار حسن محمد101068171922258010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيحذيفة محمد يعقوب يوسف101069171921020022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيعبد العزيز نجرس حازم عبود101070171921005034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبيرحمه حسين خلف جراد101071171922313004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد هللا نجم محمد شيت سعيد101072171921017050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعبد هللا فتحي عبد الرحمن احمد101073171921027059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىادبيجيالن عبد عويد طه101074171922234007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية الكسك للبنيننينوىادبيحمد علي احمد جاسم101075171921116006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبينور مروان سالم رشيد101076171922244034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيجهاد خالد عبيد عويد101077171921018028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمحمد عامر يونس صديق101078171921012075

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمحمد عجيل سلطان عبد هللا101079171921012076

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعبد هللا طه نجم عبد هللا101080171921026089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيفاطمة تحسين عبد القادر عباس101081171922281024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبييونس سعد اكرم محمد101082171921011121

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبياسراء محمد فؤاد علي101083171922274002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعبد هللا زياد احمد محمد101084171921084053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزبيدة محمد عبد الرزاق مصطفى101085171922289027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيآيه وليد اكرم عبد القادر101086171922231006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيمهدية عبد هللا محمد داؤد101087171922238031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيباسل فارس هادي ابراهيم101088331921001011
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية القدس للبنينبابلادبياحمد هاشم جاسم موسى101089231821055003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبينهى نوار ثامر اسماعيل101090171922237074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيدعاء عطا مهدي صالح101091201922113017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيحسين ثائر محمد حسين101092171821026062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيزبيدة هاني هاشم محمد علي101093171922294018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبياحمد فنر احمد صفوك101094331921001006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيمحمود الياس شاهر خليف101095331921070041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيامينه سهيل جاسم محمد101096171922295004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيسفيان سعد موفق فرج101097171921020037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيسرى اياد عبد المحسن احمد101098171922314041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمصطفى قحطان عبد الجبار ياسين101099171921016108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبينور رضوان غانم حسن101100171922295037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيعبد هللا عمر علي حسين101101171921008020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيهبه منير احمد عبد هللا101102171922283072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيمصعب كامل احمد محمد101103171921170013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيهند شهاب احمد سليمان101104171922273060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيعبد هللا حمادي معروف حمد101105171921077015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيسارة نشوان عبد الهادي فتحي101106171922237044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيايمان عواد اسماعيل عبد هللا101107171922238005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيياسر عمار عبد الغني خضر101108171921142085

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيرؤى طالل جاسم محمد101109171922274022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيزينة محمود محمد خليل101110171922267032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمود طالل يونس محمود101111171921084094

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيعمار عيسى محمد خلف101112171821079027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكادبيخالد قاسم مراد شمو101113331921051003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية عين الحصان للبنيننينوىادبيمحمد طارق حمزه عسكر101114171921133013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيعال اياد سعيد عبود101115171922293031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىادبيجالل ميرزا جردو فيو101116171921348002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبيقمر دري غانم عبد هللا101117171922302044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيغفران نشوان محمد علي حمودي101118171922286049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبياية عبد المجيد حامد ابراهيم101119171922300004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيفيان ابراهيم خليل خلف101120171922316038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيحنين طالب مالك علي101121171922401019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيعادل عطية عبيد احمد101122171921063009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبياياد حسين فاضل يوسف101123171921064005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبيصالح مجيد داؤد سلمان101124171921036005
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمد براق يونس ذنون101125171921021059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىادبياحمد محمد سعيد احمد101126171921083006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينادبيهيثم حسن احمد عبود101127181921016024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيهند سعيد عبد الكريم سعيد101128331822040041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبيعلي أبراهيم محمد عبو101129171921364051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيمحمد نشوان نايف احمد101130171921008037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعبد هللا خالد احمد صفوك101131331921001037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيدنيا هيثم حازم جارو101132171922299012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيشذى دريد حازم عبد الرزاق101133171922299024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية النعمان بن مقرن للبنيننينوىادبيعبد القادر عواد محمد احمد101134171921225004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيخالد محمود علي دغش101135171921063004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيابراهيم محسن يونس غزال101136171921012004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيرشا منذر محمد حميد101137171922284008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىادبيحسام علي سليمان عبد هللا101138171921161022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياركان طالل عائد كاوي101139171921143014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبيأمنه نشوان محمد بشير عبد الرزاق101140171922267001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيمينا احمد حازم محمد علي101141331922040056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبيآمنه زكر عبد هللا محمد101142171822196001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعبد المجيد سليمان محمد طاهر عبد القادر101143171921025081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبينشوان ابراهيم مشعل حسون101144171921003056

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيايه عامر حازم سعيد101145171922294006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيسيف جاسم رمضان رجب101146171921055004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكادبيسيفي خليل كلي بيشو101147331922060006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيعبد هللا محمد فيصل محمد101148311921009030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمحمد محمود محمد صالح101149171921005060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيايه جاسم محمد عويد101150171922305016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبيمصطفى وليد ذنون يونس101151171921002033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيوعد فتحي شامي ناصر101152171921021082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىادبيرشا محمد خليل مصطفى101153171922246003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيميثاق رجب احمد محمد101154171921080110

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبيلوره كاكل غانم خضر101155171922244026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيهديل عامر زكي علي101156171922301081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبياحمد محمود احمد جاسم101157171921035001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمحمد وعد هللا محمود احمد101158171921001070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية البعاج للبنيننينوىادبيظاهر محسن علي نمش101159171921045059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيحسين محمد مرعي حسن101160171921018040
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيايمان محمد عبد خلف101161171922315009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبييوسف محمد احمد جاسم101162171921028095

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية614.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائييوسف جاسم احمد جاسم101163171941015228

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية582.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيننينوىاحيائيبدر عبد محمد حمادة101164171941365004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىاحيائيانفال محمد عذابه مصطفى101165171942246005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية502.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيآية وليد هاشم يونس101166171942295013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية482.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيطيبه ياسر محمد فاضل قدوري101167171942235120

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية461.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائياديبه احمد فارس شرو101168331942051002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية454.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسوزان جالل شرف عتو101169331942052028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيايمان محمد علي شحاذه101170171842277040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية450.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيشاهه شمو بشار علي101171331942051042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية450.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىاحيائيوسن ياسين علي يونس101172171942238087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية449.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيانهار صبحي خلف حسن101173171942291024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعلي عماد شفيق كامل101174171941015127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيبراءة ادريس سليمان عبدالرحمن101175171942259018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية447.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيهديل محمد عبد هللا صالح101176171942235181

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية447.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيدالل علي عبد هللا حسن101177171942294087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيمصطفى احمد سامي فتحي101178171941020129

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائيزينب وليد حمادي حميد101179171942274080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيليلى مراد خلف مطو101180171942348018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائيكنعان علي احمد بكر101181171941348047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيمحاسن فارس رمضان خليل101182171942291121

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية الفاضلية للبنيننينوىاحيائيهالة طه زبير طاهر101183171942340010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيخنساء سعيد حجي خلف101184331942051021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيساره رياض احسان حسين101185171942314058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائيهادي خدر حمو سلو101186331941070087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية441.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيفريال عباس احمد حميد101187171942073011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيزهراء عماد الدين محمد عبد هللا101188171942294137

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيسارة حسين محمد يحيى101189171942281077

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيوفاء عبد يونس احمد101190171942251223

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيشادان ماجد حسن الياس101191171942245063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيمنال سيدو علي قاسم101192171942359015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيغفران اسود عبد سالم101193171942293050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيريان جالل طارق علي101194171941019035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائينور يقضان ناظم احمد101195171942293060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيزينب فارس عزيز حمودي101196171942232148
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمحمود صالح عبد احمد101197171941026243

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهدى عصام حسين عبد القادر101198171942281175

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيايمان خليل ابراهيم خلف101199331942051006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسعاد عبد هللا يوسف خلف101200331942051036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيطيبه رياض محمود حميد101201171942295052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية الضحى للبناتنينوىاحيائيصبا باسم سعدي نصيف101202171942316060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيوالء احمد طاهر محمد101203171942321099

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيدنيا محمد عبد الغني يونس101204171942230057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية وردك للبنيننينوىاحيائيمسعود عماد رستم حسين101205171941073035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائينجوى قاسم محمد علي عباس101206171942236072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىاحيائيبيداء وثاب حسين سعد هللا101207171942323004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الخضرانية للبناتصالح الديناحيائيشيرين عبدهللا عبد ادبيس101208181942218019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد حميد فتحي101209171941016063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيجمال جليل ابراهيم حسن101210331941050007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيامنه كاظم اعكيل حمدون101211171942314013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائييونس صفوان يونس محمد101212171941144113

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائيجهان زياد خلف حمو101213331942045002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيعلي هادي خضر علي101214171941124083

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية سومر للبناتنينوىاحيائيمروه حازم محمد علي101215171942314088

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيزهراء محمد جميل نوري101216171942237097

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيهديل بشار عبد المحسن سلطان101217171942277192

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ايمن- الخارجيون نينوىاحيائيدلدار رفو قرو باسي101218171941400023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيرفل جالل حسن سليمان101219171942245041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىاحيائيغفران معتز ابراهيم ياسين101220171842300091

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائينهله عويد ابراهيم محمد101221171942267127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيندهوكاحيائيدلشاد مراد حسن رشو101222331941056014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائياكرم قاسم خلف عمر101223331941051006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيفاطمة عباس محمد بشير عبود101224171842236075

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهال وعد هللا ابراهيم عثمان101225171942286362

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىاحيائيحسن صباح شكر محمود101226171941077019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية زمار للبناتنينوىاحيائيابتسام احمد يونس محمد101227171942259003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيمريم جمال غانم خالد101228171942285184

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيحنان حسن اسماعيل شالو101229171942293022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيصفا نزار محمد محمود101230171942280185

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيلولوه علي سباع يوسف101231171942290248

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيعلي محمد عطيه حسن101232171941011202
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد الياس حازم محمود101233171941080124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائياسماء عماد فتح هللا حسن101234171942293009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية دهوال المختلطةنينوىاحيائيشكريه بكر رشو حسين101235171942347007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيايه اياد محمد سعد هللا101236171942319015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيزينب خليل محسن حسين101237171942252038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىاحيائيرقيه خالد محمد عبد الرحمن101238171942277087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيعبد السالم عطية صايل محمد101239191941052020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيفالح حسين ابراهيم مصطفى101240171941124089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمد ازهر عويد راضي101241171941009072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيأثير خيري سمو شيخو101242331941060001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيرسل عبد الجواد تقي سلطان101243171942237078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيعلي حكمت سليمان نجم101244171941021054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىاحيائيهبة مقداد شوكت علي101245171842254072

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيندهوكاحيائيهيفين صباح عبدال عزو101246331842050011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيعبدهللا مصعب هالل محمد101247171941028143

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىاحيائيمهند أياد موفق تركي101248171941012095

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيالياس يونس مصطفى محمد101249171941178010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيرواء علي ذياب حسن101250181942278007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيزينب مثنى سليمان داؤد101251171942283070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائيعلي عبد احمود حمد101252171941020078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيزينب طي هاشم محمود101253171942267067

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىاحيائينور غانم حسن عبوش101254171942264062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حسن ياسين صالح101255171941025068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكاحيائيمأرب بشار موفق بدر101256331842040114

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيصفا ريان شريف حسن101257171942285142

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيصفا منهل عبد الرزاق حامد101258171942279064

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىاحيائيدرويش حمو خدر عبد هللا101259171941359021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيابراهيم غازي يونس اوسي101260331941051002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائييونس صالح يونس عباس101261171941353106

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكاحيائيشهد جمال سليمان علي101262331842041018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد رمضان حسين مصطفى101263171941364004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيايالف حازم يحيى محمد101264171942286063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيرحمه محمد علي عباس101265171942232108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيدانيال نعمت اسحاق سعيد101266171941059026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيهديل صبحي محمد هالل101267171942281177

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية االخوة للبنيننينوىاحيائيسجى رمزي يونس قاسم101268171942224021
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيزينب ثامر مرعي حسن101269171942273092

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد سعد ذنون يونس101270171941028219

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عامر حمودي شعالن101271251841001155

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيدعاء عدنان فارس مصطفى101272171942296044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعلي شهاب احمد علي101273181941016043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيهدى بهجت عباس عبد هللا101274171942261127

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائينور جمال سطام هلوش101275171942289179

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائينادين شيروان حسن الياس101276171942245077

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيرغد لبيد ياسين قاسم101277171942296054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىاحيائياالء محمد صالح محمد101278171942274009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الفاو للبناتنينوىاحيائيرحمة عامر حمدي مال هللا101279171942235060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكاحيائياحمد عبد الكريم احمد حسن101280331941070009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائينبأ مازن حكمت محمد رشاد101281171942302141

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيمروة مهدي صالح احمد101282171942231352

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيشهد احمد مال هللا خضير101283171942237132

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيوفاء عبد الجبار عبد العزيز طابور101284171842242152

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيشذى ابراهيم حسين حمد101285171942289109

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيزينب عيد صواج محمد101286311942054029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية العراق المختلطةنينوىاحيائيالهام خلف علي عبدو101287171942149002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية القوش للبناتنينوىاحيائيليفا حسن اسماعيل حسن101288171942256007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىاحيائيشهد وعد سالم محمود101289171942273121

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيساره محمد جميل عبد101290171942283079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاربيلاحيائيسعاد ابراهيم خلف ابراهيم101291311942037011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية بحزاني للبناتنينوىاحيائيالرا أمير حسن خالت101292171942245067

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائيريمون اندراوس يونان اسحاق101293171941059031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية451.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقيآمنه نافع جارهللا نجم101294171952237001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيرياض هادي قاسم محمد101295171951080026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيمحسن عبد الحسين محمد ساعد101296171951178037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437.0ثانوية النهرين للبنينصالح الدينتطبيقيعدنان موفق نجم عبدهللا101297181951067019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىتطبيقينور سهيل زكي مجيد101298171952267027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىتطبيقيديانا نشوان فرحان علي101299171952244007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيحمزة صباح اسماعيل عزيز101300331951001013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية الراية للبنيننينوىتطبيقياحمد علي بالل ايوب101301171951025010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىتطبيقيمحمد أمير جاسم محمد101302171951203019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية العريج للبنيننينوىتطبيقيظاهر سعدون محمد فراج101303171951031008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىتطبيقيرفاه منهل بشير فرج101304171952041009
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0االعدادية الغربية للبنيننينوىتطبيقيمجاهد خليل حسين حسن101305171951007099

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيعلي محمود احمد ابراهيم101306171951104028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكتطبيقينورا يونس حسن سليمان101307331952041018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيمنار غضبان محمد جبر101308171952285048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية دمشق للبنيننينوىتطبيقياحمد شوكت احسان علي101309171851160004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيبسام أمين إسماعيل سلطان101310171951166006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيهاله غانم اسماعيل بكر101311171952294083

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىتطبيقييوسف علي يونس احمد101312171951011215

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقيزينب طارق صالح هليل101313171952290045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيسرى عبد السالم طاهر يونس101314171952231043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقيايمان محسن محمدغائب الياس101315171952236005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمصطفى طارق محمد سعدي طه101316171951020114

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية الفاو للبناتنينوىتطبيقيزينه بدر ابراهيم رسول101317171952235031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيمحمد فاضل رمضان عباس101318171951018102

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقييوسف سعيد عباس يونس101319201951259371

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيعبد الرحمن كامل عزيز طه101320171951352044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية سد حديثة للبنيناالنبارتطبيقيهارون حميد عبد الجليل جاسم101321191951084015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية بعويزة للبناتنينوىتطبيقيهدى حيدر مصطفى حسن101322171952265007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىتطبيقيساالر سالم رشيد الياس101323171951101012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقياسراء علي هاشم احمد101324171952283006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطتطبيقيعادل علي محسن مانع101325261951054007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىتطبيقيفارس احمد فتحي احمد101326171851003084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىتطبيقيمحمد غانم محمد جاسم101327171951080073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحيدر يوسف هاتف بشير101328291951007058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيرؤوف غسان رؤوف هادي101329261951005017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الرضواني للبنيننينوىتطبيقياحمد فتحي حسين عبو101330171951161006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية دار العلوم للبناتنينوىتطبيقيرحمه محمد غانم سعيد101331171952234004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقياحمد صالح خليل يونس101332311951072010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيزكريا نشوان طالب احمد101333171951015052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقيمحمد غانم محمد حسن101334171951008138

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقيياسر مقداد رشيد عبدهللا101335171951024105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعلي احمد مجيد علي101336171951002042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى رائد محمود احمد101337171851023175

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىتطبيقياحمد دحام جاسم محمد101338171951026014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىتطبيقيرقية معتصم محمد طاهر عبد هللا101339131952243003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىتطبيقييحيى نزار هاشم احمد101340171951016121
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقينجم ابراهيم نجم عبد هللا101341171951143129

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية صفية للبناتنينوىتطبيقيدعاء سالم جان محمد محمد101342171952295004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىتطبيقيسارة عبد الكريم خليل عبود101343171952292015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىتطبيقينغم جاسم محمد عيسى101344171952301063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيرائد عثمان رجب يوسف101345171951017081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية القيارة للبنيننينوىتطبيقياحمد حماد شريدة خلف101346171951042005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىتطبيقيحارث سعد عطا هللا قدوري101347171951083004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيمحمد فارس محمد جرجيس101348171951017216

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقيمائده عبد الجبار عبد الكريم مصطفى101349171952261031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىتطبيقيمشيرة مصطفى محمد علي مصطفى101350171952261034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىتطبيقييحيى عفان يحيى ايوب101351171951154013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىادبيشيفان ابراهيم ماميق سلطان101352171821069016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ايسر- الخارجيات نينوىادبياروى عبد الكريم محمد صديق101353171922403004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيعبد العزيز علي محمد الياس101354171921121007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيفاضل عباس حسين عباس101355331921070026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيمصطفى داود سالم محمد101356171921008041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيمسره ثائر شاكر محمود101357101822095026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيهاني سالم عبد الحميد صالح101358171821143196

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيشهد رجا محمد يونس101359171922251051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبينور احمد حامد محمد101360171922277038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية القيارة للبناتنينوىادبياالء عبد الواحد عبد هللا خلف101361171822242005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبياالء احمد خليفه محمود101362171922357054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ايسر- الخارجيون نينوىادبيعبد الهادي يونس جالل سلمان101363171921402039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية شمر عجيل للبنيننينوىادبيخالد داود سليمان ليلي101364171921113005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيسارة علي عيسى خلف101365181922261023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية ازهيليلة للبنبننينوىادبيحسين حميد محمد حسين101366171821202009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتنينوىادبيانفال نوفل نايف حسين101367171922328001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيعبد العزيز جالل سالم رجب101368171921008018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الشهيد ضرار للبنيننينوىادبياحمد صالح عطا هللا محمد101369171921004001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبييوسف محمد خلف محمد101370171921016130

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيدالل احمد عادل محمد علي101371171922286017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبياية نور الدين حميد خالد101372171922357053

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية القيارة للبنيننينوىادبيمحمود ياسين احمد عبد101373171921042035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىادبيشيماء عبد الكريم قاسم أمين101374171922246008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيياسر جمال يونس حميد101375171921024086

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيعمار حسن علي حسن101376171921063014
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعبيدة عماد عبد االله حميد101377171921012051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمحمد مقداد هادي احمد101378171921017086

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية القيارة المسائية للبنيننينوىادبيعمر محمد علي محمد101379171821366169

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبياحمد عبد المحسن محمد عبد هللا101380171921002003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىادبيسجى باسل حازم نجم101381171922281012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبياسراء ياسر اكرم اديب101382171922291008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيامنة ثامر هاشم يونس101383171922237006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيحسين علي محمد ابراهيم101384171921015024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيحسين توفيق احمد محمد101385171921094009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية زنوبيا للبناتنينوىادبينسرين عبد الحميد محمد صالح101386171922264031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية ابو خشب للبنيننينوىادبيفواز احمد ثرثار مسير101387171921090008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيغسق خالد يحيى محمد علي101388171922251059

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيابنيان يونس خلف ادريس101389171921350006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيفاطمة فرحان محمد الياس101390171922238024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيافراح ادريس عزت علي101391171922316007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية وردك للبنيننينوىادبياياد وليد جشني ولي101392171921073001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيعبد الستار طاهر صادق خلف101393251921116032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيصباح حسين عبد عيسى101394201921207020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمالذ اياد زكي يحيى101395171821016139

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعمر معن علي جاسم101396171821020076

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبياسراء زياد طارق احمد101397171922291007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيصفا زياد محمد احمد101398171922285051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيتارة سعدون عبد هللا فرحان101399171922235016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية بثر الحلو للبنيننينوىادبيعبد الهادي احمد حمزة محمد101400171921209014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيعبد العزيز نزار حسين علي101401171921019052

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية تل اسمير للبنيننينوىادبيفارس الفي بشير هواش101402171921191004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعمر نبيل حازم حمودي101403171921028058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبياحمد ياسين عبد هللا تركي101404171921181003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعبد القادر عمر عبد القادر محمد علي101405171921028045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية بيجوانية عليا  للبنيننينوىادبيمحمد هاشم محمود كعود101406171921200005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيآيه محمد جاسم محمد101407171922231005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيبراءة ياسر محمد زكي يحيى101408171922231014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعبد الرحمن علي كريم احمد101409171921025077

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية سارة للبناتنينوىادبيمارفا جورج سعيد سمعان101410171922248017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىادبيمحمود نور الدين احمد سلطان101411171821003112

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبيغفران اياد عبد هللا فتحي101412171922305062
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمد سعد محمد سعيد صفو101413171921026135

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية دهوال المختلطةنينوىادبيخوله خالد صالح خلو101414171822347002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلادبياحمد حمزة احمد شحاذة101415311921001003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية شايسته للبناتاربيلادبيزينه حاتم شكور محمود101416311922039013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيريام خلف علي صالح101417201922112006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيامل احمد محمد هاشم101418171922235010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيحسين حيدر محمد علي مجيد101419311921009019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكادبيفؤاد فالح حسن خلف101420331921062008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىادبيصبيحة احمد حسن حمو101421171922246009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيمهند هيثم عبد الكريم اسماعيل101422171921001080

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيانوار علي اربيضان اهويدي101423171922181004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىادبيلبنى عماد مهيدي صالح101424171922280041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية الكسك للبنيننينوىادبيعلي مدلول خلف دوخي101425171921116012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيفهد زيدان خلف حرحير101426171921001046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيزيد سهيل محسن طه101427171921024025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمود اخضير يونس ذنون101428171921084090

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزينب معاذ محمود عبد هللا101429171922289036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيزياد طارق شيت عبد القادر101430171921016033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية الشورة للبنيننينوىادبياحمد علي ناصر نجم101431171921033001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىادبينعم غانم داود سليمان101432171922305073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيريم محمد محمود محمد علي101433171922285031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيمحمد عبد هللا يوسف محمود101434171921094023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الهرم الثانية للبنيننينوىادبيساهر صالح تركي شنو101435171821211004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبينور فائز عبدالقادر احمد101436171822314097

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيميالد بهنام بطرس اسطيفو101437171921067044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبياحالم خليل ابراهيم صالح101438171922313001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبيزينه عدنان فاضل احمد101439171922314037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيشروق سهيل خليل خالد101440171922298019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيمهند هاشم احمد محمد101441171921055010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية المحلبية للبناتنينوىادبيمنى احمد شاكر عبد هللا101442171922246012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية نينوى للبنيننينوىادبياحمد عويد علي خليف101443171921207004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية اصفية االولى للبنيننينوىادبيعبد الرحمن سالم سعيد حسن101444171921035009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيبراء بسام محمد سعيد101445171922283021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىادبياسراء ثامر محمد خليل101446171922048001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىادبيعبد القادر عدي حمادي علو101447171921154003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيمحمد علي جرجيس يونس101448171921103029
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية امام غربي للبنيننينوىادبيمحمد خالد حمد سليمان101449171921046014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيمريم وعد هللا محمد علي محي الدين101450171922299033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبياحمد اسماعيل الياس عرب101451331921001003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيسهاد طارق أحمد خليل101452171922298017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيايه اياد يونس احمد101453171922288013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية تل الهوى للبنيننينوىادبيعبد هللا فتحي علي حاضر101454171921181011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىادبيليث لقمان ياسين يوسف101455171921064042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيشهلة نواف مصطاوي كريم101456171922254028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيفيصل فالح سليمان محمود101457171921025108

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيمحمد عبير اسماعيل دهش101458171921063019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيوسن زينل بشير علي101459171922249033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية وردك للبنيننينوىادبيباسمه عباس احمد حميد101460171922073001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الكبر للبنيننينوىادبيناصر سالم احمد ناصر101461171921210007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبينمير كامل عبد صالح101462201821220035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبيمحمد حسين محمود خلف101463201921220007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيجيالن نادر عثمان طاهر101464331922040012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنيننينوىادبيعمر عبد هللا خلف خضر101465171921354012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارادبيهدى اشرف ابراهيم عدوان101466191922189014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية ابو جربوعة المختلطةنينوىادبياحمد زكي غدير عباس101467171821196001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيعبد العزيز نوفل عزيز محمد101468171921017045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيالحمزة باسل زهير سعيد101469171921020014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبيساره احسان زيدان حمدي101470171922273027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمحمد ادريس مهيدي صالح101471171921019099

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبييوسف سعد علي حسين101472171921015127

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيعائشة زياد عبد الرزاق يحيى101473171922301059

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد ثائر اسماعيل عثمان101474171921143004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيمصطفى فالح احمد حسين101475331921001062

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيحمد نايف عنتر دغش101476171921063003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبياسماء عبد هللا محسن علي101477171922235004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيأحمد محسن بالل علي101478171921095001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيادريس محمد ادريس مرعي101479171921012021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبيحسن يونس عبد هللا نجم101480171921018035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيأروى محمد عبد المجيد احمد101481171922288001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيوفاء عواد نايف بلو101482171922291058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية الجرن للبنيننينوىادبيريان احمد محمد عادي101483171921029002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعمر عز الدين حسين احمد101484171921010043
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبياحمد خالد محمد  خضير101485171921026014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيسرى عمار سامي محمد101486171922231053

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيلبنى قحطان نجم عبد هللا101487171922258022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمد مهند سالم حسين101488171921016093

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيساره اسامه ابراهيم ذنون101489171922285039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيفائزة احمد رشاد اسمير101490171922403102

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتنينوىادبيزينة علي جواد صالح101491171922300012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبييونس احمد يونس خضر101492171921021089

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية عين سفني للبنيننينوىادبيمحمد علي محسن حسين علي101493171921101010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيرغدة هيثم محمد صالح حسين101494171922237032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحمد سفيان قاسم محمد101495171921025127

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيشذى عالء الدين حسين محمد101496171922230045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيليث سعد ياسين عارف101497171921001052

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية باقرته للبنيننينوىادبيمحمد هادي عبد هللا ظاهر101498171921082011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبينعيم كريم محمود خليف101499171921084101

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبياحمد سمير محمود عبد هللا101500171921016007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيايناس علي خضر احمد101501331922040006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيبشائر منير محي الدين مجيد101502171922299007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبيريام عبد الغني حامد نايف101503171922315037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية غرناطة للبنيناالنبارادبيعمر احمد حسن خلف101504191921043018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيهاجر صهيب طالب طه101505171922298033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيحسان بسام رشيد مجيد101506171921017021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيإبراهيم محمد احمد إبراهيم101507171921058002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيهبه احمد حامد هادي101508171922288093

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيعالية احمد يحيى ذنون101509171922286046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيزينب حامد عيسى علي101510171922316024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية عين سفني للبناتنينوىادبيساندرا سمير يعقوب يوسف101511171922258014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيانوار احمد خضر حمش101512171922277003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيعمر عايد حسن احمد101513171921055006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيسليمان محمد علي محمد101514171921075004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيمحمد احمد حسين علي101515171921024064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية المحلبية للبنيننينوىادبيهاشم نبيل عذابه مصطفى101516171921056020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىادبيمنال عباس سعيد حسن101517171922261028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىادبيحنين نوفل فاضل رمضان101518171922230022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية العدالة للبنبننينوىادبيعمر عبد هللا علي معروف101519171921201007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبييونس فرحان عسكر فرحان101520171921026190
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبياسماء جاسم محمد فاضل101521171922274004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيسعيد فراس سعيد حسن101522171921016037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبينور محمد عسكر محمد101523171922238036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىادبينورة حميد ابراهيم سعدو101524171922267063

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيعلي محمود علو هالل101525201921055034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيايناس لقمان احمد سرحان101526331922040007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبياحمد سعد هللا رضا عاشور101527171921016006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيمريم طالل طه ياسين101528171922301070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيسعد احمد محمود محمد101529171921084034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمصطفى ماهر جاسم محمد101530171921011108

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية العدالة للبنبننينوىادبيوضاح حسن محمد حسين101531171921201009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيهدى محمود خليل احمد101532171922232042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيديمة علي احمد محمد101533171922274021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيوليد مشتاق سعد طالب101534171921026176

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمحمد سليمان مامو احمد101535171921028077

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبيمحمد كاوه خورشيد محمد101536201921301021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبياحمد خالد علي احمد101537171921094003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيشاكر شريف شاكر ذنون101538171921143036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعالء محمد عزت ابراهيم101539331921001041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىادبيعمر عمار توفيق محمد101540171921008026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبيعلي صالح محمود رجب101541201821036051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيرحمه رعد احمد سعيد101542171922295013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيسعيد حازم مال هللا يونس101543171921084035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية بادوش للبنيننينوىادبيعلي محمد احمد ابراهيم101544171921170007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزبيدة عمار علي احمد101545171922289025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيسارة علي ازهر محمود101546171922288053

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيحذيفة عبد المنعم حازم عبد هللا101547171921011029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىادبيياسين محمد سعيد محمد101548171921118030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعبد هللا عامر حربي صباح101549171921144054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيقيدار اياد عبد هللا ابراهيم101550171921077021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيليث خالد محمود حميد101551171921028063

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ايسر- الخارجيات نينوىادبياية نوفل عزيز امين101552171922403028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىادبياية فراس غبيش حسين101553171922313002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيليث شحاذة صالح أهالل101554171921351135

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارادبيفرح عبد الحافظ محمد عبود101555191922180010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحمد موفق خلف حسين101556171821025170
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيعبدالرحمن محمود محمد نائف101557171821351074

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيمحمد اياد محسن محمود101558171921012070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىادبيمحمد اياد حسن حمد101559171921214008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية العراق المختلطةنينوىادبيخاتون حجي رشو خلف101560171922349001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمد نامق سليم محمد101561171921016094

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىادبيميرنا نجم يعقوب داود101562171922249028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلادبيسلوان نجاح محمد عبد هللا101563311821072011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيوسن فتحي شرقي عفش101564171922238041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيمحمد عبد الوهاب خضر احمد101565171921025135

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيامنة احمد عبد هللا عبد الرحمن101566171922251010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيطه علي محمد حسن101567171921015048

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ايسر- الخارجيات نينوىادبيعهد صالح احمد يونس101568171922403098

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيميسر احمد فتحي خضر101569171921103031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىادبيمنال صالح محمد جاسم101570171922251071

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية المنار للبنيننينوىادبيبندر محسن بالل علي101571171921095002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية أبو وني للبنيننينوىادبياحمد طه احمد صالح101572171921220001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيعبد هللا فيصل عبد هللا حسن101573171921077016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبياحمد علي حديد رشيد101574171921027007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيعبد الحكيم نشوان هاشم سالم101575171921016046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيغفران فراس خير الدين امين101576171922301062

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمرتضى غسان خليل عبد101577171921144105

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيحذيفة خالد احمد خضر101578171821026055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىادبيكمال هادي كتي مراد101579171921348007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيايمن فتح هللا عبد الجبار محمد101580171921015016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيمحمد أياد ممدوح محمد101581171921058017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيعهد محمد فتحي عبد الكريم101582171922401043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيرحمه نزار فاضل خليل101583171922285022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية حمرين للبنيناربيلادبيمعتز جمال ابراهيم احمد101584311921011026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيشاهر محمد سالم صايل علي101585171921010023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيرسل عالء طه احمد101586331922070009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيهاجر نمير خالد اسماعيل101587171922274071

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية فايدة للبنيندهوكادبياسراء حبش احمد منصور101588331822016001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الصالحية العربية للبنيننينوىادبيمحيميد ظاهر محميد مخلف101589171821079045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيوسام صائب حسين عبد101590201921022103

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الشهيد احمد عادل للبنيننينوىادبيضحى علي سلطان ابراهيم101591171922204007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبييوسف رائد رشدي محمد101592171921017108
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبييونس محمد يونس مجيد101593171921012118

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىادبينظيفه حجي سبتو بوبو101594171922244032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيزينب ناهض محمد نجيب قاسم101595171922231046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبياحمد فتحي عواد صالح101596171921350022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيخالد وليد حياوي قاسم101597171921016030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيخالد محمد خالد محمود101598171921012030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيشهد محمد حسن محمود101599201922261010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية حكنة للبنيننينوىادبيمحمد خضر علي خيمو101600171821109017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبياندي عزو يشوع يوحنا101601171921364007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبيزينب حبيب خضر خلف101602331922040029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيلؤي ياسين طه سعيد101603171921016070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيريم رعد اسود صالح101604171922288042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيحسن يوسف عمر مالو101605171921001020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيحارث عمر هاني خليل101606171921017020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية المربد للبناتنينوىادبيزينب محمد علي حسين101607171922291037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمحمد مازن محسن احمد101608171921011098

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبييوسف حميد حامد محمد101609171921020114

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعبد هللا خالد ذنون عبد الغفور101610171921028041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيصفوان عبد الستار حسن محمد101611171921084042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيطيبه بشار حازم محمد101612171922289050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيحسين خليل محمد صالح101613171921010014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبيعلي مال هللا جاسم محمد101614171921080065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد طاهر حميد حسن101615201921313058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيندهوكادبيبشرى مشير رشيد ميكائيل101616331922041004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىادبياسراء حكمت جابر علي101617171922330001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبياستبرق مهند عبد الجبار داود101618171922293004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعمر فاروق عادل احمد101619171921010044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىادبيساري عبد هللا عبيد خلف101620171921053012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيعبد العزيز عالء الدين علي محمد صالح101621171921027052

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىادبيامل طالب علي حسن101622171922283007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيعلي راكان محمود ياسين101623171921021044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيعبد الرحمن عدنان عبد احمد101624171921028043

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبيانفال سامي سلمان حمدي101625171922036001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيخالد مهند عبد االمير محمد علي101626171921016029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيمروة نوفل وحيد عبو101627171922235056

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبيكرم احمد علي طحطوح101628181922163006
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعدنان طه حسن محمد101629171921015058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيمحمد خيري محمد خلف101630181921036030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيمسره بشار عبد العزيز قاسم101631171922288081

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيرحمه جمال محمد طاهر مصطو101632171922298010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا رعد جرجيس حبيب101633111922101057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعبد هللا احمد مطر محمد101634171921010033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبيعبد العزيز رمضان ندى كريفع101635171921112024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىادبيعمر اكرم محمود حسين101636171921223016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبييحيى ميسر يحيى جاسم101637171821005127

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيعبد هللا طه خير هللا سلطان101638171921012046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىادبيايمان شعالن مال هللا محمود101639171922284004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيآيه جدعان فاضل محمد رسول101640171922286002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيلمياء ذنون يونس اشهاب101641171922297045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيعمر وليد محمد ياسين101642171821001090

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبياحمد شهاب احمد حمودي101643171821027007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمود رعد ثامر عبد الرحمن101644171921016098

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيحارث مثنى احمد محمد طيب101645171921011028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبيسحر درك حبو حسن101646171922235038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الكندي للبنيننينوىادبيمحمود خالد محمود حسن101647171921021069

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيننينوىادبيعبد القادر معد عبد القادر جاسم101648171921214007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0خارجيوناالنبارادبيراضي  مزهر احمد علي101649191921400011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكادبيظيغم متعب عبد هللا احمد101650201921260015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية المصطفى للبنيننينوىادبيغزوان مروان عبد هللا خضير101651171921077018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية السيد حمد للبنيننينوىادبيزهراء سليمان خضر مصطفى101652171922075001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبياسو حسن علي حسين101653201921306018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيايه منهل حمدون يونس101654171922288015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيدنيا امجد حميد عيدان101655171922285020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0االعدادية المركزية للبنيننينوىادبينشوان ذاكر غانم محمد101656171921002036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيحسن محمد حسن محمد101657171921011030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية ربيعة للبنيننينوىادبياحمد مزاحم نهاب حواس101658171921112005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبياحمد موفق عبد هللا امين101659171921024012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبياثير جاسم ابراهيم غثوان101660181921053001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبيمحمد عبد الرحمن رمضان محمد101661171821036040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية زمار للبنيننينوىادبيابراهيم محمد ابراهيم علي101662171821103001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبيدحام سالم صالح مرعي101663171921025058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيعمر عبد الغفور احمد عيسى101664171921084068
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيعمر جمعة عبد الهادي حاجي101665171921094018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعبد القدوس منتظر محمد ايوب101666171921026085

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبينسيبة ابراهيم محمد ذنون101667171922274064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبياسامة احمد رمزي شريف101668171921010009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيقصي عبد الرزاق رمضان ثالج101669171921019091

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية فايدة للبنيننينوىادبيخالد مجيد علي يوسف101670171921098007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية الحود للبنيننينوىادبيمحمد عبد هللا حسن جاسم101671171921040019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية التون كوبري للبنبنكركوكادبياحمد عبد القادر حسن خالد101672201921014001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتافكه سركوت رشيد سيده101673201922346012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبينهلة محمود احمد ابراهيم101674171922290091

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبينه هرو وحدالدين نصرالدين قادر101675201921313072

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيباخان محمد كريم ابراهيم101676201922354014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئافانه فرمان ستار عبد هللا101677201922354002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيعال نبيل عبد الحي يونس101678171922295026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيزينب فتحي مجيد حسين101679171922288050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيصفا عالء الدين عبد السالم محمد101680171922293030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىادبينور الهدى احمد ثامر عبد هللا101681171922315064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىادبيعبد هللا صالح سالم عبد101682171921351092

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىادبيرسل تحسين اكرم غانم101683171922319010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيفؤاد ياس خضير رجب101684171921350181

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيليلى مهند جاسم محمد101685171922294029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيقمر خالد بيرم يونس101686171922285061

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبينوال شوكت حمزه محي الدين101687201922332041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيسوسن رمضان عبد الكريم توفيق101688181922383038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعلي هاشم محمد شريف احمد101689201921022063

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيغيث حمودي رشيد محمود101690171921024057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية شاقولي للبنيننينوىادبيعلي مشير محمود علي101691171921072012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد توفيق عبد هللا محمد101692201921377083

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره ساالر احمد حمه رحيم101693201922344024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكادبيوريا محمود صديق عطيه101694201821307022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىادبيايه محمد مصطفى عبد هللا101695171922293011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيثريا زياد حامد ابراهيم101696171922299009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيسيف قحطان حسين علي101697201921259134

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية البو سيف للبنيننينوىادبيعبد هللا أزهر تايه محمود101698171921030004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئاال عز الدين كاكه رش بكر101699201922349001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية ازهيليلة للبنبننينوىادبياحمد عبد احمد عجيل101700171821202002
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيمنتهى انور هالل مصطفى101701171822238061

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيمصعب اسماعيل ابراهيم حمد101702201921035035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمصطفى قيس جمعه عبد الرحيم101703201921022094

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية القيارة للبنيننينوىادبيفارس عبد الهادي سراي حمد101704171921042025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية النبراس األهلية للبنيننينوىادبيبارق محمد تحسين سعيد101705171921154002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىادبيمحمد علي طعمة حمد101706171921084085

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبيجهان نوري اسماعيل محمد101707201922282031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيدابان طه حميد صالح101708201921311032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيزينب عباس سعيد محمد101709201922395023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد حسن شريف عودل101710201921377084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئيلفان ابوبكر عثمان صوفي101711201922344001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيهديل خالد زكي يحيى101712171922286058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيمحمد حميد محمد زوراو101713201921085091

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيعبد هللا جاسم عطية صالح101714201921261072

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية الشهيد ضرار للبنيننينوىادبيطارق عادل جميل سلطان101715171821004013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعبد االله فرحان محمد محمود101716171921144044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبياالء تحسين خليل علي101717171922285004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعمر سردار محمد رحيم101718201921311075

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمظهر يحيى مظهر شكر101719201921078135

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية حمص للبناتنينوىادبياسيل طارق محمد طيب ظاهر101720171922302006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبياية محمد صديق مجيد101721171922289009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبياحمد ثامر حامد فتحي101722171921143005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية النوراالهلية للبناتصالح الدينادبيمريم باسم رشيد حمادي101723181922391004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الدينادبيمها ياسر شكر محمود101724181922347024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيايمن فريد احمد عباس101725201921016016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية خزنة للبنيننينوىادبيغزوان جبرائيل جعفر خالد101726171821066007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيمحمد جالل عالوي حمد101727171821026167

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيياسر محمد فخر الدين احمد101728171821016148

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيداليا محمد عمر محمود101729201922201002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيعدنان ياسين هالل سعيد101730201921251064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيليث محمد حسن علو101731171921121012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الفاو للبناتنينوىادبينورا احمد يونس احمد101732171922235069

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمحمد جاسم نزال حسين101733171921143070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0أعدادية االمين للبنيننينوىادبيمصطفى امجد حمدون طه101734171921019117

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيصفا احمد حازم سعيد101735171922288062

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ثانوية المأمون للبناتنينوىادبينور طالل عبوش عبيد101736171922317044
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىادبيرانيا فالح صالح عبو101737171922277012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيحسن خلف خزعل لطيف101738201921261032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكادبيصفا عبد الرحمن جاسم محمد101739201922147011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد سلمان عبد خلف101740201921020066

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيانجي علي حسين رحيم101741201922125009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ايمن- الخارجيات نينوىادبيمحاسن ناصر مكطف ناصر101742171922401051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيمحمد شهاب مجول حبيب101743201921203044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيحسين محمود خلف دواش101744201921206008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيدالل عمار سالم سعيد101745171922231022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيوئام احمد صالح محمد101746171922238040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبياحمد فخري محمد صادق101747201921365001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيخليل إبراهيم احمد عبد هللا101748201921255023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيايناس باسم حازم محمد101749171922294005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيناديه محمود رشيد خورشيد101750201822337025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية الهادي المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد القادر زياد طارق هالل101751181921350031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبيساره محمد عز الدين سعيد101752201922100010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيريام عبد هللا حسن رمضان101753201922110024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيساره نزار جالل جبار101754181922203016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيمحمد فاتح محمد رشيد101755201921364016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبياالء فؤاد منصور ناصر101756201922144006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيننينوىادبيطه ابراهيم حسين صالح101757171921359037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية االمل للبناتاربيلادبيهاجر علي حسين احمد101758311922049023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيزينب علي احمد علي101759171922286028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية سارية للبنيننينوىادبياحمد عباس محمد سلطان101760171921018013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية منارة شبك للبنيننينوىادبيعون يونس ذنون خضر101761171921068018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيحسين طه حسون علي101762181921086009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية ازهيليلة للبنبننينوىادبيفيصل غازي محمد عبد هللا101763171821202026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيياسمين محمد عبعوب مطلك101764211822165041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية كونل للبناتكركوكادبيفريده شالش يونس صالح101765201822113034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية الصالحية المختلطةكركوكادبيانساب جميل حسين علي101766201922228005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبيمروان احمد صالح محمود101767171921028084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبينسرين ازهر سليمان حميد101768171922231073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبيمحمد فيصل محمد احمد101769171921017084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية الموالي للبنيننينوىادبيمحمد راكان محمد صالح حمود101770171921055007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسوميه ميرويس عودل عزيز101771201922346038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعلي فرهاد مصطفى خضر101772201921377067
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكادبيهيمن عز الدين نجم الدين احمد101773201921315009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية بردى المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعمر ريبوار عمر علي101774201921378016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيمشاعل خالد غزاي دبيسان101775171922297049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمحمد مجيد حميد جاسم101776181921082060

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الدينادبيثامر اسماعيل احمد حسين101777181921340021

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيعماد ابراهيم حميد ابراهيم101778201921261088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبياسامة خالد عبد هللا خلف101779181921042005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية تل عبطة للبنيننينوىادبيعلي احمد محمد عبد هللا101780171821063049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىادبيزيد نعمت فتح هللا عبد هللا101781211821270070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبيأسماء عبد هللا محمد صالح101782181922217001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبيعمر حسني حسن عزيز101783171921058016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىادبيزينب عصمت ابراهيم اسماعيل101784171922298012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيعبد هللا خضر علي حسين101785331921001038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات كركوكادبيتابان سعد هللا محمد امين محمد101786201922281007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبييوسف نجم عبد طايه101787201821081076

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيابراهيم حميد عبد حمد101788201921055001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمصطفى خالد محمود ابراهيم101789171921015110

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية العدالة للبنبننينوىادبيعبد الرحمن ادريس يونس سرهيد101790171921201003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيفواز سليمان عبد القادر سليمان101791171921012065

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0اعدادية الزهور للبناتنينوىادبيمنى اكرم احمد محمد101792171922290088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتارا ابراهيم جمال سعيد101793201922348007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيابراهيم صالح احمد حسون101794171921016002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبينور رشيد محمود رشيد101795201922282104

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية الرشيد للبنينكركوكادبيرائد سليمان عواد محمود101796201821216023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبياحمد مجيد حكيم حياس101797211821038015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية الحريري للبناتديالىادبيفرقان سالم سجل سليم101798211922144010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية ابن عباد المختلطةصالح الدينادبيدعاء رمضان صالح عباد101799181922303003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيمحمد عبد هللا صالح عبد هللا101800201921255064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية حمام العليل للبناتنينوىادبيهدير عمر سليمان داؤد101801171922238039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيعلي محمد حمد حسن101802201921077062

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيعلي حسين زين العابدين مالي101803201821017030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبياحمد عالء عبد الرحمن عبد الرزاق101804201921078012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية الفرات للنازحينكركوكادبيمبارك جاسم عزيز قنبر101805201821070012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية حمرين للبنيناربيلادبيمحمد احمد عبد الخالق علي101806311921011018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيمريم حسين جمال كاظم101807201922145031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية605.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيننينوىاحيائياثير حازم مهيدي موسى101808171941365001
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية473.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعبد هللا فارس عبد الكريم حسن101809171941015109

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية447.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيغفران عبد الحكيم صالح عبد القادر101810171942232213

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية بحركة للبناتاربيلاحيائيهدى عادل عبد الرزاق محمود101811311942043034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيلقاء صالح محمد علي101812171942230121

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية دمشق للبنيننينوىاحيائيحذيفة حسين احمد عنتر101813171941160015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0للنازحين- ثانوية األخوة للبنات دهوكاحيائيوفاء ياسين صديق ياسين101814331942043020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائينجالء محمد شاحوذ صالح101815171942364027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيمريم مشعان محمود سلطان101816171942291130

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيفيصل معاذ عبد القادر محمد علي101817171941024088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيندهوكاحيائيدعاء قادر عبد العزير سليمان101818331942062018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيجيهان صالح حسن محمود101819171942251050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيعثمان علي حسن عثمان101820171941015117

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيخالد جاسم محمد احمد101821171841007037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىاحيائيسالم زين العابدين حسين عمر101822171841118013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ثانوية الحود فوقاني للبنيننينوىاحيائيرحمة موسى صالح مخلف101823171942041013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىاحيائيزينب هيثم غانم سعد هللا101824171942283072

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائياحالم نواف شمو خلف101825331942052001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيصبري علي حسن يوسف101826331942052032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائيفاديه رشيد سعدو احمد101827331942045012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيجوان اسماعيل ياور فتاح101828141842071016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيسوزان رشو موسى حجي101829331942052029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتنينوىاحيائيابتسام يونس امين يوسف101830171842293003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىاحيائيتانيا نبيل نيسان عوديش101831171942071001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيندهوكاحيائيايناس خيرو عمر رشو101832331942052009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيندهوكاحيائيهيفاء بكر احمد خلف101833331942060020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عدنان محمود احمد101834171951002039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية تل الشعير للبنيننينوىتطبيقيبراء ثابت حسين صالح101835171952052002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقيسفيان يوسف محمد مطلوب101836171951142025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية ابن االثير للبناتنينوىتطبيقيوالء فتحي صالح خلف101837171952274050

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقييوسف نزار عبد الرحمن سليمان101838171951002088

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيورده مشعل مصطفى امين101839171952305025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية مريم العذراء للبناتنينوىتطبيقيمريم وعد هللا قرياقوز منصور101840171952247025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىتطبيقييونس اسعد يونس توما101841171951071012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيننينوىتطبيقيعلي محمد خضر احمد101842171951104027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمحمد وليد عادل طه101843171951023188

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياحمد علي عدنان عبد101844171951017021
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمنهل فواز عزيز ابراهيم101845171951020121

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيزينب نشوان عبد العزيز ابراهيم101846171952315024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية ميسلون للبناتنينوىتطبيقيغفران محمد عمر محمد101847171952277018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقياسالم زكريا احمد مرعي101848171951017035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعمر سعد علي حسين101849171951023142

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيعائشه محمد فاضل ذنون101850171952294061

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقياحمد فتحي عبد هللا رحيل101851171951005005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيخضر محمد سلمان عبد هللا101852171951351037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيمحمد محمود فتحي خلف101853171951012134

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكتطبيقيسالر سمير توما ابراهيم101854331951070019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقييونس مهند عبدالكريم زيدان101855171951028200

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىتطبيقيصالح فارس محمود عثمان101856171951094010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيداليا علي حسين يحيى101857171952231023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيمهدي علي هادي محمد باقر زينل101858171951124084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىتطبيقيهاني عامر خليف الياس101859171951143131

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقينور سعد احمد صالح101860281952063035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقياحمد وعد خالد حسين101861171951351016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيمصطفى امير سالم ذنون101862171951023196

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيياسمين نايف صالح ابراهيم101863171952315055

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىتطبيقياحمد عبد الحميد فخري عزيز101864171951010002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىتطبيقيزكريا عبد الباسط ابراهيم سلو101865171951017087

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الكندي للبنيننينوىتطبيقيمحمود موفق مصطفى عباس101866171951021064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيايمن احمد شاكر محمود101867171951015032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىتطبيقيرضوان مؤيد زكي عبد الرحمن101868171951012046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيساره فاضل صالح خلف101869171952232028

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىتطبيقيمحمد سعد موفق فرج101870171951351115

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعماد مزهر مشعل فرج101871191951019084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيغفران عبد الرزاق صالح محمود101872171952315037

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيسرى قحطان لقمان عبد العزيز101873171952294051

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيريان نجم عبد هللا عطيه101874171951015049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىتطبيقيلمعان معتصم داؤد سليمان101875171952280038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيايمن جاسم محمد عيدان101876171951027030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية الرجاء للبنيننينوىتطبيقياسعد عبد الرحيم بكر احمد101877171951179001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىتطبيقيمريم فواز صبحي مصطفى101878171852262011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيمحمدسعيد يعرب حميد عبدهللا101879171951028152

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةتطبيقيايمن عثمان محمد حاجي101880321851010011
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0االعدادية المركزية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن حازم عبد101881171951002038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيفراس حارث حازم محمد101882171951015120

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الباشا االهلية للبناتنينوىتطبيقيبراء ابراهيم طارق ذنون101883171952323002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىتطبيقياحمد عمار ممدوح احمد101884171951008016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية زينب للبناتنينوىتطبيقيتمارا يونس علي يونس101885171952285012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا فارس زكي قاسم101886171951198014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيعال ناثر محمد فاضل مرعي101887171952294064

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىتطبيقيماريانا فائق دانيال اسحق101888171952249020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىتطبيقيأسماء محمد حسين خلف101889171952232007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقييونس صالح دبو احمد101890171951402040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقياحمد جاسم محمد عمر101891171951350007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعبيدة صفوان فاروق محمدامين101892171951028083

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية القادسية للبناتنينوىتطبيقيفرح عماد حازم عبد هللا101893171952299030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الكفاح للبناتنينوىتطبيقيغفران زياد طارق سعدي101894171952283040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيعمر جاسم محمد عيدان101895171951018083

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىتطبيقيعلي رياض عزيز محمد صالح101896171951023133

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية تلعفر للبنيننينوىتطبيقيعبد هللا عبد العزيز علي عبد الرحمن101897171951118024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىتطبيقيسرور سعدي محمد علي حسين101898171952289039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىتطبيقيعبد الحكيم صبري احمد هلو101899171951166017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيمصطفى سلمان مصطفى سلمان101900171951178045

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيابراهيم خالد جالل داود101901171951020001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيننينوىتطبيقيفؤاد وعد هللا سلطان يونس101902171951223031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتنينوىتطبيقيمروه علي كردي عبد101903171952305020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد عالء هليل نجم101904231951251270

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية الزهور للبناتنينوىتطبيقينغم عامر الياس حسن101905171952290087

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىتطبيقياحمد فارس عبد الرحمن احمد101906171951142007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية سارية للبنيننينوىتطبيقيياسر محمود حسين يونس101907171951018121

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الزهور للبنيننينوىتطبيقيجنيد محمد يونس ذنون يونس101908171951015038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ايسر- الخارجيون نينوىتطبيقيداود حكمت داود سليمان101909171951402016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية مكة المكرمة للبناتنينوىتطبيقيايه مروان عبد الهادي محمود101910171952315009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية481.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيبريفان أبو بكر قادر كريم101911201922382015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيآيه محمد صابر محمود101912201922340004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيماهر سالم هيجل حمود101913201921055043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيمحمود قحطان عاشور حسين101914201921016073

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية عباد الرحمن المختلطةكركوكادبياحمد عزيز طه صالح101915201921240001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيشيماء شرف الدين جاسم احمد101916201922110041
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكادبيعلي شيركو نوري محمد101917201921315005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفاطمة احمد عبد هللا صديق101918201922340042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيريان صابر عمر سليمان101919201922331017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيساره لقمان مجيد حميد101920201922341026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيهوزان فرهاد رسول عبد هللا101921201822341043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين صالح الدينادبيسيروان صادق خورشيد رستم101922181821381009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيكه رميان نعمت عبدل فرج101923201921311082

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيسارة فريدون نور الدين محمد101924201922110033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيسعد كروان يوسف طاهر101925201921017016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيرسل عبد الخالق مجيد طالع101926201922140019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيفاطمة طالب خليل حسن101927201922121023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةكركوكادبيتابلو محمد ابراهيم درويش101928201922372006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشاناز يوسف جوهر جوامر101929201922349021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيحيدر سعدي محمد مهدي101930201921009032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمرتضى هاشم عسكر ولي101931201921081044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساره نوزاد محمد سمايل101932201922352016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيسارا رسول محمد رشيد شاسوار101933201822333025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمحمد ربيع اسماعيل ابراهيم101934201921078100

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية البيداء للبناتكركوكادبياسماء ابراهيم محمد صديق101935201822139004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمصطفى محمد جاسم محمد101936201921007089

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيعلي اصغر حسين تقي خليل101937201921018018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيختام جمعة حسن سليم101938201922110017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيعبد هللا رشيد وسمي عبد هللا101939201821201016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبييلدز احمد عسكر زين العابدين101940201922138088

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةكركوكادبيداود سلطان محمد جدوع101941201921260008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعالء وسمي محمود عزيز101942201921016053

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيتبارك حسن علي ابراهيم101943181922231001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيداليا نجاة عبيد محمد101944181922181005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبييوسف بشتيوان قادر حميد101945201921313084

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيمحمد عبد هللا رشيد عبد الغفور101946201921051021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية النيل للبنيننينوىادبيضامن سالم عزيز يونس101947171921027042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزيان كريم محمد عارب101948201922342018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيَكوران أسو محمد حميد101949201821311089

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيياسين ياسر ياسين محمد101950201921011058

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبيحرب سعر عبد هللا سليم101951201921076007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيايالف عبد هللا كمال محمد101952201922141010
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبينزار رحيم حمزة جواد101953201921007097

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية منوليا للبناتكركوكادبيايمان نور الدين احمد محمد101954201922120006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبياحمد فرحان يونس مغامس101955201821007013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبينور محمد عبد القادر رشيد101956201922149044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيهند عبد الحكيم عمر علي101957201922144040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيماهر صباح علي حسين101958201921261098

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعلي خلف طعمه علي101959181921041040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبينورا قيس محمود عبد الكريم101960201822140044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزينب قادر عاصي جوهر101961201922354029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيماهر حليم مهدي وسمي101962201921251085

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيزينب اياد هاشم فضاله101963201922117022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيصمد صباح وهاب شهاب101964201921365011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيجمال كامل هندي علو101965201921051003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبياسو غفور حسين مصطفى101966201821300005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيعبد هللا عواد عبد الكريم حسن101967201921025022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيمالك هللا بشار صفاء حسن101968201922106054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيزينب كمال مصطفى موسى101969181922181010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيعادل محمد نجاة عادل101970201921079029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيحسنه عوني عبد هللا خلف101971201922157008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية بردى للبنينديالىادبيطارق نايف سعيد سليمان101972211821229012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكادبيهاجر سرمد احمد مردان101973201822168017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيطه ابراهيم احمد شيحان101974181921028007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبيياسين محمد رضا حسن101975211921027034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيعمر عدنان احمد خلف101976181921073018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيروزان دلير حسن شكور101977201922354027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيحنان رمضان جمعه محمد101978201922332016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان زياد محمد عمر101979201922351002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكادبياالء حكيم مجيد محمد نوري101980201922355002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيحنان احمد حسين محمد101981201922137012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية طوب زاوة المختلطةكركوكادبيحسن فالح قاسم احمد101982201921215001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمنى عطية حسين حمادي101983201922235006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةادبيفاطمه قصي عبد الستار حمودي101984321922023011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيمريم عباس سعد هللا علي101985201922148042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيايمن عز الدين كامل اسماعيل101986201821077020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيابراهيم عمر ياسين طه101987201821221003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكادبيايمان غازي رشيد عبد هللا101988201922341009
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيسوسن قيس حسين علي101989201922149027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد عمر علي محمد101990201921020069

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيدنيا محسن قنبر حسين101991201922148014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهه ردي معين جالل حميد101992201921313076

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0كردية- اعدادية شوان المختلطة كركوكادبيدلنيا غريب صادق احمد101993201922362003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيابتسام حازم فيصل حسن101994201922137002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيكيالن عدنان محمود حسن101995201921081034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيبدر رياض محمود صالح101996201921007024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيفاضل عباس خليل ابراهيم101997201921017032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيانتصار عينه شكر فتاح101998201922124008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية البينات المسائية للبنينكركوكادبيعالء حسين جاسم خلف101999201921263010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيساره صبحي محمد احمد102000201922157022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةكركوكادبيأيهان برهان سعيد فتاح102001201922372002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيحسن طه حمد علي102002201921020014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيسميره مبارك حسين مشوح102003211922251005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن فرج ارحيم ابراهيم102004181921073011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكادبيسامي سالم خورشيد محمد102005201921304006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية الشيماء للبناتاالنبارادبيعذراء نافع خشان مسهر102006191922197021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الفرات للنازحينكركوكادبيعبد الكريم محمود سالم غريب102007201821070009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياحمد نوري احمد جمعة102008201921085012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيخليل احمد مصطفى احمد102009201921085033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبياالء وحيد علي قادر102010201922140008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبينورا حسن ابراهيم علي102011181922181027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيهاوزين رحيم عبدهللا احمد102012201922331043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكادبيعاليه شريف الفي عواد102013201822172011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبياالء عابدين محمد رضا102014201922121003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية البردة المختلطةديالىادبيعفاف ابراهيم محمد محمود102015211922251008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيديكان نجاة معروف محمد102016201922333029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيآالء جاسم حسين داود102017181922203001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيسعد حكيم سعد محمود102018201921206011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةكركوكادبيمصطفى لطيف مجيد كاكه محمد102019201921370008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيشعبان حتم داود رشيد102020201821300016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيمحمد سمير عزيز حسين102021201921201034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينكركوكادبياحمد عيسى عبد الرزاق حسن102022201921265007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبياحمد حسين علي عبد هللا102023201921261007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيايالف برهان نصرت ولي102024201922149006
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيايفان مظهر عاصي كريم102025201922124010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيمحمد صادق علي كوثر102026201921018022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيميادة احسان حسين محمود102027181922181023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية دجلة المسائيةصالح الدينادبيغصون حبيب محمد حبيب102028181922348010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبياحمد صباح عبد هللا يونس102029201921203004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيشهاب احمد طه عبد هللا102030201921203019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية غرناطة للبناتكركوكادبينيلة جرجيس محمد رشيد102031201922100017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيزينب صباح توفيق عسكر102032201822148027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيسراب عامر يونس حسين102033181922231011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيصعب سبهان ناصر حسين102034201921259139

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد ادريس عاصي عارف102035201921313047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيفاطمه معروف نادر شريف102036201922365028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0كردية-ثانوية ريباز المختلطة كركوكادبياسماعيل سامان نجم مجيد102037201921366002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيزينب خالد مخيبر نويديس102038201922130023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكادبيفينك ازاد حسن قادر102039201922107009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكادبيأمال عمر علي محمد102040201822334011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعبد الكريم احمد ربيع عطاوي102041201921085057

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيطه عبد الكريم اكبر علي102042201921085051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكادبيعائشه بكر احمد رحيم102043201822330027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيايمان جمال احمد فتاح102044201922335012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبييونس شالش خلف عبد هللا102045181921004028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيعائشه جبار اجهاد عرميط102046191922171017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلادبيغدير يوسف عبد األله مصطفى102047311922081033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيكوالن غيدان جوهر رحيم102048201922337015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيمنال ساهي علي حمد102049201922157034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيعمر فاروق خلف عاني102050201921206024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيمصطفى احسان قرنفل سالم102051201821085113

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياحمد غازي حسن عزيز102052201921085010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيزينب جاسم محمد صالح رضا102053201922108011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيزيد نوري محمود مرهون102054201921051008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيكه ش بين سردار جبار محمد102055201822340084

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمحمود حاجم رميض تيسين102056201921009098

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيانمار محمد حسين ياسين102057201921023004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبياحمد سليمان يوسف عبد هللا102058201921015005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيفاطمه ابراهيم حمد شتر102059201922102039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيمحمود عبد سليمان عباس102060201821085110
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكادبيأحمد مكي محمد سمير102061201821032003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيفانه فالح محمد كريم102062201822121009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعمر عبد المجيد عبود كاظم102063201821085075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيزينب حسين عطا هللا محمد102064201922102023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيعمر محمد خلف محمد102065201921020046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيهاجر شمس الدين محي الدين امين102066201922121031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية سيوان للبنيناربيلادبياوس عامر دهوك محمد102067311921003004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبينور نافع مردان جنو102068181922231030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيرسل عبد الواحد خلف زيدان102069311922038012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيتوانا كامران صابر محمد102070201921364005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيمحمد ده سكو لطيف خواكرم102071201921300017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيساره عبد الوهاب سعيد صالح102072201922140026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسوهه يب هدايت محمد احمد102073201921377046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيزياد شحاذة زيدان خلف102074201921055018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيعاليه رضا غريب خلف102075201922110047

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيعثمان دلي احمد محمد102076201921020036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبياسماء عبد السالم خلف عالوي102077201922114006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيمروه عدنان بايز خورشيد102078201822114036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيسجى محمد علي سلمان سمين102079181922231010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكادبيمناهل عبد هللا ذهب محمود102080201922147014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكادبيعبد الكريم يلماز محمد كريم102081201921391011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيده ريا كمال جالل كاكل102082201922382028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد مالك خلف حسين102083201921020070

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيميثم احمد محمد حسين102084201921015054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد عمر عبدل جبار102085201921313063

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيزينب عمر فاضل خورشيد102086201922125022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبينوره نهاد جهاد جمعه102087201922125043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيرائد احمد حسن رمضان102088201921085035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكادبيرسل اسامه تحسين جبار102089201922111008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيمروه حسين خضر محمود102090201922141030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبياصيل ابراهيم حسين حمادي102091181921053003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيآيه نجيب عبد هللا حمد102092201822117003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيزمن نجدت عزت قدوري102093211822179036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية هاجر للبناتكركوكادبيسارة نجدت طارق زين العابدين102094201922150008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيمحمد احمد طاهر محمد امين102095201921011036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيجيالن نهاد عاصي امين102096201922335021
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان عبد اللطيف عبد القادر خودا كرم102097201922344009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيرحاب كنعان عوني سعدون102098201922108007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيهلمت جواد جالل محمد102099201921015057

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبياشنا شوان احمد محمد امين102100201921365004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينكركوكادبيحيدر صباح نوري حسين102101201921051007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيابراهيم ادريس زوبع مد هللا102102201921025001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيايه علي محمد عواد102103201922130007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيسارة عكاب هزبر سليم102104201922101007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبييحيى اياد حسين ابراهيم102105201921201050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية شفق للبناتكركوكادبيزينب سعدي صادق حسين102106201922145017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكادبيرؤى غسان داود رشيد102107201922160012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيمجبل وكاع علي رجاء102108201821025061

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيحسام عبد الكريم نجم عبد هللا102109201821007032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيقبيس عثمان احمد محمد102110201921020054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيساره شجاع ياس صالح102111201922112008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية القدر للبنينديالىادبيخليل عدنان كريم خليل102112211921089018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبياحمد صالح جابر مجيد102113211921027004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةكركوكادبيناز طالب عبد هللا عمر102114201922355020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيبريار يادكار مولود حمه رشيد102115201921311024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيفراس باسم سالم ماهود102116201921081031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيعلي فريدون نور الدين يوسف102117201921015031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيشوبو عزيز عباس علي102118201922130028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيزينب كامران رفيق بكر102119201922140023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيشكريه خالد عبد الرحمن كاكه رش102120201822332043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيثروت تركي سلمان حمود102121201921261026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد رمضان عطية محمد102122201921235039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0دراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات كركوكادبيشاجوان هاشم محمد قادر102123201922380018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيعبد السالم نامس سليمان نجم102124201921077052

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبينبأ ابراهيم عقيل خضير102125201922138072

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمصطفى هاشم كريم محمود102126201921009105

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيمروه عبد الكريم احمد محمد102127201922335057

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكادبيحسين عادل محمد خضر102128201921391006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيايوب وضاح علي حسين102129201921030004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيانجي هشام بهجت كريم102130201922117009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية طوب زاوة المختلطةكركوكادبيغسان وعد حمزه عمر102131201921215005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكادبيمزاحم جاسم محمد شنجر102132201921283047
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن سليمان علي جمعه102133181921053008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبياسراء احمد عمر عسكر102134181922203003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيانس حميد عبد هللا نجم102135201921203009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكادبيغيث سليم عبد حسن102136201921029012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيالنه جالل شكور علي102137201922138062

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيبيكرد صباح حسين حسن102138181922181002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهوراز صالح علي عبدهللا102139201921311132

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيديالن شكر احمد علي102140201921306026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيمحمد فرهاد فاتح عبد الرحمن102141201921364017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبياسماعيل محمد فيض هللا حسن102142201921313019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيله رين اميد مجيد طاهر102143201922342034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكادبيشهالء خليل كريم محمد102144201922107007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد رشيد حميد علي102145201921306004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسندس قحطان يوسف درويش102146201922342026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىادبييريفان فيصل غازي عباس102147211922290034

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتكركوكادبيايمان احمد ياس صالح102148201922112001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيعبد هللا كامران محمد امين رشيد102149201921011022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكادبيكواكب نعمة عبد هللا احمد102150201822168012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبينور سامر عمر عبد هللا102151201922130051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيعبد الباسط جاسم محمد حسن102152201821007058

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبياستبرق ياسين خضر خليل102153201922144001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكادبيهند عباس اكبر محمد102154201922136011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيمحمد فالح حسن علوان102155201921206029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبينيكار ستار عز الدين محمد علي 102156181922383063

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيهالة جمعه صالح محيميد102157201922109032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمروان صباح علي احمد102158201921007082

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفاطمه فالح صالح احمد102159201922352023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيرحمة مرشد رشيد قنبر102160321922030011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكادبيحنان حسين طالب غائب102161201922282035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيسمير ناظم فتاح محمود102162201821306029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبياجمل محمد باهر حسين102163181922383002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0دراسة كردية- ثانوية الشيخ رضا الطالباني للبنين كركوكادبيمحمد عثمان عبد الجبار حسين102164201821369012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية القلعة للبناتكركوكادبياسراء محمد علي زيدان102165201922104006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفيان أحمد محمود محمد102166201922382048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيصفاء يونس محمد نجم102167201821009041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية طوب زاوة المختلطةكركوكادبينهى رشيد حميد عمر102168201822215011
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيرؤيا ازاد شفيق عبد هللا102169201922395013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيرنده فارس نايف ابراهيم102170201922106022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيعلي محمد عز الدين بصاص102171201921030014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيحسين زياد عمر جاسم102172201921235013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0دراسة كردية- ثانوية ره نجوري للبنات كركوكادبياالء غسان محمد احمد102173201922107001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيوضاح امين زينل قادر102174201921203060

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيزينب كامل عاشور طرفاوي102175201822117023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبينور موفق عبيد هللا عبد102176201922130054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيحنين نبيل مصطفى نجم102177201922121012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعلي شوان صالح احمد102178201921311071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهوشمند محمد محمدصالح عزيز102179201921313079

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيبريفان فخر الدين نجم الدين محمد علي102180201922337002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيمحمود شهاب احمد حمو102181171921011100

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيعذراء محمود حسين صالح102182201922206009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدياري عارف علي فتاح102183201922332021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد امين محمدامين مصطفى102184201921314021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيمنهل محمود ناصر دلس102185201921016078

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيايمان مؤيد قادر كريم102186201922137009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيزبيده قصي خلف فلك102187201922102022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيسيروان عطيه احمد عطيه102188201921204013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيامين احمد كاظم غانم102189201821011009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيلينه طارق مداوي هايس102190181922232029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكادبيسوما ريبوار عبد القادر محي الدين102191201922136007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعلي اسماعيل ناجي خميس102192201921022058

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيسميه رحيم صابر رضا102193201922138038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الزهراوي المختلطةديالىادبيمحمود رحمن خلف عطيه102194211921250018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكادبيعبدهللا محمد احمد حسين102195201821060016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيغيث ربيع خلف خضر102196201921009073

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيعمر نجاة رمضان رسول102197201921022069

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيسندس تحسين جهاد شهباز102198201922382038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيزينب جاسم محمد غائب102199181922203011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبياالء قاسم احمد عزيز102200201922144007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيرافع حسن محمد حسن102201201921253020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيتريفه احمد فتاح محمود102202201922339003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيجرو شفيق رشيد شريف102203201922335020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيايمان هاشم فاتح قادر102204201922124013
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية الهناء للبناتكركوكادبيفاطمه اسماعيل عبد الجادر حمد102205201922161006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0كردية- اعدادية والت للبنين كركوكادبيعلي ابراهيم احمد طه102206201921315004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية642.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمحمد عبد هللا حمزه عبيد102207271941019096

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة سعيد شكر هللا قيطاس102208151942046111

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية528.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائيملكان روكان جرو خلف102209201942104024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية527.0ثانوية حليمة السعدية للبناتصالح الديناحيائيايمان علي طعمه مهدي صالح102210181942179002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية469.0ثانوية موطلو للبناتكركوكاحيائيمروة شكران حميد خضر102211201942181027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية466.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكاحيائيايمان محمد شوكت كريم102212201942335012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكاحيائيهالله اميد عبيد محمد102213201942333035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية451.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبه هره ريبوار عزيز محمود102214201942351014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية447.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيايمان خالد ولي محمد102215201942334040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائيزينب محمد عبد هللا شهاب102216201942395055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيشهد مؤيد سلمان حمزه102217201942119040

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكاحيائياياد صالح محمد صالح102218201941009019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية علياوة المختلطةكركوكاحيائينورا سعد عبد مجيد102219201942239018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيسوزان عطا شريف فالمرز102220201942157014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحمد فاتح محمد توفيق102221201941302033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائياسماء ابو بكر علي عبد هللا102222211942176001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبشرى يوسف خورشيد عزيز102223201942351013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيضحى عماد منصور خلف102224211942178155

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيزينة ناظم جوبد بهرام102225181842181016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيزكي حسن محمود عبيد102226201941026013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيعبد هللا دفاع خليف مغلوث102227201941259167

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيهدى عباس عبد هللا احمد102228321942020088

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائياسراء اسماعيل ابراهيم صخي102229201942282008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائييوسف طه علي احمد102230181941035175

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيبناز جاالك رحمان افندي102231201942138027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائيأيه شاكر محمود عثمان102232201942154002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الشهداء للبنيننينوىاحيائيمحمد زينل سليمان احمد102233171841123028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الفرات للبنينكركوكاحيائيصفاء الدين عبد هللا عليوي عبد هللا102234201941007019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائيبيوند ازاد طاهر محمد102235201941302054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيمؤمنه يوسف محمد عثمان102236201942365039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيسجى فالح حسن علوان102237201942206016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكاحيائيايمن نجيب قادر محمد102238201941059007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائينوال عبدالقادر احمد خنجر102239201942211009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيمريم محمد نوري مجيد102240201942382055

3590 من 2840صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيعذراء احمد مولود عاصي102241201942118134

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيزينه حيدر مقداد سلمان102242201942160057

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيبنان ماجد فيصل مصطفى102243201842160014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعمر احمد محمد ذنون102244201941001178

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسميه جالل مصطفى حسين102245201942344103

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكاحيائيرنا سلمان خضير عباس102246201942177017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات كركوكاحيائيافين سرور ستار ابراهيم102247201942336002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيعائشة نظام الدين علي نيازي رضا102248201942134066

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكاحيائياحمد سيروان ابراهيم قادر102249201941302027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيافنان برهان رشيد صالح102250181942135002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيالمروه حسن احمد محجوب102251311942038006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيشه نكه نور الدين اشكر حسن102252201942134062

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيأيشان جودت سمين عمر102253201942134005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكاحيائينور شبلي محمديوسف عبدالكريم102254201942125041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيسراب نجم الدين قادر جادر102255201942180062

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تركماني- ثانوية سلطان اوزبك المختلطة كركوكاحيائيعائشه مهند نعمت طه102256201942392008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية االمل للبناتاربيلاحيائيدره نكتل عبد الجبار رجب102257311942049009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمحمد جودت داود حسين102258201941001216

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتكركوكاحيائيزبيدة محمد عبد هللا هندي102259201842119021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكاحيائيمحمد يوسف محمد عثمان102260201941365023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيايمان حسين سعيد سمين102261201942342012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الشجرة للبنينكركوكاحيائيأحمد فائز احمد محمد102262201941058001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينكركوكاحيائيبسام خليفة نجم محمد102263201941267002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية الخان المختلطةكركوكاحيائيعلي محمد حسن محمود102264201941206011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكاحيائييونس روزكار نور الدين عزيز102265201941305048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية كركوكاحيائيزينب كمال جالل داود102266201942341045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيزكري جلعوط محمود شنو102267201941259111

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد فاضل عطية حمود102268201941259041

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيبهار عبد هللا محمد امين محمد102269201942349007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعثمان محمد شفيق محيسن102270321841010055

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية461.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيتارا طيب صابر يابه102271201952331016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452.0اعدادية الصدر للبنينكركوكتطبيقيحسين عباس مجيد احمد102272201951006015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية450.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيدلشاد عباس شيره مهدي102273201951259099

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقيهاجر محمد علي رشيد102274201952135026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيعطا هللا  عواد علي منصور102275201951017020

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين كركوكتطبيقيابراهيم خالد حسين علي102276201951299002
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقينازك ججان عزاوي حميد102277201952138051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيعبد االله عزيز ظاهر عبد الغفور102278201951312056

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيمحمد كرم ولي حسن102279201851003070

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيهلين مريوان عاصي لطيف102280201952340069

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيريبه ر محمد سعيد محمد102281201951312050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكتطبيقياحمد عباس مجيد احمد102282201851391003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية المهيري للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا ابراهيم علي عيسى102283201951034005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكتطبيقيأسماء محمد حسين غرب102284201952151001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيشوخان فرمان محمد عبد هللا102285201952334061

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيمروه وحيد الدين عزت شكر102286201952133029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيديرين ياسين عمر حسين102287201952331024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكتطبيقيعلي حمد علي خلف102288201951235007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيسهام باشا نجم الدين توفيق102289201952331037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقينور برهان يابه حسن102290201952331050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكتطبيقيغيداء عبد هللا ابراهيم عالوي102291201952255002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمود احمد ابو بكر محمد امين102292201851048110

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيحنين باسم محمود اسد102293181952276007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيبي نه وا نادر محمود نادر102294201951312030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينكركوكتطبيقيمحمد دحام سحاب جلعوط102295201951267005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكتطبيقيحوراء عدوان صبحي نجم102296201952111002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيخالد محمد احمد كريم102297201851048039

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعالء محمد سويد دلي102298191951020054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكتطبيقيبشار رعد حمدان احمد102299201851002006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيحسين ياسين عبد هللا سليم102300201951005010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكتطبيقينورا ابراهيم عز الدين طه102301201952111011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية شفق للبناتكركوكتطبيقيسيماء عبد محمد حسين102302201852145007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية حطين للبناتكركوكتطبيقيدنيا مازن ابراهيم رمضان102303201852133013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيعمر فاروق صديق احمد102304201951001056

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيعلي مجيد محي الدين محمد102305201851048075

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا محمد مكي مجيد102306201951013022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقيساره فاروق محمد علي مولود102307201952348003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكتطبيقيمهاب مجيد دعيان مصطاف102308201951019088

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنبارتطبيقياسامه عبد هللا ابراهيم سرحان102309191951363062

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينكركوكتطبيقيرضا بهجت ناجي سبع102310201951062014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية االمين للبنيناربيلتطبيقيرعد محمد سبتي شاكر102311311951009021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينكركوكتطبيقيمحمد هوشيار علي حمه102312201951302052
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية زمار للبنيننينوىتطبيقيعلي ابراهيم حسين محمد102313171951103046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى عباس جبر كاظم102314241951204071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكتطبيقيأالء شهاب محمد علي102315201952334003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىتطبيقياسامة محمد يونس عثمان علي102316171951024015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكتطبيقيكوسرت ستار قادر شريف102317201951311032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكتطبيقيصفا صباح عزيز علي102318201951304051

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية منوليا للبناتكركوكتطبيقيمرال وليد محمود كوثر102319201952120031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكتطبيقيمصطفى ماهر اسود حسن102320201951005057

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتكركوكتطبيقياخالص ساالر مجيد توفيق102321201952135005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمروان سعيد صبيح عواد102322191951356048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكتطبيقيكرار حيدر عدنان شريف102323201951259226

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكتطبيقيمروه محمود داود مجيد102324201952138048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكتطبيقيابراهيم قحطان محمد علي حسين102325201851001002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين كركوكتطبيقيعدنان فرمان زاهر عمر102326201951305018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعلي ابراهيم عبد هللا محمد102327201921016054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الدينادبيعطا هللا خلف عطا هللا ماجد102328181921339060

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيعبد هللا عبد المنعم محمد حميد102329201921251059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية المؤمنات للبناتكركوكادبيهدى عمران محمد حمد102330201922185009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيحماد خضير عبد هللا منيف102331201921253017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيحسين احمد مصطفى علي102332201921235011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية شرق دجلة للبنينكركوكادبيعطا هللا محمد شنداخ فحل102333201921037026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيايهاب عيسى عبد هللا ظاهر102334201921025005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيعلي قيس هاشم حسين102335201921025026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبياسماء حاجم عطية احمد102336201922235001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد حسن خلف محمد102337201921235035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيقيس محسن عبد هللا عبد102338201921253057

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكادبيسالي حسن كردي طعمه102339201922211002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الخنساء للبناتكركوكادبيايات جاسم محمد احمد102340201922141009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد علي حسين خضر102341201921235041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيفؤاد مؤيد خليل حدو102342201921035026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبياحمد مصطفى حسين علي102343201921020006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبياحمد حسين محمود صالح102344201921261008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيرعد احمد حميد محمد102345201921235016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيشهد محمود عواد حماده102346201922137023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبيعمر عبد هللا علي محمد102347201821036055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكادبيحارث جمعة جاسم محمد102348201921060004
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكادبيعلي حسن صالح محمد102349201921025024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبينجم خلف مجذاب حمود102350201921251109

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبييونس محمد ملح حسين102351201821016093

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيايمن خلف محمد دهام102352201921033005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيهوازن أحمد عبد هللا حسن102353201922206015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيأحمد جاسم محمد سليم102354201921206002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيابتهال عماد علوان حسن102355201922117003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيوداد عدنان رجب خلف102356201922130059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةكركوكادبيمحمد عيسى محمد علي102357201921220009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيمصطفى حازم سهمي محمد102358201921251096

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية تل علي للبنينكركوكادبينشوان احمد عبد هللا حسن102359201821035076

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيخطاب حسين احمد سليمان102360201921023016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيمصطفى رباح صالح علي102361201921077093

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية النسور المسائية المختلطةكركوكادبيزكي حسن علي مشير102362201921257009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبينيكار مهدي حميد محمد102363201822140045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيهيام خلف طاهر جمعه102364201922255004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبيعلي عبد الرزاق حسين جاسم102365211921027024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيسميه محمد خليل صكر102366201922253001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسندس سيف الدين عزيز فتاح102367201922335035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيمصعب جبار محمود شهاب102368201921030021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمه ريوان محمد سعدهللا نامق102369201921313071

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيروشنا كمال كريم عزيز102370201922364011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمحمد ثامر اسعد عبود102371201921022075

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيبراق اسعد عبد هللا نجم102372201922395009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات صالح الدينادبينيان اسماعيل مجيد رضا102373181922384013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيمروان عمار خليل محمود102374201921201039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيداليا يونس صالح محمود102375201922201003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيسفيان احمد حميد عباس102376201921077041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيخضر فرحان حميد رجب102377201921020020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد بالل جمعه امين102378201921313049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيحسن نجم الدين عسكر علي102379201921018008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيزهيه حسن ابراهيم علي102380201922124019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية القورية للبناتكركوكادبيسوسن حسن طاهر علي102381201922110038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيكرار قاسم مصطفى سمين102382201921018020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكادبيتمارا خالد جميل خورشيد102383201922111007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيمظفر عالء الدين حمد ابراهيم102384201921251098
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبييوسف خالد قادر حميد102385201921201052

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكادبيطه ابراهيم احمد عبود102386201821060014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيحسين علي نقي حسين102387201921011010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبينور حسين محمد فاضل102388181922231028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعمر صابر نوري جبار102389201921311076

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعبد هللا كمال عبدل كريم102390201921311069

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكادبيجيا حكيم كريم رشيد102391201921364006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيسامي غسان حمد ابراهيم102392201921055020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية السالمة للبناتكركوكادبيايمان عادل عبد العزيز عثمان102393201822155008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيمريم سرور عبد الكريم محمد102394201922138067

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيمحمود علي محمد خورشيد102395201821081061

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيعائشه محمود طه مولود102396201922125034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيطيبه حميد محمد حسين102397201922138050

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيرسل فالح عبد الكريم هزاع102398201922125018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيمهى سعدي احمد عمر102399201922177027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبياحمد حسين علي حميد102400201921007006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيخلف زيدان خلف صالح102401201921079016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيابراهيم وصفي طاهر ابراهيم102402201921253008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية الخان المختلطةكركوكادبيرقية خلف حمد علي102403201922206006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيسهى محمد علي سلمان سمين102404181922231013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد مهدي جبار رحيم102405201921313067

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيمزاحم احمد محمد حسين102406201921259298

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكادبيأديبه أسماعيل أحمد خلف102407201922151001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيعادل مطلك فرحان حسن102408201921055022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيبيارق جاسم محمد خلف102409201922102010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبيحنين شهاب احمد رشيد102410201922101004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيمحمد مهدي بهاء الدين عبد هللا علي102411201921018024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيعبد هللا نجم عبد هللا محمد102412191821019033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيعالء محمد صلبي سعيد102413201921259181

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيحنان ناظم عباس زينل102414201922117014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيجار هللا احمد خلف محمد102415201921235007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد عادل خطاب محمد سعيد102416201921306008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيموسى كامل ستار روبيتان102417201921311122

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةكركوكادبيجوان جمعه محمد صالح102418201822382019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية طوب زاوة المختلطةكركوكادبيسحر ساطع اكرم خورشيد102419201822215008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد شيركو حمه رحيم قادر102420201921306060
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد عثمان شكر عبدهللا102421201921313061

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةادبيوالء وليد نايف عباس102422321922066028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبياحمد محمد علي درويش102423211921027010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيروند علي كريم فتح هللا102424201921313032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية تركالن للبنينكركوكادبيحسين انور عبد هللا جمعة102425201821224004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيفيصل جراد حسين علي102426201921022072

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيكوالله ناصح محمد حسن102427181922383047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيعمر حسين مديد عبد هللا102428201921253053

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيسرور هيثم مزهر محمود102429201922177021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبيسنار احمد علي اسود102430201922137021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيهدى صباح نور الدين مردان102431201822148062

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية دياكوي للبنيناربيلادبيعامر نديم حميد مجيد102432311821008015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيبلسم انور عياده حمادي102433181922332019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيفاطمه علي عبد الخالق حمدي102434201922148036

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبينمر لطيف جبار جاسم102435201921077106

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيله نيا وريا نورى مصطفى102436201922349024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئه زين ظاهر محمد حاجي102437201922332003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيرجاء اكرم محمد جاسم102438181922231004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية مخمور المسائية المختلطةنينوىادبيعمران ابراهيم خلف حسين102439171921356007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيزهراء حسن محمود جزاع102440181922231005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيديانه محمود حمه حسين102441181922383022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0دراسة كردية- ثانوية الشيخ رضا الطالباني للبنين كركوكادبيأمير محمد كريم محمد102442201821369001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبياسراء ادريس محمد عزت102443201922106004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية العباد للبنينكركوكادبينبهان عبود جاسم حمود102444201921076039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيزينب رعد سعاد احمد102445201922149019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد ولي مسعود شريف102446201921313069

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبيمحمد فخرالدين انور خوشيد102447201921311106

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيعرفان عمر محمد قادر102448201921300010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيعلي موسى عمر عبد الرحمن102449201921020041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمحمد هاشم حسين غربي102450201821009101

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيمرال يشار عمر قنبر102451201922149033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيمحمد برهان شاهر عبد102452201921255061

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيماردين عمر علي جبار102453201922346051

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيساوين عاصي شكور صابر102454201922349019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيهيرو نوري شريف محمد102455201922339013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمحمد جاسم نجم عبد هللا102456201921078097
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيعبد هللا زبير حسين عثمان102457201821085057

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيمحمود حسين ياس صالح102458201921255071

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيجومان عبد الرحمن جبار صديق102459201921313027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكادبيزينب صباح عباس اسماعيل102460201922395022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيهناء حسن اسماعيل ساهي102461201922149048

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيافنان صالح جمال صمد102462181922181001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيمريم نجاه خداكرم امين102463201922346052

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيمروه اسماعيل محمد علي حمودي102464171922237062

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبيقحطان جاسم حمود عطية102465201921036015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبينور الهدى ساهر عواد خلف102466201922137033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيماريه عماد احمد حمادي102467201822170020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيسناء سامي حسين عباس102468201922127009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية المراد للبنينالسليمانيةادبيأسامة هادي جاسم محمد102469321821009001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيبراء حيدر وليد رزوقي102470201922102009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية دجلة للبناتكركوكادبيشهد رفعت شكور محمود102471201922109021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيمحمد جمال علي محمود102472201921085088

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية الصفوة للبناتكركوكادبيعائشه حسين صالح الدين اسماعيل102473201922125033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيجيهان محمد مظهر محسن102474201822117012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمحمد صادق عبد هللا خضر102475201921022080

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية النصر للبناتكركوكادبياسماء عامر علي اسعد102476201922137005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيخالد وليد تبن عزيز102477201921221006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الدينادبيزهره نجاة فهد احمد102478181922231008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيصاحب سعد هللا علي حسين102479201921018014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد محمد عبد هللا حمه علي102480201921306012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيساجد صالح صمد فارس102481201821067013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيحمزة عمر حمه علي حمه كريم102482201921022029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيالنه غازي حسن احمد102483201922335055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين كركوكادبيمه به ست حسن حسين حامد102484201921301024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيموج رفعت خضر عبد هللا102485201922102047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد يوسف اسماعيل محمد شريف102486201921311016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيبشائر سليم حواس عواد102487201822157007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنينكركوكادبيسوران حمه صالح عبد الرحيم حسين102488201921300008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيزينب اسماعيل شكور سعيد102489201922149017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيحسين حسن ناظم عبد الرحمن102490201921078030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية الفاروق المختلطةكركوكادبيعلي رمزي سالم مطر102491201921201021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكادبيزانكو تحسين سعود عبد هللا102492201921363001
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدابين رسول احمد جوامير102493201822344013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0كردية- ثانوية جرمو للبنات كركوكادبيبيمان خالد يوسف خسرو102494201922337004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبيرهام كامل دحام سحاب102495201922157018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الرياض للبنينكركوكادبيعلي حسين جمعه محمد102496201921023031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمحمد حمد محمد حمد102497201821022058

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الحويجة للبناتكركوكادبيدنيا طارق عبد الرحمان محمود102498201922147006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيزينب حسن فاروق محمود102499201922144027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةكركوكادبيرويده عادل خلف عواد102500201922252002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية فلسطين للبناتكركوكادبيمغفره علي شريف علي102501201922140040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتكركوكادبيسجى محمد احمد حمدون102502201922121020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمصطفى جمال محمد علي102503201921007083

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةكركوكادبينظيفة احمد ابراهيم احمد102504201922344034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية االنتصار المختلطةكركوكادبيعبد الرحمن اسماعيل احمد عبد الحميد102505201921234016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية الفرات للنازحينكركوكادبيغضبان صالح علي هندي102506201821070011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيزبيده محمد علي حسين102507201922148018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيزيد ناعم عواد مطر102508201921085038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيروشنا نجم الدين محمد حسين102509201922138031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبيمحمد عميد احمد خلف102510201921007079

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية اليعربية للبناتكركوكادبيايهان عدنان فاضل علي102511201922177005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيحسين عبد مسلم حيال محمد حسين102512201821011014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية الحريري للبناتكركوكادبيرويده نجدت محمد خضر102513201922114019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائيباسل جالل احمد محمد102514201941020024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيرباح حسن محمد حسين102515171941201009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية الدورة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه رعد علي فاضل102516111942093014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية العلياء للبناتكركوكاحيائيسماح حسين عبد العزيز صالح102517201942127013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية العلياء للبناتكركوكتطبيقيمريم محمود عبد الرزاق حسن102518201952127003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىتطبيقيعمار اياد صالح يونس102519171951084019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكتطبيقيمحمد صبري عبد الحميد عبد المجيد102520201951048081

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيايمن خالد عبد حسين102521141951016018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية هلمات للبنيناربيلتطبيقيعلي يعقوب ابراهيم مصطفى102522311951006005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينتطبيقيساره ثابت خضير جراد102523181952170004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكتطبيقينسرين شوكر اجل كاويز102524201952349031

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينكركوكتطبيقيمحمد نور الدين حسن علي102525201851062030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكتطبيقيدينا قيس ابراهيم اسماعيل102526201952331025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الفرات للبنينكركوكتطبيقياحمد محمد جواد كاظم102527201851007006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكتطبيقينور عبد هللا صالح محيميد102528201952207002
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات كركوكتطبيقيلوزينيا سوران يحيى عبد هللا102529201852330017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الجهاد للبنينكركوكتطبيقيمحمد عبد الباسط محمد خطاب102530201851003069

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيرويده مصطفى حسين علي102531201952282032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية الفضيلة للبناتنينوىتطبيقيسعاد حسن حسين ساعد102532171952284013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية الشروق للبناتكركوكتطبيقينورا عبد الرزاق محمد حيدر102533201952149038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينتطبيقيعبد الغفار محيسن جعفر محسن102534181851047052

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0اعدادية الصديق للبنيننينوىتطبيقيعلي وليد انور عبداللطيف102535171951028101

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكتطبيقياسامة سيروان هدايت نجم102536201951303018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيرونق عايد تركي مهدي102537181922237017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيمحمد احمد جاموس علي102538201921020058

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيعبد هللا واثق مهدي احمد102539181921082032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية البو هيازع للبناتصالح الدينادبيبروج حسين محسن معيوف102540181922198001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيداليا حسين عبد هللا سالم102541181922269008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينكركوكادبيعبد القادر اسعد احمد فارس102542201821062036

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيابو بكر هاني ياسين احمد102543181921086001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الملوية المختلطةصالح الدينادبيسيف خضير حسين عباس102544181921095005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الدينادبيمروه حسين حمادي ريحان102545181922373023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيندى سعدي صالح محمد102546181922202015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيمحمد خلف حمد حسين102547181921036029

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعبد هللا نزار داود متعب102548181921041037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينادبيكريم محجوب محيميد صالح102549181921283010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الدينادبيزهيه ستار صالح اسماعيل102550181922209008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيشموس عدنان محمد سهو102551181922183027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيعبد هللا مثنى احمد مجول102552181921151007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبيمصطفى عماد توفيق مخلف102553181921073025

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيعبد القادر نجم حسن عطيه102554181921332181

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيبالج ناجي محمد خلف102555181922258006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعثمان جابر حمود عبود102556181921041039

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبينغم كنعان مردان محمد102557181922217016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيابراهيم شرقي ابراهيم علي102558201921020001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية المقاصد لبنينصالح الدينادبيمهند جمال مجول حمادي102559181821068015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية القبس للبناتصالح الدينادبيريهان علي فرحان احمد102560181922190011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيبلسم خميس حمد عبد هللا102561181822170005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية التقدم للنازحاتكركوكادبيسرى سعد غزال طلب102562201922170004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الخصم للبنينصالح الدينادبياحمد يونس صالح روضان102563181921016007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيابراهيم مقداد حسني موسى102564191921021001
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قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيضحى عبد اللطيف عبد القادر حميد102565181922242033

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيمحمود جاسم عليوي محمود102566181921122110

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبيفاطمه محمد هاني محمد102567181922205016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينادبيختام حميد عباس حمد102568181922221010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيحنان فزع عبيد خلف102569181922186009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيماريا عماد الدين ضاري احمد102570181922268034

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبيايمان عبد هللا صبحي حمد102571181922217003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية حمرين للبنينصالح الدينادبيوسمي حمد وسمي خليفة102572181921028017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية البوجواري للبنينصالح الدينادبيليث ظافر صبار عطيه102573181921055004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيايهم ثائر دحام حامد102574181921039016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيبراء عادل عباس مصطفى102575181922261007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيرسل هيكل امير محمود102576181922237015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينادبينور الهدى احمد سامي سعيد102577181822221043

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الصديد المختلطةصالح الدينادبيرسل حسين مطر عادي102578181822312003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينادبيحمزه ابراهيم حواس خالد102579181921022005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيساره عبد الرحمن رزوقي سمير102580181922237023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيمنار زاحم محمود عبد المولى102581181922180046

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيمحمد محسن علوان جبار102582181921086027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينادبيايه عبد السالم صبري طه102583181922390001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الدينادبيندى حسين محمد فرحان102584181922373029

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينادبيحسن فليح حسن وادي102585181921118020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية البوجواري للبناتصالح الدينادبيآيه احمد تايه جار هللا102586181922168003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الدينادبيحنين احمد عبد هللا احمد102587181922209004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيبراء عبدالسالم الطيف عبد هللا102588181922276005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيزينب نوفل ذنون يونس102589171922289037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتصالح الدينادبيكوثر رعد محمد علي102590181922259006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبييعرب مهدي واسم مهدي102591201921253079

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينادبيعيسى تركي حماده صالح102592181921022010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبيعبد الرزاق رجب مخلف عجيل102593181921042010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبيمعاذ سلطان عبد هللا احمد102594181921042020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيامنه عاصف عجاج محجوب102595181922186004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيفاطمة مزهر حميد حسن102596181922235019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيورود محمود احمد رزوقي102597181922242061

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيأيمان احمد ابراهيم محمد102598181922246002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية الكندي للبنينصالح الدينادبيمصطفى خليل اسماعيل طه102599181921064012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيسعاد عماد ابراهيم جاسم102600181922170020

3590 من 2850صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيميعاد ثامر متعب عليوي102601181922242052

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية المنصور للبنينصالح الدينادبيسبع عاصف عزاوي علي102602181921045011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبياسيل عبد خلف شمران102603181922186002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيرائد خليفه محمد حسن102604191921287004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية العلم المسائيةصالح الدينادبيايمان مهدي صالح عناز102605181922334038

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيرانيه احمد كريم نصيف102606181922183015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية اليعربية للبناتصالح الدينادبيايمان دخيل عبد الرحمن خلف102607181922265003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبيعلياء محمد هاني محمد102608181922205013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الدور للبناتصالح الدينادبيغفران جاسم محمد خليل102609181922161011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيرؤى خالد مهدي احمد102610181922269009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةصالح الدينادبياحمد علي محمد خالد102611181921143002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيتبارك مهدي صالح محمد102612181922235005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية المزهر للبنينصالح الدينادبيليث حسين علي حسين102613181921150025

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية التراث العربي للبناتصالح الدينادبيرانيا عبد الوهاب احمد نايم102614181922210011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيرضاب مشعل محمود حسن102615181922170008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيغزاله خطاب نجم خضر102616181922156018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيوفاء ماجد وائل ثلجي102617181922268040

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيدعاء ناصر حسن علوان102618181922276008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمحمد سعيد حميد عفج102619211921038110

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيحسين مظفر عبد الوهاب خلف102620101921016017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيايات نجم عبد هللا علي102621181922252003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبياحمد باسم صالح بكر102622181921039004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيياسين صهيب عبد الحميد خليل102623181921039088

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيشهد عالء ابراهيم خيرو102624181922258037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية القبس للبناتصالح الدينادبيرفل عيسى عبد محمود102625181922190010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الدينادبيرحيق ياسين كريم عبد الرحمن102626181922347009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الدينادبيامنه استبرق عبد الخالق خطاب102627181922373004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيازور صباح مصطفى حسن102628181921086005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبييمامه رعد سامي حميد102629181922177031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية المناهل للبنينصالح الدينادبيعلي شنيت طه صياح102630181921080015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبيسفيان عبيد ابراهيم حسين102631181921004010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية المصطفى المختلطةكركوكادبيموفق صالح محمود رجب102632201921036023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيمحمد مزهر محمد حسن102633181921041052

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيسمر سعد مالك طه102634181922232022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيزينه اياد حسن علي102635181922232017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية التآخي للبنينصالح الدينادبيزياد خلف دحام رحيم102636181921046013

3590 من 2851صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيبشير حميد حسن عبد102637181921041013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبيمروه داود سليمان عبد هللا102638181822202014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيماريه توفيق ياسين محمد102639181922276019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن فالح مطيران رميض102640181921118037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيدعاء دريد محمد كامل102641181922247012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية الزهور للنازحات للبناتصالح الدينادبيرانيه نزهان اسماعيل خضير102642181922272002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىادبيمالك اركان حميد جاسم102643131922243005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية هلمات للبنيناربيلادبيعبد هللا عزام كامل طويسان102644311921006010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية العلم للبنينصالح الدينادبيحامد دهام صالح احمد102645181921019004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية الجامعة المختلطةصالح الدينادبيمحمود خميس ضاري مهدي102646181921277008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبييوسف ربيع حمد جاسم102647181921041064

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن حميد حمد جميل102648181921041029

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيرحمه محمد خليل ابراهيم102649181922242012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية المحزم للبناتصالح الدينادبيبيداء احمد ياسين احمد102650181822169004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية المزهر للبنينصالح الدينادبياسامة دحام صبحي لطيف102651181921150004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيعبد الكريم محمد حسين سرحان102652121921178009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية النوابغ للبنينصالح الدينادبيزهراء مهاوش حمد محمد102653181922060005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية دار العلم المختلطةصالح الدينادبيسيف فرحان علي مطلك102654181821293011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبييحيى علي يحيى عبد اللطيف102655181921151018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيعمر جمعه حسين زويد102656181921151011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية المقاصد لبنينصالح الدينادبيعبد هللا صالح دلف علي102657181921068009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية المهج للبناتصالح الدينادبيدعاء سعد صالح محمود102658181922248003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينادبيخطاب شفك يونس حسين102659181921098002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينادبيمحمد مروان علي حسن102660181921057011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينالرصافة االولىادبيسيف االمير علي نجم جبار102661131921251012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيمسلم قاسم فاضل مهدي102662201821016075

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيعهد محمد شاكر محمود شكوري102663181922183035

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيحسين فؤاد حامد مجيد102664101921005016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية أبو وني للبنيننينوىادبيصالل خضير محمد احمد102665171921220006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية اليمامة للنازحاتكركوكادبيرانيه غزال خلف حمود102666201922172004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الكندي للبنينصالح الدينادبيبكر عطا هللا حمود شحاذه102667181921064004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيفراس عيدان خليفة طه102668181921036028

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيزمن فارس سامي جاسم102669181922232016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد صدام سامي عزيز102670121921027020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية صفية للبناتصالح الدينادبيسروه خميس كليب محمود102671181922156011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيسفانه خليل محمد حمد102672181922242028

3590 من 2852صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الدينادبيتبارك سفيان صالح خلف102673181922373007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية تكريت االهلية للبناتصالح الدينادبيبشرى احمد مالك عباس102674181922390002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكادبيماريا كريم صالح نائف102675201822168013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبياخالص سامي بدر رزوقي102676181922268002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيبتول عبد الرزاق عبد الرحمن احمد102677181922258005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية تونس المختلطةكركوكادبيشاكر محمود محمد خطاب102678201921213005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتصالح الدينادبياسراء خلف كانون غني102679181922202002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الملوية المختلطةصالح الدينادبيصديق عبد السالم حمود محيميد102680181921095006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبياديان غسان خليل ابراهيم102681181922261001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيوسناء نصيف صالح حسن102682181822236046

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىادبيعبد الرحمن وليد عبود جاسم102683131921227002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيجراح ناظم غانم عماش102684181921041016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيانس مالك عزيز خليفه102685181921041008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيعلي عبد محمود كبيسي102686181921053013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيطيبه عبد الصمد منشد لطيف102687181922268029

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيزهراء رعد محمود جمعة102688181922268018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيفاطمه قتيبه نزار فاضل102689181922268032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الدينادبيأشجان محمد مخلف حسين102690181922257002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيايالف احمد ابراهيم فدعم102691181922268007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتصالح الدينادبيرنين صباح صالح كاظم102692181922373010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبيغادة ليث احمد حمود102693311922038027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية المهج للبناتصالح الدينادبيشهد علي حميد مطلق102694181922248009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيشهد عبود حسن سلمان102695181922242030

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيمها لؤي ناجي حمد102696181922180047

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية االمام المختلطةصالح الدينادبيبان خليل ابراهيم فرج102697181922278003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبياحمد احسان عبد الوهاب جبر102698171921005004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمجاهد امجد محمود محمد102699181921082045

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيعلي ابراهيم احمد خلف102700181921010007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية رابه رين للبنينالسليمانيةادبيمحمد مظهر أحمد نصيف102701321821001010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية المزهر للبنينصالح الدينادبيمحمد احمد عطيه احميد102702181921150026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبياحمد محمد كامل عويد102703181921313007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية المستقبل للبنينصالح الدينادبيحسين اياد حسين حبيب102704181921115002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية صفية للبناتنينوىادبيدموع رعد اسماعيل عباس102705171922295007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية الزاب المسائية للبنينكركوكادبيقيس فارس حسين رمضان102706201921255057

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية البخاري للبناتصالح الدينادبيزينه علي حمد نامس102707181922245010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيفرح سالم نعمان فرحان102708181922172024

3590 من 2853صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيفهد محمد صالح عبد هللا102709181921151012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبييوسف عباس عبد الستار شكر102710181921082074

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية طرابلس للبنينصالح الدينادبيعبيده محمد احمد اسماعيل102711181821121010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية حمرين للبنيناربيلادبيمهند بدر عماش حسين102712311921011029

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية بيجي المسائيةصالح الدينادبيحنان بشار احمد خلف102713181922332026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبينبأ احمد غانم مهيري102714181922247037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيرسل سعد ادريس عباس102715181822239004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبينمارق جاسم محمد الطيف102716181922232031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيعمر كامل احمد عبد هللا102717181921036026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيمرتضى ابراهيم محيسن فليح102718181921021048

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبييحيى فيصل عزيز جاسم102719171921005070

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبياحمد محمد حسن احمد102720181921122012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبييوسف فائق علي حسين102721171921016129

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكادبينهايه أحمد سلطان علي102722201922151009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيعز الدين كامل علوان حسن102723181921082037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيعثمان زكي جاسم محمد102724201921055028

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمنتظر علي عبد ساري102725111921180201

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الدينادبيعبد هللا هيثم غافل عبجل102726181921057008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الدينادبيرويده شالل خالد عزيز102727181922232015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الدينادبينداء ناظم احمد خلف102728181922339018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيشهد جمعه صالح عيدان102729181922203019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيضحى رياض حسن جاسم102730181922247027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبينور سعد كريم احمد102731181922237040

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىادبيمعاذ شهاب حميد عواد102732211921244020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية اركبة جدعة للبنيننينوىادبيابراهيم مهدي ابراهيم كعود102733171921044002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا خالد عبد الكريم صبري102734101921029018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية ابن عباد المختلطةصالح الدينادبيسارية خلف فارس احمد102735181822303009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الشرقاط للبناتصالح الدينادبييمن صالح محمد سليم102736181922163011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكادبياقين عبد القادر جبار جالل102737201922340010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيسوسن نزهان فرحان صالح102738181922313010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيزينب عبد القادر طلب اكريم102739181922237021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية الكندي للبنينصالح الدينادبيمحمود احمد طعمه ياسين102740181921064011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبيعبد القادر صالح عبد حمادي102741181921039036

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيجواهر محمد عبد الوهاب جاد102742181922237009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينادبيآمال محمد خليل عبد102743181922374001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الدينادبيرشا محمد مبارك خلف102744181922209006
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية الصديد المختلطةصالح الدينادبيهدى مهدي صالح محمود102745181922312001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية الزهور للنازحات للبناتصالح الدينادبياساور كامل ياسين يوسف102746181822272001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةصالح الدينادبيتبارك بدر عجوب عبد هللا102747181822291003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الدينادبيساره اسامه نعمان عطيه102748181822186014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينادبيغيث محمد نجم عبد هللا102749181921086021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية فاطمة  للبناتصالح الدينادبيانعام حسن صالح حمد102750181922235002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيبرهان سالم صحو حسين102751201921261023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبياحمد مولود محمد عبد هللا102752181921014001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيعلي ميسر عبيد مجيت102753181921151009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الدينادبياحمد مهند رشيد عبد هللا102754181921073004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتنينوىادبيعال ياسر محمود عثمان102755171922292021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينادبيهناء محمود صالح خليفة102756181922374037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0 حزيران للبنين1اعدادية كركوكادبيسعدون شحاذه سبهان عسكر102757201921077040

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن خميس رجه عبيد102758181921118036

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيحسين عبد حسن محمد102759181921120001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبييوسف مناف توفيق غفار102760181921041065

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية بيجي للبنينصالح الدينادبيسعد فريد مزعل حمد102761181921007012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيسعد محمد موسى جاد هللا102762181921036014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينصالح الدينادبيحسين احمد عبد هللا احمد102763181921116002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيعبد السالم جمعة مرعي شبيب102764201821067021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيكرم منصور رحيم زيدان102765201921078089

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيعباس محمود عبد القادر سعيد102766201921030009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيميسر ابراهيم عبد هللا صالح102767201921251107

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية الخرجه للبناتصالح الدينادبيسارة عمار عبد هللا صالح102768181922217009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية سومر للبناتنينوىادبينور حبش محمد مصطفى102769171922314073

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيحسين ناصر حسين علي102770201921020017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيرحاب سعدي حسن علي102771201922149014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيكامل شاكر احمد خلف102772201821204067

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيانس حسين ياسين احمد102773201821009016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبيعمر محمد اسكندر عبيد102774201821081045

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية القبس للبناتصالح الدينادبينبأ كوان خلف درويش102775181922190022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبياحمد حسام الدين صابر صالح102776201921078006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية الشروق للبناتكركوكادبياية حميد قهرمان قادر102777201922149005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيشهد ياسين جاسم خلف102778181922180035

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيرغد اسماعيل ابراهيم حسين102779201922138030

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيمحمد احمد حسون جمعة102780181921122094
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية البينات المسائية للبنينكركوكادبيمحمد فتاح محمد علي102781201921263013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبينبيهه موفق جميل عثمان102782211922109040

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينادبيسارة فايز حمد جاسم102783181922221016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيتبارك محمود شاكر موسى102784201922106017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيزينب صادق اكبر علي اكبر102785201922346027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينادبيراجحه عمار زيدان مخلف102786181922237013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية القبس للبنينصالح الدينادبيمصطفى زهير حسين زبون102787181921131021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيعذراء عالء عبد عسل102788101922079017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيكولجان شهاب احمد محمد102789181922181021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيحسين علي حواس بالسم102790201921259088

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية593.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيخلدون وليد حاجم عواد102791181941151031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية473.0ثانوية الزهور للنازحات للبناتصالح الديناحيائيامر جاسم محمد محمد102792181942272001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيمصطفى قاسم رشاد وجيه102793181941077026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيابو بكر ضياء توفيق فاضل102794311941011003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد ابراهيم خلف102795181842261008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيصبا مازن اسماعيل طه102796181942242096

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيمصطفى احمد برهان الدين عبدالرحمن102797181941073028

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عبدهللا جمعه علي102798181942257024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية البيان للبناتكركوكاحيائيسندس يوسف هيالن جواد102799201942179014

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائيساره محمود عبدهللا علي102800181942247015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيابراهيم الزم اسماعيل ابراهيم102801311941072001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول قصي فاضل شاكر102802141942117010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيشهد عدنان متعب محمد102803201942109063

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية البارودي للبناتصالح الديناحيائيزهراء ابراهيم محمود حمد102804181842258013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيمريم غالب علي جبل102805181942246045

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائياسراء زعب يوسف عبد هللا102806181842177002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائينسيبة سعيد عايد داود102807191942267058

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء صالح جميل جواد102808121942108031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية الرماح العوالي للبناتصالح الديناحيائيجنان عدنان ريس نصيف102809181842222011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية القبس للبنينصالح الديناحيائيعمر خلف محمد علو102810181941131016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الحمزة للبناتصالح الديناحيائيعذراء عبدهللا علي فياض102811181942257021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الهجرة للبناتصالح الديناحيائيسجى وليد محمد علي102812181942174045

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيقاسم عباس فاضل جاسم102813231941060121

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةكركوكاحيائيمصطفى جميل صالح مهيدي102814201841229020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الديناحيائيعمار ياسر حسن فرحان102815181941096013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيايمان شجاع جميل حسن102816181942394005
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائينور الهدى خالد ضاحي طلب102817181942232060

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائينبأ ابراهيم طه محمود102818181942261037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيخالد محمد احمد محمد علي102819171941351248

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيصالح احمد خضير عباس102820181941151037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبكر وليد خالد سليمان102821111941021016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية المستنصرية للبناتصالح الديناحيائيأمنه صفاء منير جاسم102822181942172005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية شهداء بلد للبناتصالح الديناحيائيبيداء حميد جميل حمد102823181942267009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الديناحيائيساره رعد محمود سلمان102824181842252016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائياحمد نصرت طه علي102825181841073011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الزهور للبناتصالح الديناحيائيرويده محمود عبدالرزاق عبد102826181942261013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية العلم للبنينصالح الديناحيائيحسين عفر طريد فرحان102827181941019011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية ابن المعتم للبنينصالح الديناحيائيعبدالعزيز لطيف علي لطيف102828181941073012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيميعاد خالد محمد حسين102829181942236123

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ثانوية القحطانية للبنينصالح الديناحيائينشأت جاسم محمد محسن102830181941123054

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية456.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الدينتطبيقيناظم زهير ناظم سعيد102831181851070065

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية449.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينصالح الدينتطبيقياحمد سرحان علي محمود102832181951070007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينتطبيقيرمضان محمد جاسم محمد102833181951047030

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد احمد محمد عبد الرزاق102834181951013019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية دار العلم المختلطةصالح الدينتطبيقيعبد الرحمن فوزي حماد عبيد102835181851293019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية الدور المسائية المختلطةصالح الدينتطبيقيعقيل علي عبد رزوقي102836181951343017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية قلعة آشور للبنينصالح الدينتطبيقياحمد نعمان احمد حمد102837181951103002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية النهضة المسائية للبنينصالح الدينتطبيقيعبد القادر هيثم عبد القادر تركي102838181951335022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيابتهاج ناصر شكري محمود102839181952242002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةصالح الدينتطبيقيمياده مزاحم علوان محيميد102840181952291002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينتطبيقيشيماء فليح حسن سبتي102841181952252008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيرغد ياسين شاكر محمود102842181952242033

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الريان للبناتصالح الدينتطبيقينهى عمار سامر حميد102843181952250038

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكتطبيقيعبد الرحمن ياسين جاسم محمد102844201951060005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيبكر حازم ساطي علي102845121851028005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الوطن للبنينصالح الدينتطبيقيذنون صباح محمد صالح102846181951029005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيهبه محمد صالح محمود102847181952246026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينتطبيقيحمديه محيميد حايف درويش102848181952177004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية العباسي للبنينكركوكتطبيقيمحمد ناظم احمد سرحان102849201951020052

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيشهد احمد محمد عبدالرحمن102850181952251027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الدينتطبيقيرعد محمود حسين علوان102851181851005008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيمروه حامد مجيد عباس102852181952230016
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية البيان للبناتصالح الدينتطبيقيفاطمه قيس فؤاد داود102853181952246018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية العفاف للبناتصالح الدينتطبيقيسهى طالب جياد عمران102854181952251026

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية الرازي المختلطةصالح الدينتطبيقيريم حمدان محمد مخلف102855181952098001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيامير احمد حسن صالح102856181951002012

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيهيثم عماد رحمان علي102857201921085119

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكادبيسميه فرهاد حميد رشيد102858201922153006

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلادبيعائشة عمر عبد الكريم محمود102859311922063002

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل صالح عبد هللا حسن102860111922092003

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيدعاء عدنان خلف عواد102861201922106020

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدلنيا سركوت رشيد سيده102862201922346018

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية396.0دراسة كردية- ثانوية اختر المسائية للبنات كركوكادبيساهره جمال مجيد حسن102863201922380013

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية396.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة كركوكادبيتارا جليل امين محمد امين102864201922365014

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية االنتصار المختلطةكركوكادبيماهر دحام عبد هللا محمود102865201921234024

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيبنين سعد شكاب مجول102866271922109015

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيلقاء حكيم خليل ابراهيم102867201922117037

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيشمس الدين شامل شريف خورشيد102868201921203018

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية454.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيهادي جمعة حسن علي102869121941170033

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية439.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيرسل شهيد جبر بشبوش102870221942163021

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيحميد رحمان احمد جمعه102871201941307012

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيحيدر ستار عبود جابر102872221951095010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 679.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي حيدر سالم محمد علي102873251941150212

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 676.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور فاضل عبد العباس راضي102874271942056402

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 676.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيساره محمد مزهر عبيد102875271942088131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 676.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزهراء عصام محي محمد102876231942123044

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 676.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيسجى حسين ياسين حاشي102877231942078069

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 676.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيشهد مسلم حمد صياح102878251942059409

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.7ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائياحمد علي هاشم جواد102879231941047005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعلي جواد كاظم ناجي102880231941021089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيكرار حيدر جاسم دفار102881231941002199

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيضحى اياد رمزي لطفي102882241942123096

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعباس صباح رحيم مهدي102883231941020176

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيريام ماجد حاتم جبر102884241942114115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيشهد مثنى عبد حميدي102885241942118087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيرسل باسم مراد باجي102886241942169019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحنين زوير كاظم جالب102887251942062212

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين سعد هادي عمران102888251942070025
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيفرقان محمد عباس عبيد102889251942109043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيروان جابر جليل عطيه102890251942084358

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيعبير عالء عبد العالي جواد102891251942101189

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محمد شاكر عصواد102892251942062679

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيحوراء عامر عبد الحسين علوان102893251942066015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمينا عبد الرزاق عبد الشهيد عبد الحسين102894251942083070

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيايات عدنان جبار دحام102895251942109005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمريم عالء عباس محمد102896241942121291

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه سليم جواد كاظم102897251942062281

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين حيدر مرزوك رزاق102898251941205277

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيحسين جميل عبد الزهره كلول102899251941008042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفاحيائيسالم احمد عبد المحسن محمد علي102900251941030013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيايات عالوي جميل نزار102901251942059055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياخالص جابر حسين طعيمه102902251942062039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيسجاد امر كاظم محمد102903291941007147

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعماد عبد الهادي جاسم محمد102904171941351131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيغيث كاظم كريم عبد102905271941002131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى محمد هدام محسن102906241941015116

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي موسى حسين عبود102907241941002110

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيغفران عبد الكاظم جابر حسين102908241942101088

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيزينب احمد سالم جبر102909241942094065

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيفاطمه عبيد ازويد حميد102910231942083045

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيمحمد حسين حسن عصيد102911231941038063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات عالء احمد ايوب102912251942062022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن فاضل جابر محمد102913251941200039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيفاطمه وليد حميد عباس102914251942092018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفرح عباس شهيد عباس102915251942096331

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمؤمل طاهر صاحب عبد الحسن102916251941009200

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر اسد عبد هللا شناوه102917251941044114

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيامنه باسم شمخي جبار102918291942079004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حمزه كاطع مهدي102919251941031653

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عقيل عبد الرضا محمد102920251941031696

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةذي قاراحيائيصالح حميد هاني كناد102921221941277015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيغدير عبد الجليل محمد خليف102922221942219012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين مروح نجرس مزيعل102923221941096032

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر اياد محيسن علي102924221941100060
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عقيل فاضل علوان102925221942139084

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمريم حازم حسن هليل102926221942185105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد عالء ناصر جاسم102927221941096039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيصفا رعد عبدالزهرة كريم102928231942142186

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيفؤاد احمد هاشم عباس102929231941173119

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن حسين عالوي102930231942142222

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزينب ميثم خلخال عبادي102931231942089090

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيهدى عدنان طالب مراد102932231942080135

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيرويدة عباس عبدالهادي هبيل102933231942205011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيحوراء لقمان عبد زيد جبر102934231942120056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب حسن هادي حسين102935231942087173

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حسين علوان ناصر102936241941011024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيطيبه سعدي بدر نجار102937261942133013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.7ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيفاطمه ستار جبار علوان102938231942096114

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائينوره رافع عباس سمندر102939231942132070

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيرواء حسين عباس حسين102940231942096045

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.1ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه عقيل جواد هاشم102941251942108118

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد رياض كنيدح جار هللا102942221941019138

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلاحيائيزينب احمد عبداالمير شنابه102943231942193010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيسجاد اطعيمه ياسر كاظم102944231941054058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيتبارك محمد عبيد موسى102945231942120039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيسوالف صالح موسى صالح102946271942088145

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيشهد علي عبد الحسين عبد هللا102947241942093081

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حسن لفته عبود102948241941076064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيجبار هادي خضير عباس102949261941012027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب امين امير راضي102950251942108172

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائياحمد ثامر كامل خضير102951271941034010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيحيدر جبار راضي عبد102952251941156022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه سلمان عبد حسين102953231942109167

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر رحمان مسلم حمزه102954231941020395

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى علي خضير عويد102955241941028062

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيايات نجاح عبد زيد سعدون102956241942142004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيطارق لعيبي ثامر لفته102957241941001136

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيطيبة منذر كوير كاظم102958241942169040

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائينور سمير جواد حسون102959241942130113

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيبنين علي كاظم عبد الحسين102960231942108014
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد الكاظم رحيم حسون102961251942097103

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيليث حسن ابراهيم شطنان102962271941032034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعبد هللا بشار عبد خنجر102963261941038085

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى عالء الدين عبد الحسن محسن102964251942062867

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم علي عبد الحسين مهدي102965251942095081

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعبد هللا محمد محسن حسين102966241941169039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد خالد جمال جواد102967251941031027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصفا عماد نعمان عباس102968251942062558

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء لهيب احمد جساب102969291942050096

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد صباح محمد راضي102970251941031033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائياحمد يعقوب صبيح جاسم102971251941034001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى مؤيد عبد علوان102972251942062813

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد الكاظم عبد الرحيم عبد الكاظم علي102973251941052041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل سعد كاظم جواد102974251942062261

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرانيه مهند عبد الرضا عبد102975251942062253

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيفاطمه مهند صبري محمد102976231942127060

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيحيدر محمد اسماعيل محمد102977171941364026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد االمير خضير غزاي102978241942096070

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه خالد خنطيل طعمه102979241942095090

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيهادي حسين عبد سلطان102980231941051146

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر فارس حمد حجل102981241941003304

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيحوراء غانم جبر عبد هللا102982241942088024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيساره حسام كريم عاجل102983241942088043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيهدى احمد عبد الحسين خضير102984261942107113

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي رياض محمد كاظم102985231941008132

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0الخارجياتالديوانيةاحيائياالء علي عبد هللا محمد102986241942401003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيبنين سلمان فيصل كلف102987241942112011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايناس عايد طالب عبد102988231942080014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائياحمد عامر حسين علي102989231941032002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب ضياء عبد االمير صالح102990231942092105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائياسراء جاسم عويد حسين102991231942090007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عصام عبيد كاظم102992251941031486

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر باسم محمد ناجي102993251941031244

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائينور كرار خضير علي102994251942055103

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه عدنان مسلم حمزه102995251942062286

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيناديه صادق مهدي برهان102996271942058268
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينورا عمران عبود كريم102997251942062842

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء كمال حسن علي102998221942190115

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرفل عبد الجبار جواد محمد كاظم102999221942141091

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي نجف لفته103000221942410020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفضاء نزار لطيف صوين103001221942185099

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عواد مطير علي103002221942175185

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيمريم محمد حسين عبد هللا103003221942139159

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور كامل شكاحي حسن103004221942185124

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد االمير خير هللا عرار103005221942185095

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائينرجس صادق حسين بلعوط103006221942321149

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمحمد المصطفى عدنان فرهود راشد103007221941095023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد عباس مطير صيهود103008221941076059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي محسن محمد جعاز103009161941094118

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهبه ليث فاضل عبد الحسين103010251942062856

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيايات ابراهيم طعمه عبد الكاظم103011231942087034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيمريم محسن عاشور محمد103012231942080114

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيمريم حسن رزوقي جاسم103013241942124128

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيخيرات احمد زغير جابر103014241942104046

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى عدنان رسن ياسين103015261941038168

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد مزهر رحم كامل103016261941010205

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة الزهراء مهند انعيم حسين103017241942093096

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيفاطمه جواد عباس منسي103018231942105056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيجنات اديب عبد الرضا عطيه103019231942077037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جعفر هادي فارس103020241942097026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيرقية فليح عبد شعيب عبد محمد103021241942102082

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء رحمن حسين مطر103022241942102090

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيزهراء أحمد شاكر جبير103023261942087045

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيروان ناطق عبد الساده ظاهر103024241942120097

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيقمر قاسم ظاهر عبد103025241942123121

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزينب كريم قاسم وهام103026281942059087

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياسحاق ابراهيم علي حسين103027271941010019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيكوثر كاظم عبد عوده103028271942056311

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعقيل شذر مطر عطيه103029261941038090

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحوراء حسين جليل محمد103030271942056104

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء قاسم عبد الحسين هاشم103031251942095031

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب ماجد طاهر علي103032251942095051
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء تايه عبد زيد حسن103033251942062316

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه الزهراء عادل نسيم عداي103034251942062626

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عبد الجواد عبد الزهره كيطان103035251942062657

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حيدر محمد حسن عبد الجليل103036251941031772

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمهند بردان جبار محمد103037291941007374

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيوقار حسن هاني عزيز103038251942062890

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى احمد فخري عمران103039251941031796

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن حسين عبد زيد عبيد103040251941031135

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيامير حميد والي كاشي103041291941003024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيساره مؤيد جواد كاظم103042231942127039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه راسم حسين صالح103043241942095091

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ازهر حميد محمد103044241942100047

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي ابراهيم موشنه كاظم103045231941005116

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيسراج خالد فاضل حسان103046231941007063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس عبد فاضل103047231942123086

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0االهلية للبنين (ع)ثانوية العقيلة زينب بابلاحيائيعبد هللا عبد الهادي علي حدود103048231941070006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيفرح صادق وحيد ساهي103049231942123090

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور الهدى عاصم محمد حميدي103050231942120180

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيجنات انور علي حسين103051231942087095

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمرتضى مهند غازي جبر103052231941002249

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد فالح حسن هاشم103053251941007015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك علي عمران حماده103054251942108058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيهدى عبدهللا كاطع ظاهر103055291942053093

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ صادق باقر محمد حسين103056251942096391

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب جابر حميد سلطان103057251942084465

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد جميل عبد الزهره كلول103058251941008179

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء غسان رغيد غازي103059251942084430

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه عباس عليوي عبد هللا103060251942062284

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيمحمد علي رزاق محمد كاظم103061271941045064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيامنيه هاشم جواد رويح103062271942057018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيزينب شمخي جبر كاظم103063251942061020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس كاظم محسن جاسم103064251941209014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر هاشم عواصه103065251942053038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيرقيه سمير محسن عوده103066221942210011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد االمير حسين محل103067221942143139

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رياض حنون فرحان103068221942393059

3590 من 2863صفحة 
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه صالح جخيم محيسن103069221942141189

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء حسن كاظم وادي103070221942139049

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيحسن طالب هليل عبادي103071221941045003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيحسن حسين عليوي عبيد103072221941011004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا رائد علي حنون103073231941251184

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيحسين علي هادي واجد103074231941168007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيدعاء اشرف كميل حميد103075231942142077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.9ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيعلي حسن فاضل فيصل103076241941048013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.6الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيساره مازن صباح عبد الكريم103077101942100056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.5ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائينور رياض سرحان علوان103078251942055102

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيامنه خير الدين مطير جبل103079221942314002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيميثم عبد المحسن حسوني محمد103080221941031193

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي مرتضى محسن ضهد103081221941310123

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيمحمد عقيل حميد جبر103082231941169034

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيمحمد صباح عبود حسن103083231941182025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيحيدر محمد كاظم دنان103084231941183017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعباس طالل حسين طالب103085231941019058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيأيالف احمد عباس عجرم103086231942125002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعلي طالل حسين طالب103087231941252100

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيحسين اسماعيل عبد كاظم حمود103088231941255019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيحسين عماد عطيه عبد103089231941186006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سعد حسن جواد103090241942116012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب عباس شالل حمزه103091231942088225

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائينور عماد هتوري ظاهر103092231942095088

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين وناس محمد103093241942220261

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيايات علي حسين علي103094231942083003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائياحمد قاسم زبون عصفور103095261941007005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمصطفى عادل مهدي عامر103096261941010219

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء وثيق حسين خزن103097241942220245

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيمحمد ماجد حسين جاسم103098211941007074

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم حميد عبد الحسين عديل103099251942084805

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيرقيه وسام صادق طه103100211942291035

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيفاطمه علي عبد الرضا فرحان103101261942096114

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي رحم كاظم عبد الحسين103102261941001114

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسن مطر عبد103103231941020224

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيورود ظاهر عبود موسى103104241942121341

3590 من 2864صفحة 
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم محمد جوده103105241942118061

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيشهد عبد الحسين عبادي علي103106251942097085

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيمحمد ابراهيم حسين علي103107211941011074

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيايه اياد رشيد حميد103108211942151011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيقائد حاكم حسين حربي103109271941005182

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيبراق غانم مشذوب عبود103110271941029006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائياحمد عماد احمد نصر هللا103111271941002014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيود جاسم كريم ابو الدوش103112261942094053

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينورس حمزه ابو الشون حمود103113271942058292

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيحنين روضان محمود عفاوي103114211942092019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيوسام سالم عايز شرقي103115211941055064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيحسن علي حسين علوان103116211941025004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمهدي حسين مهدي هاشم103117211941003178

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيفارس عبدالرزاق خليل فرحان103118211941005124

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب علي حسين برهان103119251942062442

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيزينب عبد الواحد علوان موسى103120211942217008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب عباس عبود وناس103121241942120133

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينرجس علي حميد هادي103122251942062798

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي اموري رشاد احمد103123251941031420

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين علي حسين103124251941031439

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنار عبد الهادي جدعان جفات103125251942062762

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة عباس كاظم جويد103126291942050144

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيحيدر رزاق جاسم خصاف103127221941058024

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعلي حسين مطر صكبان103128221941058042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر علي ديوان شباط103129221941098049

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد فكرت مصطفى رضا103130201941084064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيسجى مرتضى حسن عبود103131271942052089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جاسم كاظم حمود103132121942094108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيساره فالح حسن عبد103133241942107077

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيفاطمه ناظم تايه عباس103134241942084033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزينب صاحب موازي موجد103135241942095064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الزهره صالح هادي103136241941028097

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه واثق صبار كريم103137131942283054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيهبه توفيق محسن عبيس103138231942154053

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين اياد خالد نجم103139141941027016

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى لؤي حامد عبد العزيز103140141941019134
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيسجاد علي كريم كهار103141231941071037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور جعفر ساير عبد هللا103142231942120181

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحازم حاكم موسى عبود103143231941012032

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي صالح مهدي مطر103144251941031859

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبد االمير محمد جواد رضا103145291942057131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيتبارك صالح حسن فرهود103146291942079009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياديان رعد محمد جاسم103147251942062043

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيزينب داود طاهر خميس103148211942092058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيمصطفى قادر عباس فيصل103149211941036030

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حسن هادي فاهم103150251941207001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيرسول مهدي عبد الساده خشان103151251941207033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيامنه عالء سامي سلمان103152251942101032

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد صالح اكبر احمد103153121941026152

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيايمن فراس عبد اللطيف حسين103154191941014009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء صادق ابراهيم سالم103155221942411009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية المؤمل للبنينبابلتطبيقيصالح جبار كمون علوان103156231951060013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيزهراء حيدر حمزه عالوي103157271952067022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0اعدادية المدى للبنينكربالءتطبيقيعالء اسعد محسن علي103158271951026005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةتطبيقيحيدر قحطان جابر كاظم103159241951157004

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور الهدى عبد الجبار دويح عبد الصاحب103160271942056390

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد سالم تايه محمد103161251941200160

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرسل صالح جبار عبد الرضا103162251942084297

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد صباح الزم حسين103163221941002236

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيشفاء عبد علي حمزه عبد الحسن103164291942085106

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه عباس جبر مهدي103165271942058225

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيمريم خضر اسود عيسى103166251942100349

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك عادل احمد ابراهيم103167261942120048

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيحوراء سالم داخل رواش103168271942087040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيحيدر عبد الزهره عبد الحسين طالب103169271941046034

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل عماد نعمه حسين103170251941031598

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيزيد حيدر عباس نور103171231941182009

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيحسن كاظم كحط حسين103172231941205006

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفرقان رزاق صالح هادي103173271942060290

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمؤمل محمد هادي حسين103174231941002211

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه نصر الدين عبد الحسين عناد103175251942192077

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن شهد فهد103176271942062046
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قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيآسيا علي نعمه جبر103177241942120011

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد هواري عبد فشاخ103178221941019015

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياالء باسم مطشر هادي103179221942185009

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر حسون وحيد تايه103180221941358018

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي ابراهيم علي103181251941031212

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزينب علي جاسم محمد103182271942089063

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيساره وسام شناوي عباس103183271942161029

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي هادي كاظم حمد103184241941001201

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيسجاد رعد عبد العباس مظهر103185231941046014

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عبد علي عبد الجبار جياد103186251942084416

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيعلي هشام تركي عزيز103187291941013040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيحسين جاسم وناس منذور103188241941015029

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينبأ منتظر عبد الزهره حسين103189251942062789

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرقيه حيدر سماوي حبيب103190291942052094

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 596.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيهدى ميثم كمر عبود103191261942132161

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسالمين صباح عبود علي103192251942100232

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسن وحيد كشيش103193241941030022

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمريم سرمد علي عبد الحسين103194131942239021

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي حسين شراد حساني103195271941151040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيسامر جواد عبد الكاظم علي103196271941005093

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائياستبرق سعد داخل عيدان103197271942064009

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك مسلم صالح حسين103198251942101069

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر رسول موسى حسين103199251941205036

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد المهدي عقيل ماجد نجم103200251941009215

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي صالح غازي عبد الحسين103201241941003181

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي هادي محمد ابراهيم103202251942071032

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعذراء هادي حسن هاشم103203251942084640

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيساره باقر جعفر عبد103204221942209100

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيديار احمد عالوي حمد103205271942068047

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيرضا علي كاظم عبيس103206231941017069

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احمد صالح عبد الهادي103207251941031409

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمحمد علي حسين حمد103208231941019138

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزهراء حسين كريم عبد103209261942102054

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيرؤى فاضل صبري نعمه103210221942125074

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي فيصل غازي عيدان103211231941033094

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.1ثانوية بابل للبنينبابلاحيائياحمد عقيل حسن علوان103212231941021006
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قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيبنين خالد عليوي فيحان103213231942116004

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيسالم حسن شعالن عطيه103214231941038031

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه باقر علي محمد103215251942056045

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى نعمه كاظم جبير103216241941203280

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 588.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة اسماعيل خليل جبر103217221942135137

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك علي عبيد ياسين103218251942192010

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسجى محمد حسن عبد الرحمن103219251942084557

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيرقية عماد عبدالصاحب عبدالوهاب103220181942176069

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل مهند ابراهيم عبد الواحد103221251942062268

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر محمد حسون103222251942087026

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيايالف حسن هادي ابراهيم103223231942083004

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا حسن محمد تقي سعدون103224251941009230

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائياماني عزيز كزار حمزه103225251942061003

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمرتجى سعد كريم فهد103226221941039129

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب وليد صاحب صادق103227251942056070

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيحيدر عيسى محمد عباس103228251941116017

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا لؤي حميد عجيل103229161941088018

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر صائب سعيد حمزه103230241941015152

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب محمد هاشم علي103231251942084514

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ابراهيم عبد الحسين عبود103232241941201025

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيدانيه احمد عباس علي103233131942236005

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمروان سامي محل ابراهيم103234201941259315

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد حسن احمد حمودي صالح103235251941035040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيحسين عبد الزهرة عيسى حسن103236251951008045

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيزهراء صالح مفتن حسن103237271952052022

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفتطبيقيزهراء علي حميد محسن103238251952095007

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمنتظر فؤاد موسى جعفر103239251951009126

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيحسين نجيل قاسم حبيب103240271951001040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن عبد الكريم فهد عبد الكريم103241161951085045

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفتطبيقينرجس شهيد عزيز ماضي103242251952109014

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى علي حسين كاظم103243161951047136

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي رجب علي عبد المحسن103244161951121039

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيعبد هللا جعفر سهيل عبد هللا103245231951018020

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمنتظر فايز ستار عفر103246251951007226

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين داود قاسم جاسم103247251951044034

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد فوزي هادي جواد103248251951012107
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قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0اعدادية المسار المختلطةذي قارتطبيقيخالد عبد الجليل ريسان غيالن103249221951255009

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسن عدي ناظم كاظم103250241951203055

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء ناصر شريف جابر103251241952106021

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيزيد محمد رضا شاكر محمود103252251951007085

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد فاضل احمد مهدي103253161951094109

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيأساور عبد زيد علي طاهر103254251952101001

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد علي عبد الشهيد شاكر103255271951002140

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالنجفتطبيقيحمزه عباس علي هادي103256251951202001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد هادي حسين خلف103257241941015132

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر حيدر زاجي كاظم103258241941036155

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد علي كماز عودة103259221942410047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيرضا صالح حسن محسن103260251941200066

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيباقر سجاد شاكر حسين103261271941014033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد ابراهيم عبود زبون103262161941075224

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم حميد محسن شاهين103263251942101244

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عبد الكريم عبد الساده حمزه103264121942094058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد انور عبد اللطيف خليل103265251941150276

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيأحمد حمزه عبد عباس103266251941031023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد صالح كامل منصور103267271941036107

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياسراء رعد فاضل فرهود103268241942121015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى سلمان حسن محمد103269251942087069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن علي هاشم عزيز103270251941031153

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفاحيائيسيف علي عواد كاظم نعمه103271251941047011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيصابرين عبد الكريم عيسى عليوي103272261942092048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور الهدى مجباس كريم مطر103273251942170403

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيياسر كريم خليل دواس103274241941062099

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك علي محمد عباس103275251942062180

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفاحيائيمحمد فاضل حاتم شياع103276251941047020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيسيف عباس ناهي عبود103277291941003135

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيبتول حسن كاظم رجب103278251942100044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد عدنان حسن103279241941028089

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيسرى محمد رزاق عبيد103280221942175153

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي حسين حامد عباس103281231941020225

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس اسامه فرحان مجهول103282241941003129

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيرغد صالح كاظم عبد المحسن103283251942070058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيلقاء سالم مهدي متعب103284251942059525
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى جاسم محمد حمد103285251941031604

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسنين علي جابر عباس103286251941009061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيامير حسن مالك عبد الحسين103287231941014009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيظفر سالم مهدي متعب103288251942059438

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيجعفر رائد صالح خلف103289291941003038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحسين علي عايد محمود103290261941011042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمحمد حامد عبد كريم103291231941007119

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي كاظم عبد الجواد علي103292251941044242

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حمودي عبد علي103293251941031771

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حيدر ناصر حسون103294241941069047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد علي يوسف محمد حسن103295271941014215

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0ثانوية المنار االهلية للبنينالمثنىاحيائيحسين علي حسن هادي103296291941024003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيفالح سالم فالح سالم103297161941001083

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيغفران صاحب تقي محمد علي103298251942059460

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حميد عليوي عزيز103299111941151038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير حسين ناهي مطر103300251942096273

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيمنتظر محمد شماخ منشد103301221941018061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد عادل مهدي عباس103302271941001283

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر سهر نعيمه103303221941001089

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيعبد هللا سالم رحيم زغير103304281941014015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا ليث عبد الحسين عبود103305141951027037

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعبد هللا محمد مطلك عزال103306261941026018

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيطيف هشام ضايف سالم103307221942323228

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيضحى محمد رسول عباس103308251942170296

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.3ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيباقر كاظم رمح كاظم103309231941021017

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيشروق باسم محسن مرهج103310291942053051

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيتقى حيدر شاكر جاسم103311251942083017

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيضحى عبد المجيد عباس محمد103312271942059098

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد احسان عبد علي خضير103313221941093002

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيمحمد باقر علي محمد صاحب103314241941014040

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي ياس خضير احمد103315111941049112

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيتبارك حسين حميد عبد103316221942185021

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة اسامة سامي مصطفى103317291942050138

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.4اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيجاالك عمر صديق محمد103318201941001056

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد نعمان عبد االمير محمود103319251941031303

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمريم ماهر ربيع هادي103320271942060305
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قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.2ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعلي رضا احمد عبد العزيز علي103321271941029023

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمحمد مهدي قاسم كاظم103322281941006148

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىاحيائياحمد ماجد حمود شاهين103323211941058003

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيفاطمة زيدون نعيم صينخ103324281942096021

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيمحمد طاهر محمدامين كاظم103325211941018025

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائييونس امير ناظم ابراهيم103326181941002178

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيساره سامي يحيى عبد اللطيف103327251942055059

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيضرغام كاظم محمد شبيب103328271941014102

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حمزه فيصل فرحان103329241941001239

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.9ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيزينب عبد الخالق كامل سالم103330221942159021

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيعلي رياض عبيد عطوان103331271941036067

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءاحيائيحيدر نصر عباس ناظم103332271941025013

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقبس ليث كريم حسين103333111942067113

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي فارس عبد الحسن محمد103334231941005131

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيسيف رعد ناجي جبر103335161941365020

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيمحمد الحسن عماد علي عبيد103336231941001107

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمحمد جواد مكي حمود103337231941005156

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيأحمد حامد عبد اللطيف حبيب103338231941020001

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيجواد نزار جواد كاظم103339241941014005

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين مصطفى زرزور محمد103340151942053014

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء صالح مهدي صالح103341231942087159

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حامد محمد حسين عباس103342251941031018

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمنتظر جمعه كاطع كحامي103343281941001128

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الحسين علي عبد الحسين علوان103344161941060058

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسن حفظي حسن عبد هللا103345231941020067

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي حسين خطار103346241941015128

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر محمد هادي موسى103347251941031631

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياسالم علي حسن منديل عبد103348251941031069

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياالء محمد رضا داود عبد الواحد103349251942100032

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه مازن فرحان مجهول103350241942121273

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه ابراهيم نصيف علي103351231942087252

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي فائز فالح حسن103352251941031493

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيساره علي حسن مهدي103353251942101165

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيسما نزهان خالد محمد سعيد103354181942230040

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسنين جبار خضير103355251941031770

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيهدى محمد عبد عجيل103356271942160206
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قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيزيد طارق زيدان فاضل103357241941001098

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد صباح عطيه عاشور103358251941001252

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد مهدي محسن103359251941205217

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا حبيب صادق نصر هللا103360161941036023

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عبود عمر عبود تركي103361101941042003

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد احمد عمران موسى103362231941257143

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيعلي حسين طالب حميد103363271941035058

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيتميم لؤي حمزه عباس103364161941140014

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيشهد عالء تركي عباس103365251942070113

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيحنين ثائر غازي نعمه103366271942161010

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعلي صباح عباس عبيد103367231941031095

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيسدير سعدون حليو حسين103368211941055023

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن علي معيوف فهد103369271941005045

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد سرمد علي حسين103370251941205295

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى رحمان عبد زغير103371261942088114

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيضي حيدر عبد علي عبد الرحيم103372231942088300

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر حميد هاشم محمد103373221941053046

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرباب خلف عبد الكريم كاظم103374251942084284

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعامر فالح ثامر شبيب103375271941154057

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمرتضى يعرب هادي جاسم103376251941009280

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائياعراف محمود شاكر عبود103377251942058004

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد هللا جابر حسين103378221942143142

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيطيبة حيدر عبد الحسين عيدان103379241942121233

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيمحمد فراس عبد الكريم جابر103380161941044026

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب رضا غازي سعيد103381161942145077

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي مكي علي منصور103382231941251243

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين نعيم جوير مطيلج103383221951308023

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيادم يوسف جاسم محمد103384291951005006

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد صباح عبد السجاد عزيز103385161951311019

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيسجاد عيال محسن علي103386261951014022

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد السجاد جبيش هادي103387161951038013

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى سعيد باني كنهار103388161951355223

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي حياوي جواد كاظم103389251951209018

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفتطبيقيزينب سامي مراد حسوني103390251952076010

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين ثامر لعيبي103391161951131044

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد الصادق غسان عبد اللطيف سهر103392251951001145
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قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي شمخي رسن عبد103393151951002052

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيفهد اياد خزعل حسب103394161951135030

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيمصطفى احمد صاحب خشان103395251951011045

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعبد الهادي سامي رزاق عبد الحسن103396271951010050

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 586.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيفاضل حسين كيطان جار هللا103397221951254018

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيعامر فيصل عبيس علوان103398271951010043

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 584.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحسن ثائر عبد االمير عباس103399161951363175

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيابو الحسن سعد حمد لعيبي103400281951044003

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيحسن هادي كاظم عباس103401231951067015

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطتطبيقيميثاق بدر ازغير خضير103402261951023029

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيعلي جبر دغيم حسين103403221951254014

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرانية حسن غانم جريود103404241942220153

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.4ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي عبد الرضا محسن103405251941205084

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيمصطفى صادق كاظم محي103406261941018079

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسن عمار عبد الرزاق غالي103407221941002051

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الكريم قاسم موسى103408231942088349

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيامير زكي يحيى عبد103409241941001023

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيبارق رعد سعد محمد103410261941001027

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائياساور نبيل شوكت عبد الحسن103411251942056009

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.2ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيعلي محمد غازي عوفي103412171941022107

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمستجاب اسعد جبار عفص103413291941013056

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمسلم معين علي كريدي103414251941010157

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيعبدهللا طاهر محمدامين كاظم103415211941018016

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبنين صادق جعفر عبد103416231942271081

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيياسر جميل مرتضى محمد علي103417271941001376

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمجتبى عبد االمير كاظم عبد103418251941007254

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيهاني محمد عبد الكريم حسن103419251941150396

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيرامي عبدهللا علي حسين103420171941026070

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين نعمه عبد االمير شرهان103421251941031236

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد كريم دعير حسب103422141941008049

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر صباح حسن حسين103423141941016151

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائياحمد سعيد ناصر حسين103424271941010008

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي عماد كاظم بريسم103425271941005167

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمؤتمن حسان علي حميدي103426181941003036

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0ثانوية البشائر للبنينبابلاحيائيحسين حسن محمد حسن103427231941028006

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمجتبى حمزه طالب حميد103428271941035077
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيروان احسان عباس صحن103429231942114046

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد ناصر حسين كاظم103430251941031754

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا هادي حسين حسن103431251941209016

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد مهدي تحسين عباس حنتوش103432231941020360

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس اسامه امجد عبد الستار103433131941045028

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد ثائر سلمان كاظم103434221941002109

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء بسيم محمد رضا علي103435271942059046

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيعلي حسين جبار جاهل103436271941019058

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعز الدين عادل نجم عبيد103437231941008119

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد وضاح عبد الواحد جودي103438251941031760

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائياحمد مصطفى نجيب ابراهيم103439211941002012

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف عبد الكريم عباس محمد103440131941003098

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامير علي عبد نور عباس103441251941031096

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس محمد كاظم عباس103442241941003138

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حيدر عبد الحسين عيدان103443241942121261

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد محمد خشاف حمزه103444251941031301

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيحمزة نعيم خلف عليوي103445281941007011

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعلي عباس فاضل حسون103446271941009088

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعثمان محمد محمد رمضان نعمان103447171941018119

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعباس حيدر يتيم بديوي103448241941002079

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاربيلاحيائيعلي طارق محمد سعيد يحيى103449311941065063

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد اسماعيل مهوس103450141941008086

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيذو الفقار محمد كاظم عبد103451231941005071

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمتعب جابر بجاي صلهود103452241941027180

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عمار يحيى عباس103453241941208016

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمحمد فرج عبد الرضا هليم103454221941072102

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيحسين علي نجم عبد103455211941008027

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى عالء ظاهر محسن103456251941031609

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةاحيائياسماعيل صالح حسن مشالي103457161941020007

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمرسلين نبيل كاظم حنون103458271942056315

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر حيدر جابر هاشم103459251942096341

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائياسراء محسن يعقوب يوسف103460251942170025

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر محمد عبد اللطيف مسلم103461271941005291

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد رضا محمد غالم103462251942062539

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ناظم حمادي جاسم103463221941093082

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر صادق يوسف جاسم103464251941044401
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى مشتاق جياد سويف103465291941005123

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسن جميل رشيد عبد الحميد103466271941014043

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينب زيد هشام جليل103467231942087176

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا ميثم حسن علي103468251941031397

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائيعلي صبري حسين ازغير103469281941042024

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائينور الهدى محمد حمزه مرزه103470231942086161

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيايه يوسف عبد الحسين مسان103471251942086013

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتقوى سميع مجيد رشيد103472131942087014

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي احمد محمد103473161941075252

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيميس محمد عزيز محمد103474251942108322

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهراء اركان عليوي حمزه103475251942122057

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي عبد هللا عبد الحسين دليفي103476261941001122

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عامر عليوي جاسم103477241941076047

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد جاسم شاكر103478231941007138

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين محمد علي عباس103479251941031176

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيفاطمه داخل عويد غازي103480291942053065

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيجاسم عالء شاكر محمد103481241941001034

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ابراهيم عبد علي كنطار103482251941008191

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائيهيثم احسان جاسم علي103483171941023234

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيياسر قاسم محمد مهدي103484211941059043

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمد عبد هللا عبد كاظم103485231941008183

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيزينل صادق غثيث عبد الرضا103486221941021037

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الكاظم عذافه راشد103487221941010100

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيمرتضى احمد هاشم عبد الكاظم103488271941045069

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد عالء محمد مدلول103489251941200078

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيعمار مجيد حميد حبيب103490251941016031

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيفاطمة عبد عون صخيل جحيل103491261942103034

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب صالح مبدر علي103492251942084484

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيمريم علي عباس عذاب103493261942132140

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين علي حسين حسن103494251942101059

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد امين كاظم محمد103495221941076006

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقية حيدر عبد األلة جعفر103496251942100142

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيعلي خضير كظوم مطلك103497271941013064

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمعن عبد المنعم توفيق مجيد103498181941003059

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيانور سعد محيبس عبد علي103499251941156006

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيمجتبى مقداد محمد ياسر103500231951038030
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفتطبيقيحمزه عبد الكاظم حاتم محمد103501251951152018

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقينور الحسين مرتضى عبد علي شريف103502221951066017

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حسين داخل عبود103503241951013070

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيكرار عبد هللا كاظم شريده103504261951021020

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقينور صباح عبد علي حسين103505251952108033

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعبد الحسن جواد طالل عزوز103506221951036054

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيزين العابدين احمد ريسان راشد103507221951373041

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمحمد حسين غفوري حميد103508211951002045

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية تلعفر المسائية للبنيننينوىتطبيقيعبد الخالق محسن نزال محمد103509171951352043

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0بيروت-ثانوية المتنبي العراقية االهلية في لبنانالرصافة االولىتطبيقيعبد المنعم غزوان عبد المنعم عبد العزيز103510131951237003

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيكاظم عبد الحسين كاظم حسين103511221951019023

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس هالل عبد الكاظم محمد103512241951200025

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 567.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيمنتظر باسم محمد حسن103513231951007071

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيخضير عباس كريم محمد103514241951016042

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةتطبيقيرضا معين عبد الوهاب عبد االمير103515161951031026

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيمحمد قادر خميس حسن103516211951005043

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى باسم عبد الزهره مالك103517251951044159

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية النجاح للبناتكربالءتطبيقيبنين عالء مهدي عبود103518271952060001

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيسجاد حازم صبر جاسم103519231951069017

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقياحمد عباس ذياب محمد103520241951039005

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى احمد قاسم دهش103521241951006024

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد الغفور جاسم سالم103522171951013016

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمحمد باقر مؤيد سلمان جاسم103523251951008137

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد تقي باسم محمد موسى103524251951012101

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية الفتح للبنينكربالءتطبيقيعلي ناصر محمد خرباط103525271951011026

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزهراء نزار حبيب طاهر103526271942144019

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه حيدر حسن محسن103527231942087263

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة نعيم عطشان علوان103528111942121035

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائينبأ جاسم حسن هادي103529291942065080

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرحيق مفيد صالح محمد علي103530251942062258

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.7ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيزهراء علي مضر سليمان103531231942132029

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيطفوف كاظم صاحب هادي103532251942101188

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائياطياف عامر صاحب محمد جواد103533111942079004

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.2ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيرضاء عبدالصاحب عاجل عوض103534291942076017

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى حسين علي محمد103535251942062863

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد حميد عبد العباس عبد الحسين103536251942108218
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قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيازهر مقدم احمد صالح103537181941146003

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى مالك ناجي ثامر103538221941084032

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرواسي لؤي عباس محمود103539291942052100

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور باسم محمد عبد الحسن103540251942062818

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الحسين سعيد عبد علي103541251942101123

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائينبأ حسن حرجان كريجي103542211942110094

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزينب غانم عبد هللا زغيرون103543221942209090

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيطيبه كاظم عبد زيد جواد103544231942142193

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتقى كفاح كاظم جبر103545251942100088

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيجنى برهان حميد صخي103546261942143022

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيمنار حسين مهدي صالح103547271942071064

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.4ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيابرار منصور عبد االمير جابر103548251942055005

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيبتول يوسف لفته شكر103549181942176035

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيميسم ماجد رسول كريدي103550291942085147

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيضحى علي عوادي مهدي103551251942087044

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيزهراء محمد مزهر علوان103552231942104031

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيصفا منصور احمد عطيه103553231942088293

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيمنار عبد الستار جبر عوده103554231942110054

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيمصطفى عذاب عبيد زغير103555261941034043

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيرواء جميل مراد بطوش103556291942153042

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيخديجة جمال خوادار علي103557291942050061

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد مجيد صيهود103558221941040063

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عادل نعمه خضير103559141942134121

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور علي محمد عبد103560241942120291

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيمريم فاضل كاظم عبيد103561271942055237

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيفاطمه خليل صاحب علي103562271942067087

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائيهدى حيدر عبد الزهره برباز103563271942086035

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيكاظم عباس جبار عباس103564251941003023

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيامين مولود لطيف ابراهيم103565181941002031

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائياحمد بركات فرحان مهدي103566211941211002

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيبهاء الدين مهند فوزي سعيد103567131941005014

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيرضاء سهم جبار ناصر103568241942138016

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى عامر صبري جواد103569261941054065

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحسين باسم محسن جبر103570231941008048

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيبتول علي حسين حسون103571271942066004

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي محمد جبار عباس103572291941003192
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قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعال خالد حسين كافي103573251942084643

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتقى ثامر علي رشيد103574231942117038

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيسديم سالم جواد لطيف103575291942052157

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب سعد عبد الرزاق مهدي103576241942114154

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمالك خليل حسين موسى103577251942096375

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين كاظم مزهر عبد103578231942090057

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتبارك حيدر هاشم فاضل103579231942087082

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى عباس جبر عبادة103580251942096412

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيطيبه علي عبد عون عبد علي103581271942077031

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.8ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي نجم سهيل103582251942055081

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب علي نجم عبد الحسن103583291942085089

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور ميثاق صبيح يحيى103584231942087340

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائينور طه كاظم ابراهيم103585231942095087

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيطيبه سنان طالب عبد الشهيد103586251942084627

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد احمد عبد الحسين علوان103587251942062533

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرجوان حيدر عباس نجم103588271942058082

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيليث باقر عبد العباس عبعوب103589251941031580

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيناصر خالد علي حسين103590221951009057

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عدي حاتم زبر103591241951017036

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعدنان سعد مزيد سلطان103592291951003099

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيجواد ريحان عبد الحسين علي103593221951300029

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحسن عبد هللا فوزان ناهي103594281951151580

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيفادية وليد فالح حميد103595251952108025

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0ثانوية النور االهلية  للبنينذي قارتطبيقيحيدر عبد الكريم عبيد حسين103596221951089005

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحسين علي محي عبد103597271951010026

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيطه نعمه ثامر مطلك103598221951035045

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقياسراء حسن جابر حمزه103599271952063002

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء سلمان مطلك حسن103600251952059098

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيمحمد علي حسين فرحان103601231951001043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيابو الحسن مؤيد حسن علي103602271951004001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيهاله طالب حميد جاسم103603161952165057

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقياحمد نزار جابر خلف103604161951022010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه فارس عبد العباس فاضل103605161952183022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار علي كامل جار هللا103606161951366020

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمحمد عباس جبير حسين103607271951004062

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمحمد جاسم شاطي عبود103608271951010077
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ابراهيم وحيد دحوح103609161951083029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيفاطمه محمد فرج محي103610271952067041

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد الرضا موحي عيسى103611161951076027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيمعتز عالء عبد الكريم حسن103612241951015083

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيحيدر مزهر جبار الزم103613281951017035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيالحسن عبد الصاحب سامي عجمي103614161951061003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد نعمه جاسم103615161951002153

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي سلمان معله103616161951001053

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم جلوب حسين103617281951032040

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيغيث مهدي نعمة عبد هللا103618161951131046

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقياوس علي رشيد عبد الرزاق103619131951016002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود عبد الستار ناصح سعدون103620161951083113

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين مسافر قاسم عبد103621161951038049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةتطبيقيعباس عامر علي عبد هللا103622241951030008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيبتول عزيز حسين عبيد103623161952228010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الرضا ضاحي مبارك103624161951062094

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيناصر جبار ناصر طعمة103625161951112046

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل عزيز حسين عبيد103626161951084201

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةتطبيقيحسن عذاب عواد راضي103627241951020006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي أحمد عالوي عبد الكاظم103628251951022019

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيعلي جعفر كاظم شرهان103629261951027051

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيليث عادل جباري عطار103630261951011047

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى عباس خضير عباس103631291951004174

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيحسن جواد كاظم شرهان103632261951027017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعهد محمد حسن عبد عون103633271951001094

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيكوثر ضياء عبد العالي عبد اليمه103634251942053073

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمحمد باسم كاظم حسن103635281941008060

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبراء موسى عبد الهادي موسى103636271942060057

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيرسل سعد جواد عبد الحسين103637231842127022

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيساره صفاء محمد كريمش103638271942056212

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمحمد علي فليح حسن حميد103639211941025027

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمحمد حسين هادي غائب103640211941025024

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةاحيائيعباس عبد الرسول عباس عبد الرسول103641161941015010

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيسميه عباس عبد الحسين عودة103642231942078072

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد ماجد حميد خضير103643271941001026

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.4اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيقاسم عامر حسن عبد الزهره103644251941009184
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قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحيدر حسن عبد ابراهيم103645261941001054

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد صباح جاسم فليح103646251941031032

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيندى جهاد كاظم داود103647161942290092

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيسارة ظافر سامي عبد الرحمن103648321942029033

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمجتبى عبد الرضا جباره طفيح103649281941001092

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائياحمد عالء احمد بدران103650161941034004

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيولي حسين محمد نعمة103651241841062068

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل سمير مجيد عاجل103652221941093086

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزينب احمد حسين علي103653271942088115

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائياحمد صادق جعيفر حسن103654231941011006

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيعلي عبدالرضا عبدالحسين زيدان103655211941025013

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيباقر مشتاق كريم جري103656161941038013

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيمريم ثامر جاسم جعدان103657231942124094

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزينب نعمه محمد جابر103658241942106098

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائياسراء شمخي صياح حطاب103659271942068008

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيعبد هللا امجد نوري هادي103660231941166026

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائياحمد جواد ناصر حسين103661211941052007

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيهادي عدنان هادي ياسر103662261941011156

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي عبد االمام عباس بدن103663281941006093

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيعلي فاضل عليوي كاظم103664231941256058

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسين علي حسين علوان103665231941007033

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيغدير ماجد علي هادي103666231942117118

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0ثانوية االصول المختلطةبابلاحيائيسجى محمد حمزة خميس103667231942180010

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر غانم صيوان زبون103668161941394003

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي عقيل حسن مهودر103669291941153221

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبشائر ماجد حفظي بريسم103670231942271074

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم علوان محيل103671271942056155

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيحسين محمد صافي عيدان103672231941024012

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيفاطمة فاضل متعب كاظم103673231942117127

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيسجاد قاسم جبار عبد103674291941003132

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيمها علي اسماعيل محمد سعيد103675241942096150

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعبيده شمس الدين نعمه نجم103676191941067043

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعبد هللا سعد اسماعيل ابراهيم103677231941009066

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيفاطمه خالد عبد هللا عباس103678271942107047

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيبندر احمد ناصر حسين103679211941244006

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر محمد رشيد103680231942088170
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قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياالء حيدر عبد الرضا عبود103681231942088022

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيميسون كاظم حسين علوان103682231942271393

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسن عامر عبد الصاحب عنتيك103683141941001006

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائييقين حسين جابر شمران103684241942135046

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر كاظم محمد جياد103685161941083010

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسنين سعود عبد الهادي103686161951006073

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر هاشم مطرود مزيعل103687161951357050

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيمحمد ريسان عيسى غاوي103688281951016141

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيموسى رحيم غانم عنيد103689281951016176

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جواد صالح عباس103690161951019132

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيفهد سهل كطان سلمان103691161951033074

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيمرتضى كريم عبد الحسن عباس103692281951016155

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الجبار حنون جبرة هللا103693161951355201

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار حسن عبد مزبان103694161951364148

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس رشيد جليب والي103695221951040021

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس قادر محسن عزيز103696161951126021

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيآمنة ماجد مكي منذور103697231942088002

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيسجاد ميري هاشم عمران103698241941027110

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0ثانوية الحوراء االهلية اللبناتذي قاراحيائيمريم مزبان طعان ثامر103699221942186004

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيكرار علي جواد خضير103700231941001103

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء صادق حمزه خضير103701231942117067

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيمريم هادي عبد الجليل نعاس103702231942079048

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 501.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين عبد االمير عبد عباس103703111941026037

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيداليا عادل علي عمران103704231942116009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمصطفى محمد دلف كصب103705231941009129

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيامنيه فاضل عبد الكاظم كريم103706251942084068

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيفاطمه رميض عارف عوده103707231942093105

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى كريم كاظم والي103708131941045052

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيعال جاسم جواد جادر103709231942079038

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيافراح عمران هاشم عاصي103710231842093014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد علي حاكم كريم103711111942146022

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةاحيائيكرار عماد مجيد محسن103712141941184011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيزينب مهند عبد الحسن مخيف103713231942116026

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزينب نصير علي حسون103714231942093075

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيضحى محمد تركي عذاب103715231942093092

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0ثانوية االبتكار المختلطةبابلاحيائيفاطمه جزران جرد كاظم103716231942228006
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيزهراء خليل جليل سرهيد103717271942083044

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائياساور حسين احمد محمود103718231942115011

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايمان خضير عباس زباله103719231942271060

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرغد مهدي كيطان بريسم103720111942109040

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيزينب غسان عدنان حنون103721231942126066

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية االندلس االهلية  للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد السالم كريم خضير نجم103722101941051006

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن رحمن إبراهيم فريح103723141941017019

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيطالب علي كصب جنديل103724231941027033

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيبتول ثامر عبد الكاظم بريبر103725231942095013

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيحيدر علي برزان عطار103726221941069017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي حبيب محمد علوان103727271941002111

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عوده يوسف مريح103728111942081010

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائييوسف خالد كريم محمد103729231941008226

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيفاطمه محمود عبد الحسين محسن103730231942094051

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيسيف علي رجا عنيد103731231941001060

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيموج سعد حواري شذر103732231942093127

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام علي نجم الدين عبد هللا103733101941205106

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء بشير جودة مناحي103734151842049017

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيحوراء جعفر عبيد خضير103735231942139016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيعمر حامد درب ساري103736231941031105

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيفاطمه حبيب سداوي صوين103737221942150046

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيعلي مهند سهيل عبد هللا103738231941256061

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد كريم عبد عيدان103739231941005091

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيبسمه وهاب حميد ناصر103740231942082009

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيعبد هللا عبد الرزاق كاظم حسن103741231941026016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد علي سعيد مهدي فرحان103742271941001296

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيعلي احمد ساجت سلمان103743261941027081

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة تحسين جبار سلطان103744111942109108

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلاحيائياسماء كاظم محمد حسين103745231942220005

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين رحيم وناس وثيج103746241942220071

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيسرى سليم حسين جاسم103747231942118033

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيتيسير ستار كامل زريزب103748231942086045

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحسين نزار عنون علي103749231941012053

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسنين خالد عبد المحسن حمود103750231941020077

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية التسامح المختلطةبابلاحيائيعباس رعد كاظم عبدعلي103751231941192014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيالحكم حميد محمد عبادي103752271941153013
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين علي عبد103753251941031440

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزمزم حسين خضير ثابت103754111942065070

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعبدالكريم رضا عبدالكريم محمد103755211941002079

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد مثنى حيدر محمود103756111941020047

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيزمزم رزاق جرد كاظم103757231942178014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين شهاب عبد مهدي103758241941207036

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائينور صالح عبد المحسن عبيد103759271942147075

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيمحمد المصطفى حسين شراد حساني103760271941008106

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء عبد الرحمن حسين علوان103761111942121002

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائييحيى رسول كريم جبر103762121941026209

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمحمد حسين حمزه هادي فضل103763231941034066

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء احسان هادي رحيمه103764231942271330

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيحسن لقمان محي عبد علي103765231941038010

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيمحمد هادي عبد الحسن خضير103766231951001046

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيشهد رحيم سلمان ناجي103767231852087037

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقياحمد حميد علي عباس103768231951031001

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية المواهب االهلية للبنينبابلتطبيقيزيد عبد عظيم زهير محمد جواد103769231951064003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.3ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقياحمد مشتاق عبد الحسين علوان103770231951021002

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيمحمد حامد صالح فياض103771231851031035

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلتطبيقيسجاد محسن محمد علوان103772231951052012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيياسين رضا كريم حسين103773231951173050

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيرقيه حسين عطار جبار103774271852058058

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيسجاد ستار جبار حسن103775231951027014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيسيف عباس ناصر حسين103776231951173016

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيذياب فائز داود سلمان103777111951022008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيسلوى حيدر رسول عبود103778271852071024

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيايات حازم غضيب حمد103779231952271012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيفراس ستار مهدي محمد103780231951173032

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي صفاء عبد الرحمن محمد103781291851003144

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيحيدر كاظم سلمان سنيد103782221951096012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيجعفر فراس طارق شاكر103783231951020008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلتطبيقيمصطفى علي فهد جبر103784231951052029

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيآيه عماد عباس شهيد103785231852100006

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيايهاب احمد علي مرزه103786111951201014

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيكوثر عايد عذاب طاهر103787221952105033

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد صادق علي عبد الصاحب ناجي103788251951153120
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المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيوجدان محمد ارحيم جابر103789231952271116

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيحسين علي عجه عودة103790221951003020

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقينزار احمد جاسم حسن103791271951034047

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءتطبيقيايوب علي عباس علوان103792271851006003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقياحمد قاسم صبيح عمران103793231851001004

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيايات محمد عمران خليف103794231952121004

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيامير عبود علوان جاسم103795271851009008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيزينب جبار هادي مظلوم103796231952121008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيعلي سعدي وناس محسن103797261951011036

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيليث ابراهيم جاسم محمد103798271851008069

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيحسين علي موسى كاظم103799231951067021

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيحسين حارث عيسى عمران103800261951049012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلتطبيقيعلي عبدالرحمن عبد نجم103801231951208007

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيسما احمد حميد جبر103802231952142027

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية االبداع االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيسميه سامي اوحيد لفته103803241952147003

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميسانتطبيقيعلي ماجد ثاني اعنيد103804281951150008

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيايات صالح جابر علوان103805231952271013

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيايه مؤيد خيري ذاكر103806101952091005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيابتهال علي حاتم حمد103807251922086001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيآيه رحيم عبد اليمه حسن103808251922122150

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيجعفر ابراهيم عبيد بوالن103809261921162001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي محمد رشيد مسرهد103810251921024198

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيحسن فالح حسوني جابر103811251921008051

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى علي حسين علي103812131921009123

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيحنين علي حمزه حمد103813251922091015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعباس علي عبد زيد كسار103814251921122087

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيفاطمه صبيح هاشم طالب103815271922071047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيعلي كامل مسلم علي103816251921004043

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءادبيمحمد مصطفى عليوي جياد103817271921035015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيزيد علي مرزه حمزه103818271921006023

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0الخارجياتالنجفادبيوسن ميثم شهيد عبدعلي103819251922401087

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيعلي عبد اللطيف عبد الهادي مراد103820251921023025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيالباقر مؤيد خالد كطوف103821151921013010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيهدى حيدر تركي علي103822251922122145

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبيحيدر ذياب خضير محمد103823271921026020

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمصطفى صالح مهدي حمزة103824261921006093
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عدنان كاصد شمخي103825121922104032

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيميس علوان كوين علوان103826131922116049

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيرمله امتحان عبد الحسين كاظم103827251922066006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد باقر محمد كريم فالح103828251921024241

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبيحسين جواد عطيه عباس103829251921021006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبياكثم عباس حامد جاسم103830231921073005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي سمير احمد عباس103831251921024183

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيايات عثمان جواد كاظم103832271922140010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيسجى تركي محمد عبود103833251922089036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيكوثر ابراهيم محمد عبيد103834251922058026

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيمريم عدنان محمد خشان103835251922061051

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيسعد سمير عبادي عبد هللا103836251921211027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيمحمد بشير محمد خضير103837161921030095

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيهدى رزاق جاسم محمود103838251922110023

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيعباس عبد عبيد حمدان103839251921122086

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيعباس عبد الكاظم زبالة شبوط103840221921041034

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية الضحى المختلطةبابلادبيمصطفى عباس حاتم فليح103841231921218005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيكرار حيدر عبد االمير عطيه103842251921122139

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيمرتضى عباس عبد الرضا عليوي103843231921063057

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيوليد خالد مرزه حمزه103844251921122197

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي موسى عليوي جوده103845271921049095

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبياحسان عادل حسين كاظم103846251921151001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبينور سالم كاظم رحمان103847231922168013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبيمهند حميد عبد علي103848211921222022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيميثم عدنان عبد الرضا جعفر103849251921012240

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيحسن علي كريم علي103850231921032014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيعلي عبد الجليل عليوي حميد103851261921015055

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيسمانه عبد الخالق رزاق عزوز103852231922113033

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيبنين ناصر محمد غازي103853251922053011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رضا كاظم مهدي جاسم103854251951205119

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيسجاد كاظم مصطفى عباس103855271951004020

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 474.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيرؤى عبد هللا يوسف نعمه103856271952065014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيمؤمل جمعه عبد هللا محمود103857271951019055

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيشهد حيدر كامل رشيد103858271952065034

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيعبد الجبار ساجد كريم ابراهيم103859221951031025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينبأ احمد صحن مراد103860251952059190

3590 من 2885صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفتطبيقيجمال كاظم شمخي جبار103861251951015002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد عادل سعيد جبار103862251951001006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين عبد الزهره عبادي103863251951015011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين محمود زفر فاضل103864161951363066

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبنين ناصر نبهار هويدي103865251952059046

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر سلمان موسى103866231951003057

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقياكرم محمد صباح حريجة103867251951016001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيحنان قاسم رسول كاظم103868251952070003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطتطبيقيحيدر عادل عليخ خضر103869261951043014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب عالء محمد علي كريم103870251952087003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةتطبيقيفردوس رعد كاظم مطلك103871161952252021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيحوراء جواد خضير كاظم103872231952121005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقينور عدنان صالح لفته103873221952143031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد قاسم عبد الحسين عبود103874241951029025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيكرار علي عباس مطر103875231951251235

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيحسن شهاب محمد ابراهيم103876251851008036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيحوراء كريم علي هادي103877291952057025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيسيف عبد الواحد طاهر كزار103878251951157069

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قيصر كاظم مانع103879161951358121

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيزهراء محمد موسى عيدان103880251952104012

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحمزة عباس جبار خضير103881161951363070

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلتطبيقيأمل خليل عبيد عطيوي103882231952166001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيبنين عبد الرزاق نور حسون103883231952092009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيحسين محسن جبار جاسم103884231951019022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيحبيب صاحب طوير يوسف103885271951030014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عادل ذرب مشري103886141951056004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقينور الهدى فرحان نجم عبد103887271952055053

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيزهراء موسى كريم حبيب103888251952096017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ثانوية المصطفى االهلية للبنينبابلتطبيقيعلي حيدر محمد علي احمد103889231951285010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرقيه عباس حمادي عبد الكريم103890161952274004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيحمزة حسين عبد االمير حسين103891161951350006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيهدى هاشم سعيد عاشور103892161952225040

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد خيري كتيب صخيل103893141951028002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيزهراء عبد االمير حمزة عيسى103894161952360004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينور الهدى اياد طالب عباس103895251952059200

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عالء سعيد خلف103896161951140102
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيشهد باسم مزهر عبود103897251852056015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين علي جياد103898251851010059

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية غزة للبناتكربالءتطبيقيايات منتظر علي كاظم103899271952057011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيحوراء حسين هيال عبد الحسين103900251952084030

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيرسل عامر جواد عبود103901251952062011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيضحى ستار موسى جعفر103902251952096027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعبد النبي عبد هللا عبد النبي مخور103903161851010052

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقينبأ قصي توفيق كريم103904251952108031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء عالء عطيه هجار103905251952059100

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد عبد هللا ريسان دخيل103906241951003023

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالحسين رياض لطيف شندل103907141851052003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيكاظم عباس كاظم محمد103908251951153104

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيرضا علي عوادي مهدي103909251951205051

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد باقر سلمان مشتت عليوي103910251951205109

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعلي ماجد عبد الحسن كدبال103911291951153215

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيهاشميه مهدي كباشي فاضل103912161952218092

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيغدير عبد هللا جاسم محمد103913161952208047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفتطبيقيآمال حسين محمد عبيد103914251952076001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيزهراء محمد عبد اللطيف جاسم103915251952111030

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعالء راضي محسن غليس103916251951153076

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيجعفر وسام جعفر كاظم103917251951150043

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلتطبيقياحمد مهند شباط مهدي103918231951041002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى وليد عبد فرج103919161951016120

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقياكرم ناصر غازي لفته103920221851027005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي زيد محمد رضا يوسف103921251951040002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيزهراء وهاب عبد الحسين ضايع103922271952061015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرفل صفاء مردان مجبل103923161952332011

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين احمد صالح عبيد103924161951356018

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقيدعاء محمد قاسم محمد103925251952064007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيإسالم محمد حسين منخي103926241951203021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيعباس كاظم أجليب مانع103927281951018047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيرمله عبد االمير ذياب جالب103928251952170050

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيليث محمد باقر محمد103929251951205102

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيآيه عباس جهاد حنويت103930251952108003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيحسين ميثم علي نور103931231851003031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين جمال عبد الحسن احمد103932161951060036
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيجعفر فاضل محمد ظاهر103933271951015014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيعلي فالح صبري كاظم103934231951013021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلتطبيقيطاهر هاشم حمود مزنان103935231951201014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعالء نجاح كاظم عبد الحسين103936251851007132

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيرباب كاظم جاسم عذاب103937271952064022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيهند حمزه عيسى جاسم103938251952122035

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى سلمان حسن محمد103939161951365192

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعالء حمودي جبر عبد103940251951012070

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيعباس رحيم جاسم هويدي103941251851111028

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيضياء احمد عزيز محمد103942251951205072

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيديما ابراهيم ماهود محمد103943281952078015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيكوثر كاظم حمزه شبوط103944271952052047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد سعدون محمد صيهود103945251951044133

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيانعام فاضل كاظم راضي103946251952084010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيياسر رحيم كريم عباس103947251951200045

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزينب وسام عباس مجيد103948251952059127

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن شرف علي صفر103949161951363045

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن عبد الحسين جابر سعيد103950251951200005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيياسر حسن كاظم عبد103951241951016111

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف الدين مالك محسن بكر103952111951200079

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفتطبيقيتبارك فالح حسن صيهود103953251952075002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا جبار معيدي دهيرب103954221951077048

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمهند محمد جحيل طارش103955161951356054

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيعباس جعفر لكن عبيد103956221951374045

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رضا قاسم محمد علي جبار103957251951007176

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيسجى فارس حاتم مرزه103958251952084081

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيحسن محمد جزري سلطان103959221951018008

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينب حسن عبد الشهيد جاسم103960251952102005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيحيدر صالح وحيد صالح103961251951001054

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد سلمان والي ديوه103962251951001003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيميثم علي حسين عيدان103963251951001198

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيسيف محسن حسين ربح103964231951002028

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقياالء محسن عليوي حمد103965221952141003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي كريم ابراهيم ناصر103966221951025006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارتطبيقيعلي رعد شريف مطر103967221951005021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيضحى طارق جبار عصمان103968161952154026
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيعلي الهادي محمد علوان صكبان103969231951006032

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةتطبيقيياسمين علي راضي خضير103970241952108050

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيابراهيم عدنان علي حمد103971261851019001

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفتطبيقيزينب صباح فالح صالح103972251952104015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا حمزه حسون مهدي103973271951150110

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى محمد عبد زيد ناهي103974251951044168

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيحوراء حسين شاكر حسون103975231852109015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيسكينه حسين عبد هللا مشعل103976251952059138

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقيزينب راضي حسين دحام103977231952077012

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقياسامة فاضل عباس جاسم103978251951008014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارتطبيقيحيدر سلمان خلف صكبان103979221951078007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين حسن فالح نافل103980161951428022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى احمد هاشم جابر103981161951139124

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيسجاد حسين علي عبد103982251951008069

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيكرار ناصر عبدالجاسم سياب103983241951071052

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي عبد الكريم سلمان جعفر103984251951153086

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيعقيل فائق مرزوك مشكور103985251951211022

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيزينب كريم جاسم عبد103986241952117027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي ياسر عطب عواد103987221951013085

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الفرسان للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عادل جاسم محمد103988161951009015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةتطبيقيرغد عدنان عباس عودة103989161952171010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقينور ثجيل علي مايع103990221952163054

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء حسام نعمه عزيز103991241952085004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقينجوان عبد الحكيم كرم قاسم103992281952055056

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيامير حسين جبار ملهود103993241951014004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيعباس علي سباهي رشيد103994271951030040

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد داخل عبد زيد عباس103995251951153119

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيميار رائد جادر خلف103996231952142038

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيحسين احمد سعيد محيسن103997251951027013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد سعد حسين كاظم103998121851031043

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيمحمد خضير حنون صالح103999221951010102

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى ملوح عبيد حنون104000221951096028

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية أبجد االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا جاسم رشيد عجيمي104001161951434003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيبنين حميد عبد سوادي104002251952111010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحيدر احمد يعقوب يوسف104003271951010031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيحوراء ظافر عبد الحسين مهير104004251952056012
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الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد جبار مسير بروش104005251951044002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيحسين علي حسين عليوي104006251951011010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيعلي قحطان وادي مهاوي104007161951047098

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةتطبيقيرسول محمد عزيز عاجل104008241851029023

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيزهراء علي عواد حميد104009271852079021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقياحمد حميد مجيد جعفر104010241951062002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيكرار عامر محمد جاسم104011231951164037

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي احمد عباس مطر104012251851012075

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيهجران هندي حسن شهيد104013251952084137

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيعلي ابراهيم عبد علي104014271951027034

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيانور عبد الرضا جعل مجهول104015251951150034

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيجالل احمد هادي حسين104016251951012021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلتطبيقيقمر ضياء طايع جميل104017231952138006

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعدنان عبد هللا رزاق شايع104018291851005065

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0الخارجيونذي قارتطبيقيانور رحيم علي ظنون104019221951400009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي صادق عطية حسن104020161951357229

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل حازم عدنان خضير104021161951002178

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيعلي ناصر عبد زيد نعمه104022251951008117

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه رائد محمد كريم104023271952160119

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيعقيل حميد نوري جالل104024251951157084

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيكوثر رسول رحم كاظم104025251952062026

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيمسلم محمد شمال راضي104026281951020044

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيزينب محمد مهدي محمد104027231942172023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيزهراء عادل صاحب كريم104028231942140030

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيرقيه حسين خلف مطر104029231942115055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيهدى جميل كامل ابراهيم104030271942081093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيتبارك احمد مشذوب عبود104031271942055041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزهراء عباس علي سعيد104032231942096051

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد عبد السالم محمد علي104033231941002016

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمنار وأثق فاضل مجيد104034271942060312

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الرحمن خلف عبد الصاحب104035231942088348

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيهبه سجاد احمد هادي104036271942089115

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور عالء محسن عبدالحسين104037231942142271

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيمنى حيدر عبدالمنعم عبدالحسين104038231942142247

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبراء حيدر كاظم جبر104039231942087054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيامنه حمزة خيرهللا حمزه104040231942142017
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيجلنار حسن عبد الرزاق علي104041271942060088

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيحسين يحيى عبدالمجيد مهدي104042231941183015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيمنه هللا باسم مطر عراك104043231942111091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيعلي حسين عبيس عبد علي104044231941018026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيعباس خضر عباس حسن104045231941014054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيأنس عبد الحسن بدري عباس104046231942129001

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيصفا اسعد جاسم محمد104047261942132112

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيقاسم سعيد خليف ياسين104048231941014086

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيحميدة عبد الحسين شناوه كاظم104049231942109049

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء مجيد حميد رشيد104050231942088332

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغفران حسين جبار حسن104051231942088325

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيحيدر محمد وهاب ابراهيم104052231941029014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيحنين حسين كتاب عبيد104053231942106017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس حازم جاسم محمد104054161941094054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيهدى راسم نصيف جاسم104055231942081066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيعلي محمد احمد خليفه104056271941034064

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيعذراء عبد العزيز مرزه مهدي104057271942079080

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيزيد حيدر رحيم لفلوف104058231941007051

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينه محمد رشيد غاوي104059271942058168

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية حطين للبنينبابلاحيائيمرتضى عدنان عبد الحسين محي104060231941023032

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيبالل حميد فيصل شياع104061231941010014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيروان احمد علي حسين104062221942185048

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيباشا فاضل كرجك مصطفى104063271941014030

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين عدنان عبد االمير حلواص104064271941002056

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.3ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائينور حسين جاسم عبيد104065231942132066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيتبارك هادي جاسم عباده104066231942145025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيعبدهللا عامر كاظم ناجي104067231941169028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايه طالب حمزه خلف104068231942271063

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائياسماء عالء شدهان غبن104069231942078009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينيفين وهاب ابراهيم مسير104070231942088460

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائياسراء صباح كامل عبادي104071231942142006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيفاطمة محمد عبد الكريم محمد104072231942102050

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيبتول كاظم فاخر مكي104073231942143006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات عمار ناصر ودي104074161942192009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيدعاء علي موسى مجيد104075251942062244

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي فاضل كاظم مطرود104076271941005170
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيبنين ليث شاكر عليوي104077231942112009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيسجاد حميد جواد عبد الحسين104078231941060064

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية بعشيقة للبنيننينوىاحيائييونس عبدالرزاق سعيد عسكر104079171941059091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد قاسم كاظم حياوي104080271941001301

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيختام نعيم شري زغير104081251942101084

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيرقيه كريم متعب ياسين104082251942083034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيجمانه مؤيد كريم جليل104083251942108072

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.1ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين وليد فذاذ جاسم104084251942108052

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء احمد رسول ماضي104085291942059011

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيغدير باسم عبد الواحد عبد السادة104086231942089118

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيعلي عبد هللا نجم عبد االمير104087231941040035

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائييقين مالك محمد حسن104088271942059142

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب عماد عبدالحمزه عيسى104089231942142147

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمسلم حسن جاسم حميدي104090251941122121

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيباسم خضير نايف محمد104091271941009017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى نعمه كاظم جبير104092241941006094

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائينور عامر صبر بلبوص104093241942110096

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن كريم محل روكان104094251941049005

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك حاكم حميد جبر104095251942192007

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيمريم وصفي مهدي لطفي104096271942067095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيزهراء صالح عباس صالح104097231942121041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيايات ثائر محمد عمران104098231942087035

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.3ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيحنين دريد كاظم حسين104099231942096034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيفاطمه راقي حمزه عطيه104100231942112026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيحوراء عامر صالح عبدعلي104101231942145030

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب فارس عبد الرضا ابراهيم104102271942059077

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيسؤدد جبار حاتم عبود104103231942205018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه فاهم ريس اشكح104104231942142226

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عماد نصر مجيد104105161942152173

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك قاسم عبد االمير شيال104106251942056026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرند عباس فاضل فواز104107271942088095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء مهدي محمد صالح محمد جواد104108251942062394

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحامد عبد الشهيد عبد الرضا شهيد104109251941205040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيجاسم محمد علي سعدون104110231941032015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد مهدي حريجه104111241942104078

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عطيه مفتن حسين104112241942118106
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه سعود عبد هللا جمعه104113111942071093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء فارس حسن جبر104114251942062229

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين فارس عبد الحسن شعالن104115251942096063

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد ماجد رحيم زنكاح104116231941002020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء نصير حسين نجم104117251942101140

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائييسر اسعد جاسم محمد علي104118231942134053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر محمد ابراهيم عيدان104119251942101236

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.6(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عبد االمير عيسى جعفر104120251942084413

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحنين كاظم عبودي هريد104121251942100099

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمنتظر الدين حامد درب عبيس104122231941002269

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين محمد جواد كاظم104123251941031229

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه عاد محمد حسين وهاب104124271942058224

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه حسين شاكر مبارك104125251942096132

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفدك علي خضر محمد104126251942062689

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد عباس حمود عبد الحسين104127251941150021

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيمجتبى جواد كاظم عبد104128221941006023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين غانم شليبه عنيد104129251942062148

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء سعد جوده عبد علي104130231942120081

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه رفعت مدحت شاكر104131251942084333

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيشهد علي حمزه عبيد104132231942098119

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي بشير فليح زغير104133251941044200

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير رعد عبد الحسن جحات104134251942110031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفرقان عبد الكريم عطيه علي104135251942108292

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيزيد سعد بريس مهدي104136251941009104

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حيدر عبد العزيز وهاب104137251941031188

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيمصطفى احمد جبار هاتف104138231941282093

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسان كصاد حسين104139241942139082

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي سمير مجيد كاظم104140111941009018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات كريم ناهي عبد علي104141121942094005

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي يونس محمود شريف104142251941031530

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياساور غزوان غازي محمد104143251942062046

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر مرزه جاسم104144231942139023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى عادل عنون حنش104145241941002148

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين حمادة صالل عطية104146231941017031

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.8ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيضحى ضياء هادي عيسى104147251942074014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.1ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيفاطمه سليم عباس عبيدي104148241942084030
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيمريم محمد جواد حسن104149231942090248

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيحوراء جبار محمد جبار104150231942105017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيايالف علي هادي داود104151231942110008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسنين امير صالح ضيف104152231941005046

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيفاطمه سجاد ظاهر محسن104153251942061026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم مكي مهدي عبد الحسين104154251942101254

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمنار احمد موسى جعفر104155231942088417

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيعلي محمد طاهر محمد104156271941030026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيغفران فاروق مطر سلمان104157241942169049

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائياالء علي جابر عبدهللا104158241942081005

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيحسين احمد ثالج ابراهيم104159171941008097

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه وسام رياض حسين104160251942062686

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى مهدي عكله حسون104161251941026009

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى عدنان نعمه حميد104162251942108336

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرفل حنوش صالح زابي104163251942096127

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسين ساهي نشمي104164241942139060

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيرباب صالح مهدي مجلي104165231942076027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين حسين كردي عواد104166271942060059

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياسماء منصور حميد خضير104167241942134013

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين هيثم صادق ابو القاسم104168251942056025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم جزار104169251942084909

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمنتظر سلمان حبيب سلمان104170251941007355

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر سالم لفته104171251941031656

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائياياد مناضل جاسم كاظم104172271941033007

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيسجاد هميلي جاسم مرهون104173241941027112

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي عبد العزيز حسين104174241942114137

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيعلي حسن حمزه جبار104175251941004040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائينور مهدي حمش عليوي104176231942105079

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيميس جاسم علي عبد الرضا104177271942147067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيحوراء فاضل محمد جاسم104178251942083025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهاله جاسم محمد مظلوم104179251942101293

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيحنين حسين كاظم علوان104180211942140049

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهدى كريم نعمه مكي104181271942058301

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيدانيه خالد محمد سامي عبد العزيز104182271942063048

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم جواد كاظم104183271942058122

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعبد المهيمن شافع غازي راشد104184231941008117

3590 من 2894صفحة 
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.6اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد فاهم لطيف موسى104185231941020349

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب حسن هادي سلمان104186251942084469

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه نعمه عناد بشاري104187231942087277

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيوالء محمد لفته عباس104188231942145119

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزينب علي عبد الخضر حمزه104189231942086097

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزينب حسين ابراهيم خليل104190231942080065

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيبنين وطن جوده جاسم104191271942160047

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمؤمل رعد مهدي حميد104192231941008169

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه عمار شاكر عبد الحسن104193251942084347

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزينب فاضل عباس سلمان104194231942115079

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءاحيائياسالم محمد جليل فياض104195271942072006

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيليث مناف عبد هللا صالح104196251941031585

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيرأفت بهاء شاكر عيدان104197231941020132

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيمحمد علي موسى كاظم104198251941116058

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزهراء احمد حسين مراد104199231942105024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيحسين عبد زيد كاظم محو104200231941071022

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد فارس كاظم جواد104201251941035050

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد حسين جاسم كاظم104202271941001268

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتبابلاحيائيغفران عادل كاظم عباس104203231942156008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيرسل احمد نايف ردام104204231942082023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي عبد الحسن عبيد104205161941094038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية سيناء المختلطةبابلاحيائييوسف حسين محمد عبد علي104206231941206017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه محسن محمود حسين104207271942160163

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمينه نوفل عبد الوهاب سالم104208251942062780

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائييوسف نزار كمير هليل104209231941074020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمهدي صباح تومان عليوي104210231941002276

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيغدير هاشم عبد الكريم محمد104211271942060256

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزينب محمد ماجد عبد هللا104212261942083053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيسكينه عالء مربي عبد104213271942064099

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب جميل رشاد كاظم104214251942101144

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائييوسف صالح مهدي داود104215271941035101

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيفاديه رياض بشير حامد104216221942141176

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيهدى ناظم طليع طارش104217231942104070

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيزهراء رعد نعمة عبد االمير104218231942140027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحيدر عادل مهدي عبد الحسين104219271941002070

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسن علي عويد فيصل104220161941075048

3590 من 2895صفحة 
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيامير اديب احمد مرزه104221231941008024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء صبيح هادي عباس104222271942091061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبتول عبد العباس ذياب حيدر104223251942059071

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى قاسم علي عبد الحسين104224251941007342

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى حيدر مسعود عبيد104225251942108065

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد السادة رشيد داغر104226231942140060

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبنين عامر نعمه امين104227231942088061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزينب ارشد كاظم محمد104228231942098095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيغيث رياض عبد علي عبد الرحيم104229231941065028

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائينور مهدي عبد الهادي راضي104230231942124112

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيهبة محمد هدهود شعنون104231241942121331

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيحوراء عباس عبد زيد عبد النبي104232251942053023

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيابراهيم علي مجهول محمد104233251941044003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيعذراء عباس احمد كاظم104234231942139038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيهديه رياض طالب حسن104235251942089095

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الحسين نجاح رشيد104236251942089042

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهبه أحمد عظيم مطر104237271942058294

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيزهراء حسين محمود فهد104238231942118019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزينب حسين عبد الغني عبد علي104239221942154053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيشيماء سالم جاسم حلو104240271942056242

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيغسق حسنين ناجي علي104241231942098139

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائينداء حسين سليم دحام104242231942107094

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيحوراء علي الحسين هادي عبيس104243231942144026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيمريم حميد علي عطشان104244231942144090

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد هاشم فاضل غانم104245161941358034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزينب عدنان مطشر عبيد104246271942057104

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيدعاء حيدر محمد حسن104247251942100117

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيجواد كاظم علي سعدون104248231941032017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمرتضى احمد خضير عبيس104249271941010165

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيبنين جاسم محسن ناصر104250271942081010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد طالب امير عبد الحسين104251241941015125

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياميره هادي جاسم عباده104252231942271042

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيامير حيدر ستار جاسم104253251941044032

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائياحمد محمد احمد خليفه104254271941034014

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر احمد رزاق سالم104255231941020394

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائياسراء علي عبد الزهره حسين104256231942123008

3590 من 2896صفحة 
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.3ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيمريم وسام نعمه جعفر104257251942074025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيشهد صالح حسن علوان104258231942101057

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيهادي حسين هادي حسين104259231941005184

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمحمد حسين عباس سلمان104260231941007120

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيحيدر حاكم جفات عبد104261271941153036

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد جواد كاظم دحام104262251941007269

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيزينب وسام نجم عبد104263251942075044

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيامير مشتاق سلمان رهيف104264241941005019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيزينب حسين عمران حسن104265231942108034

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى مصدق اعريبي فخري104266251942062505

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمنتظر فواز عبد مسلم شدهان104267251941122131

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيمريم علي حسون جبر104268231942092191

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيتبارك حيدر نوري هاشم104269231942142061

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائياحمد حمزه عبد الحسين هادي104270251941009008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمصطفى احمد عبد الستار شعبان104271191941014069

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرسل عباس سفاح حبيب104272271942058087

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيقاسم شاكر محمود خليفة104273191941066089

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيميسم مهدي حسين محمد104274221942204132

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيحيدر خالد محمود عزيز104275241941062027

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ ناظم موزان جابر104276161942187039

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعباس شعالن محمود مجيد104277231941005103

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائينيران صفاء مهدي فارس104278231942095089

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيباقر عامر محمد باني104279231941251055

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيفاطمه هادي فخري راضي104280271942054037

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزهراء اسعد كامل نوري104281271942088100

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىاحيائيعبد الحسين حميد حسب عبد الحسين104282291941105017

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيزينب مهدي كريم موسى104283291942053046

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيحسين عادل سالم مبارك104284271941019025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائياسراء حميد مجيد جابر104285231942101008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزينب عباس كاظم دويح104286231942078059

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب سرمد لطفي اسماعيل104287241942108094

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيحسين جابر عبد الحمزه دحام104288241941015026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق شهاب احمد جاسم104289111942133051

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى عدنان قاسم ليلو104290111942116020

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنذر ستار عيال عباس104291111941151054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه ياسين خلف حريز104292111942084121
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيصفاء حسن عناد هدام104293231942271280

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء رياض عبد هللا ادويج104294111942080040

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفرقان عبد الجليل صبحي جاسم104295101942126004

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد الكريم عبد هللا محمود104296251941044380

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمهدي صالح عبد الحسين عبد علي104297251941122132

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية تازة للبنينكركوكاحيائيالحر ستار عزيز محسن104298201941018003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيتبارك سرحان حسين شوين104299241942095026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيرسل جواد أمير راشد104300251942101091

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي محمد جابر محمد104301121941030140

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيعلي احمد حسن محمد104302271941045041

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيمردان بشير خضر علي104303171941178120

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب قاسم لفته شامي104304141942080048

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيعباس جاسم محمد كاظم104305231941038035

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد قصي جابر عطوش104306251941031739

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيحسين نصر جبار خضير104307251941008063

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحسين حربي سامي عبد هللا104308231941054031

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيمحمد رياض جاسم حظي104309231941066040

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيجزائر مصعب عبد الكاظم جالب104310231942166008

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا حسين حمزه مشعان104311231941252087

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائياسد الدين يوسف عسكر جبوري104312231941043003

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمؤمل جاسم محمد جواد104313231941173125

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد حسن هادي ناجي104314271941014193

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيزهراء طالب خلفه علي104315231942166017

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيرنا فاضل عبيس فرهود104316231942092077

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيصادق حيدر حسن جاسم104317221941093052

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيوفاء خلفه نعمه حسون104318231942102069

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد االمير كاظم مرزوق104319271942066028

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحسين رحمان كاظم راضي104320231941166011

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيصابرين عظيم حسين علوان104321231942102041

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيسجى هادي حرفش عيدان104322231942081042

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيامير حمزه كاظم يدام104323271941010024

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيمصطفى حسن محمد عطية104324231941205026

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيلمياء ماجد موسى تركي104325231942155036

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيسجى حميد شنان خضير104326231942115087

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيساره خضير حسين كاظم104327231942107063

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائيسجى باهض حسن دهله104328221942117022
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيسرى عقيل فاهم محمد104329231942100041

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر فليح محمد حسن كريم104330251941031257

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي حسين فضيل جعباز104331271941002113

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينالنجفاحيائيسيف حيدر عبد الكاظم جهادي104332251941041003

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيغيث ستار عباس عبيد104333231941014081

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى نعمه فليح عبد هللا104334251941049039

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزهراء فالح راضي حمزه104335271942071038

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى طه صبحي ناصر104336151942055124

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيمنى حسن يوسف كاظم104337241942101097

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيمنار اكرم علي جاسم104338231942115152

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيسجاد هوران خلخال نايف104339231941055022

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيحنين عبد الزهره نعمه سلمان104340271942107014

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيصبحه قاسم كاظم مرزوك104341231942124072

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيمحمد علي حسين محي اسماعيل104342271941037032

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيعلي ماجد عبد المجيد نصر104343231941034055

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمرتضى نذير ناصر هاشم104344231941257166

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء سعد خادم هاشم104345231942098142

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيامير حيدر شريف محمد104346231941061003

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيسعد كريم زامل عبد الحسين104347251941208015

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى فرج عبره فرحان104348221941084031

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيحسن مجتبى ظاهر حبيب محمد104349271941133008

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينور احمد رحيم محمد104350231942142262

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيصبا حيدر علي ماضي104351231942079036

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيشهد علي ازويد حميد104352231942083036

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيزينب عبد العظيم عبيد علوان104353271942102036

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى فؤاد محسن مسلم104354251942108234

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء كريم شعالن ديكان104355231942142219

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيايالف شاكر محمود عباس104356181942205011

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيامال سعد جاسم علي104357231942271038

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايناس جواد حمزة خنياب104358231942271061

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيمالك لواء محمد عبد الرضا104359271942061049

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيحوراء ستار جبار خليف104360221942259007

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيخديجه نائل حمزه خضير104361231942088101

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيمروه غانم دويج عبيد104362231942077118

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزينب توفيق فيصل راضي104363271942081047

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى شهيد كامل كريم104364251942062499
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيسجى حيدر هادي راهي104365271942089069

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيشهد سعد حمد محسن104366231942144064

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيرواء عباس عبيد علوان104367231942172013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيياسمين رزاق جبر حبيب104368231942143038

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياستبرق مسلم كاظم جواد104369251942062048

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيذكرى جاسم محمد ناصر104370231942114041

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيزهراء سجاد شهيد حميدي104371271942094029

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيسرور فريد يحيى عبدالمجيد104372231942183029

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.6ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي فاضل عبد104373251942108183

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائينرجس جاسم محمد رضا104374231942205029

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيتبارك شاكر كريم خليفه104375231942094013

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيسلسبيل احمد كامل درب104376231942107067

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمرام محمد زاعل دنان104377271942056314

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيديانا محسن كنوش علوان104378271942070019

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزينب طارق ظاهر كتاب104379231942124050

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزينب حسن مجيد حسن104380271942059066

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه ضاحي حسن عبد104381271942058223

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه صالح ارحيم منصور104382221942141166

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيحنين حيدر ناصر كريم104383271942058069

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية حلب للبناتبابلاحيائيزهراء حسين ناصر حسن104384231942129010

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيسجى محسن حمود علوان104385231942100039

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيحنين عالء ظاهر محسن104386231942118014

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيزينب حازم رزاق جواد104387231942106036

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب عامر عراك زغير104388271942160108

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيايالف فاخر هادي كريدي104389231942144007

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيغدير مسلم علي حسين104390271942067079

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب نعمان غني عبدالكريم104391231942142156

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزهراء جاسم محمد حسين104392231942113028

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيرواسي غانم كاظم ياسين104393231942079020

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيسرى عبد العباس كاظم ناصر104394231942109124

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيأيمان احمد محمد حسين104395231942121006

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء حسن نعمه عباس104396261942250103

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيأفنان علي حسين هاشم104397231942087002

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائينبأ ميثم حسين عبد علي104398181942275076

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب طعمه خزعل عبيد104399271942056190

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيامل عبد عواد هندي104400231942178001
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائيطيبة عبد المحسن كريم علي104401231942140049

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيساره محمد كمر عبد الكاظم104402231942121058

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيسرور حاكم ستار صبر104403271942056229

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيجمانه وعد محسن حسين104404231942088084

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية اليقظة للبناتكربالءاحيائيزينب مهدي صاحب حاجم104405271942103022

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائينرجس رائد موسى جعفر104406231942086157

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرتاج صالح حسين موسى104407231942271132

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر صبري مصطفى104408261942144023

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيساره عباس حسن مطلك104409231942090171

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد ناجي سهيل104410231942109162

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيشهد حسين شعبان علوان104411231942091056

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيحوراء رحيم جالب ملوح104412231942092059

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائينرجس رحيم اعجيل عبيد104413231942125100

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائييقين محمد جاسم عباس104414231942117165

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائينور علي طالب عباس104415231942079053

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبنين باسم ناصر حسين104416231942087060

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه كاظم حمادي حمزه104417231942092173

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم علي شياع104418231942087165

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيهاجر علي حمد موسى104419231942099045

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيحنين نجم عبيد داود104420231942111026

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيزينب رائد علوان رحمن104421231942134030

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيفرقان عبد هللا كشاش كاظم104422271942064125

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيجنات زيد شناوه كاظم104423271942064037

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه حيدر محمد جواد عبد الحسين104424231942271341

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيزهراء جمعه عيدان موات104425271942080019

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيزهراء حميد راضي عبد104426231942118020

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلاحيائينرجس فارس فيصل ديوي104427231942140066

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية السلوى للبناتكربالءاحيائيايات باسم حاكم عبد الخضر104428271942084003

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيعذراء صفي محمد رضا104429271942060248

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيرقية عامر جبر موسى104430231942078041

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفرح مرتضى عبد المحسن عبود104431231942271358

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعسل كاظم علوان حمادي104432251942062580

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيمريم علي نعمان تركي104433271942057180

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيشهد محمد عبد الرضا حسن104434231942124067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0الخارجياتالنجفاحيائيهدى احمد شاكر كريم104435251942401067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيهدى عقيل عبد مسلم مهدي104436251942100431
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيسرور ماجد شاكر وداي104437251942122088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب محمود ابراهيم محمد104438251942062466

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبراء عبد الحسن حمزه جبار104439251942062126

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم رياض محمود احمد104440251942062731

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيرسل عقيل منعم حسين104441251942070055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيالحوراء حسن لطيف كاظم104442251942062072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيفاطمه كاظم جواد كاظم104443271942095082

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيورود مهدي محمد حسن104444251942055110

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيآالء فاهم فاضل خضير104445241942097001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيايات علي كريم ياسر104446271942069010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيمروة عمار كريم محسن104447261942089105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبراء عدنان خرباط عباس104448251942084136

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب عبد العظيم كريم طياح104449251942170227

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصفا وليد عبد الزهره صاحب104450251942062561

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقيه فاضل محمد عبود104451251942100153

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساره احمد شدهان فرهود104452251942084533

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسون محسن هادي104453251941044205

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيفاطمه طالب رهيف عبيد104454251942089077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيرسل امين محيل صبير104455251942096118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيليلى محمد فضل عويد104456241942095104

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب حميد زيدان سالم104457241942120126

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية االمامة للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد مهدي علي104458271942062099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيكوثر عذاب محمد كاطع104459271942080039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيحوراء علي عبد الحسين سلمان104460251942170102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيزينب علي حسن حميد104461231942154023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيهدى عماد كاظم جبر104462271942060350

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيميسم سمير صالح تومان104463251942058065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياجان صالح مهدي عبد الرضا104464251942062038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حميد عبادي عاجل104465251941031451

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء علي حسين علي104466251942062366

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزينب معاذ محمد حسين104467291942050111

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسن محمد علي رضا104468251941031805

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينرجس جابر شهيد جاسم104469251942084856

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيآيه عباس علي عبيد104470231942103005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه مجيد مهدي محمد104471241942114245

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى امجد سرحان بريسم104472221942178111
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائيهدى حيدر نايف كريم104473241942097041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي حسن بردان عطيه104474251941031706

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب رياض صبحي غني104475251942062421

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عباس هادي عباده104476251942062656

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء محمد جابر عبد الحسين104477251942062384

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيبدر وليد صبحي حسن104478251941003004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيزمن قاسم كريم بعيوي104479251942110013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيصابرين فرحان عبد زيد كاظم104480251942061023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائينبأ احمد سعيد حسون104481251942055094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيحيدر جبار زباله جلوب104482251941119007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمصطفى فرحان جبير مجهول104483271941002192

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينور شاكر جبار ساجت104484251942108349

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيطيبه سالم عبد  مكصر104485251942062570

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد علي باجي جابر104486251942109040

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسكينه عباس عبد هللا علي104487271942060225

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيآيات عالء كاظم جاسم104488231942088006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيسجى عوده حمد عوده104489241942136039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين اسعد جواد محمد104490241942120028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرقيه عادل جواد كاظم104491241942142015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيطفوف صدام مهدي طروال104492231942271293

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيرسل فالح محمد جياد104493231942089044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيياسر حمزه راشد ناصر104494251941156063

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيرغداء فاهم حميد عباس104495241942108056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيتبارك أياد حسن مزعل104496231942109036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيزينب علي عبدزيد جبير104497231942149020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائينبأ اسماعيل خضير كاظم104498231942142255

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيفاطمه سعود سلمان عيدان104499231942145095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه هادي عويد كاظم104500221942393122

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيلمياء عامر فهد موسى104501251942062707

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه جعفر حسن حداد104502251942062275

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسكينه فاضل مسلم جاسم104503251942062521

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك حارث صاحب محسن104504251942062169

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى محمد  رحيم جعفر104505251941205348

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعمار علي خيون كحلول104506251941034025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسن محسن عبيد104507251941200176

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي احسان شاكر سلمان104508251941044193
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه جبار حسن جبر104509251942057065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء محمد حمد كوعي104510251942057020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيكاظم رزاق كاظم علي104511291941153252

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه صالح مهدي عبيد104512251942059483

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيزينب عباس حواس ضيدان104513291942053044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين علي عبد الزهرة حسان104514231941017042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيسجى محمد اعطيه ابراهيم104515251942096232

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيايه انيس صالح جابر104516251942096046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم رعد داود سلمان104517251942084811

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء احمد صادق سويد104518231942109079

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتالنجفاحيائيأمنه عبد االمير محسن عبيس104519251942069001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس فاضل عبد العباس حسان104520251942108334

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء احمد راضي خشان104521251942095027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيسبأ فارس عبد الباقي عبد104522241942168074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيانعام ماجد جابر طرفه104523241942080010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهره حسون مطرود كاظم104524241942220248

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء حسن ظاهر حبيب104525251942192033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال قاسم غني جعفر104526251942062586

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء نور جساب عطيه104527251942170204

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه احمد كريم حمزه104528251942101203

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد ميثم محمد عبد الرضا104529251942096246

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيتبارك سلمان تايه عبد104530251942089018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائياحمد سمير جابر عباس104531271941033002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب الصغرى علي عبد الزهرة حمزة104532241942220250

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيشهد عباس حميد محمود104533271942107045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيهبه هللا عالء زكي مظلوم104534241942106172

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيميثم محمد اسعادي ناجي104535241941014049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيزينب علي مدلول عبود104536231942113049

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.7اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيحنين محمد علي حنون عبد علي104537251942170095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء قيس عزيز عبد الكريم104538251942062379

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.4ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيشروق فاهم شعالن جبار104539241942084025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.4ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيصادق عالء محمد حسن جواد104540111941010019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم نبراس عبد االمير مزهر104541251942062750

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين جواد ابو الهيل حمودي104542251941049006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيحسن مهدي عبد ال زكر104543171941178023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه هادي علي سركال104544251942062298
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياديان حيدر عبد سلمان104545251942062041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مقتاد فاضل محمد104546251941200173

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيكاظم باسم محمد كريم104547251941007238

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى عبد الحسن فليح حسن104548251941045129

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائياسراء داخل عايش غافل104549291942053003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآمنه كاظم كامل عبد الحسين104550251942062010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيامل حمزه عبد الحسين حران104551271942055015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك منهل عزيز هاشم104552251942062187

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمنتظر عبد عون حمادي نجم104553271941034105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيامنه كفاح عبد الرضا علقم104554251942084065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عالء صيهود جاسم104555251942108274

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه نبيل جميل محمد104556241942142039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيبتول محمد عمر عداي104557231942120019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشمس علي سعيد عباس104558251942108217

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد خضير عباس مهدي104559251941150289

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفاحيائيظفر مسلم كاظم جليل104560251942080007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب جعفر صبيح هادي104561251942062410

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائياحالم غسان صاحب محمد جواد104562251942087004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات حيدر كمال جبر104563251942084086

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء فريد فرحان جاسم104564241942077013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيزينب محمد كاظم حسين104565261942092041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيرواء راضي رحم جبار104566241942220185

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزينه صاحب فانوس راشد104567261942083056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حسن مزهر محيسن104568241942118054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة نائل محمود مصطفى104569241942120238

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائياالء خضير عباس حسين104570241942220026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيسمانة زياد مروح سرحان104571241942094081

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسرى حسين عبد الستار زنكاح104572231942271248

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيايات حسن هاشم دواس104573241942112006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحسين علي عبد االمير علي104574231941166014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم حيدر عبد االمير جابر104575251942062726

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهاجر احمد شاكر حسين104576241942120297

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمنال علي طراد عبد االخوه104577251942122114

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيجنات عالء مجيد حبيب104578251942101075

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيعلي كاظم صخيل راضي104579241941013086

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيهدى فاضل حمزه عبيد104580251942101299
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيغدير عبود عناد شنشول104581251942101195

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم عالء ابو جرم جبر104582271942056331

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزينب كاظم خزعل عباس104583271942160114

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب جاسم حسين جوده104584271942063083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيأحمد حيدر حسون جبر104585271941002007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيرقيه رشيد وحيد خومان104586241942110029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عدنان محمد طه104587241942077019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيالنا جهاد طه عبد104588241942084034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حسين علي مطلب104589241942114098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جواد حسون درويش104590241942108131

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسن إبراهيم جليل حسن104591241941001039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر عبد علي حسن104592251941031567

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد زيد جليل مطلب104593251941031318

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيساره مهدي عبد زيد محسن104594251942062493

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيايات علي حسين زاير104595251942059056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيرقيه عباس عبد الرضا طالب104596271942057070

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه حسن مهدي جواد104597251942108109

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى علي عبد الستار احمد104598251942062811

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيكاظم فالح عبود غايب104599251941045097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا تحسين نوماس موسى104600251941045066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيحوراء علي غاوي عبد104601251942100108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيحنين جاسم سعيد حسين104602231942089032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيروى سامي كاظم علي104603241942122045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائينور جواد عبد الكاظم شنابه104604241942139151

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائينبأ عباس علي عبيد104605231942103085

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيصابرين عمار ظاهر حبيب104606241942114194

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيوسام سعد كاظم حسن104607231941252168

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيأمير علي كاظم عجيل104608221941002002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيات بردان كاظم علي104609251942062015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صفاء الدين فيصل غازي104610251941031686

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيعلي فهد محمد سعود104611231941066029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيمريم رافع سعدون مهدي104612231942123096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيحسن ازهر فاخر مكي104613231941049012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسين ناظم عباس كعيد104614231941006045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عباس حسين عبد هللا104615241942114236

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر ناجح نجم عبد104616251941031852
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين احمد حسن عطشان104617251941031180

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيباقر عبد السجاد عبد علي حمزه104618251941122017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائينور الهدى فاضل كزار صغير104619231942108067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائياسوان رسول لعيبي مزيح104620231942080006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين فرات حسن هادي104621251941031224

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرسل كريم سلمان لفته104622291942057105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائياخالص جميل جابر زياد104623251942059019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيزهراء احمد وداعه عبيد104624271942054022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيتبارك صباح عبد هللا عمران104625271942089023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيامير علي هاشم جاسم104626251941151021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيغدير عادل جواد كاظم104627291942079032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيصفاء عايد محسن شدهان104628251942062562

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد هاني عبد العباس نشب104629251941031064

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عبد الكريم سلمان جعفر104630251942062360

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبتول لقمان جبار طه104631251942062118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيبنين عبد الكاظم عباس حبيب104632241942088019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي ماجد جابر عبد الحسن104633251941031716

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى حسين محمد عيسى104634251942062192

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جواد كاظم محسن104635221942135073

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيزهراء عامر كاظم سعيد104636251942053043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيورود صبر كطفان شناوه104637241942104143

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيهدى حيدر حبيب حطيحط104638241942094137

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك نديم قزموز شالش104639241942114058

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى سعد هنو حمدان104640241942117152

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائينرجس فارس حمد حجل104641241942108156

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيابتسام علي هندي كاطع104642241942107001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا جبار خبط بلبل104643241941006046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه باسم سعيد نعمه104644251942087050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيياسين حسين عباس جاسم104645251941151149

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساجده خلخال لوخ خليل104646251942084531

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيايمان احمد عبد الحسين كاظم104647251942108027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيرمله فايز شعيبث كربول104648251942087023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيغدير مراد جبر شالش104649221942414135

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيحسين انور ثامر مرزه104650231941282020

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.7اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايه عقيل حمد مطر104651231942271064

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.4ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحسن مهدي صالح مجيد104652251941035009
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيمصطفى حبيب محمود شاكر104653231941067118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيسجاد محمد كاظم صالح104654231941024023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيسكينه علي هادي مكي104655231942087215

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائياسراء احمد حمزه حركان104656231942090005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيحسين رعد عبد العباس عبد104657231941032026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيسجى فالح ناصر عبد الحسين104658231942120123

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفاطمه حمزه حسن نزام104659231942092164

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيبنين سلمان شاكر كاظم104660231942077030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيفاطمه علي نافع صداعي104661291942082019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيحيدر حسين شاكر محمود104662251941020012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد طالب عباس سلطان104663251941045003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر جواد كاظم محمد104664251941044042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيحسين رائد حسين يونس104665291941013013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياالء صبيح ياسين فرعون104666251942062069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمسلم مهدي علي حسين104667251941044362

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي مازن عباس علي104668251941031719

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيفالح حسن قوجان عبيدان104669251941031552

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأزل عباس حسين حمزه104670251942062045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسين علي موحان مزهر104671291941003083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيرقيه حاكم خبط بلبل104672241942096059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيبنين رياض كامل جبر104673241942101021

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء وليد خالد شعالن104674241942114148

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عدنان عبيد كاظم104675241942123065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيتبارك حيدر عبد لوتي104676261942086035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزينب رسول عبد حسين104677241942106083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيضي الرحمن محمد حسن صادق104678251942101186

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد ماجد عبد السيد مريعي104679271941152004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0الخارجياتالنجفاحيائيخديجه جواد علي طاهر104680251942401017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيشرين قايد منشد غازي104681251942097081

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزينب هاني محسن بده104682271942079069

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيغدير مكي محمود عباس104683231942103068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيزينب سعدون علي حسين104684231942077077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيقمر فاضل صاحب كريم104685231942088381

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيصفا مجيد عبد الزهره مجيد104686231942098124

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيمصطفى سالم سعد كاظم104687231941066046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر فائز عباس مهدي104688271941005081

3590 من 2908صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيساره قاسم جواد رميح104689231942096080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء حميد كوعي ابراهيم104690221942142010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء ناظم عباس جنديل104691221942393107

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائينور حيدر علي لفته104692241942115064

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيحوراء قاسم كامل عبد104693241942121096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيصفا حسن نوري راضي104694231942106048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب غالب رحيم حسن104695231942088235

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء سليم رحيم حسن104696221942210017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيمنار صبحي حسن هنبه104697291942053078

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهاجر زيد عبد االمير عبد الكاظم104698251942062847

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيحسناء كاظم عباس بدر104699271942089030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائياالء عبد الحسين كريم كطان104700271942160016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيسحر ارحيمه طاهر فرحان104701261942133010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفرقان ماجد عبد الكاظم هادي104702251942062694

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا ظاهر حسن صيهود104703251941049018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي صدام عذيب تويه104704261941001118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس لزام عطية104705231942090216

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيجنان علي خضير عطيه104706261942086042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيشمس جبر صالل حسن104707231942103060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيرغد عامر عبد الرضا غني104708251942086029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيمريم فاضل ثجيل ساهي104709261942083089

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيفاطمه محمد عبد الحسن عيدان104710251942089080

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب مطشر كمر حنين104711221942424094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه وادي محسن فرج104712221942204101

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائيزهراء عقيل شنين جاسم104713231942157013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيايالف حميد عبد هللا عيدان104714241942149012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيايمان سعد مجيد زغير104715221942161014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي سعد عيزان عامر104716221941053092

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيشهد خالد خضير عيدان104717231942110036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حميد فزاع جراد104718221942142019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيآيه كريم موسى عبد الحسن104719231942113009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات علي حسون مهدي104720251942084099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب هادي جاسم عطية104721241942220298

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد شاكر راشد احمد104722251941007138

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائياحمد حسن محمد سلمان104723251941009007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيامير عدنان كاظم سعيد104724251941004013

3590 من 2909صفحة 
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبيداء رضا عبودي هاشم104725251942062161

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيطيبه رياض عبد الحسن حمزه104726251942059434

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمد كاظم جاسم104727241942220428

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمرتضى علي جابر عبد الحسين104728291941003265

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيسجا ويس علي كاظم104729211942173043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيحوراء شاكر عبد الهادي عبود104730231942271109

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء أثير حمزه نور104731251942062216

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيابرار فاضل كاظم مطشر104732251942062036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيغدير نجاح علواش غالي104733241942118097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيحسين علي حسين موسى104734271941033014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرنيم حميد كاظم مهنا104735241942114109

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحيدر جبار جليل عيدان104736261941038053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي جفات عبد هللا104737251942066051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيروان جواد رعيط حسين104738251942075029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائينور عدنان حسين غالب104739271942101036

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيزينب محمود شاكر محمد104740271942067059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفاطمه غالب عبد االله كريم104741271942056292

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك حسين حسن عبد 104742251942062171

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيزهراء سعد طالب علي104743251942089041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيعال حسين عبيس حسن104744251942097095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيآية علي عبد مهدي104745251942087002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيورود حيدر رضا محسن104746251942084897

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيدنيا نوري طراد خلف104747221942424055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيمرسلين محمد حميد عبد الرضا104748221942272016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى كريم محمد زاير104749251941031614

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيسجى كريم مجهول حسون104750251942100238

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيام البنين وليد عبد االمير كاظم104751251942096028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد علي جواد كاظم104752231941020028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيأسراء صبحي محمد حسين104753251942055001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى احمد قحطان خلف104754251942055096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينرجس صالح صبر سعد104755291942056127

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائييعلى ايثار عالء عبد الزهره104756251941042029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه طاهر كطافه طارش104757251942108113

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائياحمد زيد محمد حسين محمد رضا104758251941042002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيفاطمه علوان عبد االمير حسين104759271942089087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه سعدون مهدي محمود104760251942062649

3590 من 2910صفحة 
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيبنين علي عبد االمير عبد العباس104761251942061007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة منذر عبد الصاحب ثامر104762241942220412

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايات علي عمران حسين104763251942062095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقى بدر عبد راضي104764251942062191

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيزينل حسين عوني فارس104765171941178042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيسجى عقيل عبد الرسول اركان104766251942102025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيمسره احمد شاكر هادي104767251942083068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول حسن يحيى مهدي104768251942101045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيصفا ياس خضير ميري104769271942058191

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيبنين سليم علوان كاظم104770251942064007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرملة ابراهيم رسول محمد104771251942170149

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيزهراء مؤيد عدنان طالب104772231942106035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.9ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيتبارك نجم عبيد ابراهيم104773231942096031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيسجاد عباس فاضل ساجت104774241941006034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيهبه سعد عبد الحسين عيسى104775271942059137

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين علي حسين كاظم104776231941005057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيزبيدة حامد سرهيد كريم104777231942217008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيفاطمه رياض عالوي محمد104778231942089129

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيتبارك باسم حمود عبيد104779231942107023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمحمد عبد الحسن عطيوي سلطان104780231941019134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائياحمد وهاب سوادي حسون104781251941050007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيكريمه لؤي علي حمودي104782251942096337

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيُعال عبد االمير محيسن حميدي104783251942059452

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء رحمان خلخال عواد104784251942057032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيكوثر قصي عبد العباس حسن104785251942062705

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمنة هللا مؤيد جواد حسين104786291942052237

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن محمد علي عباس104787251941031434

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صالح محمد شاكر104788251941031682

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمؤمل احمد جاسم محمد104789251941007249

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر عبد الحر عبد زيد كريم104790251941207010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب احمد حسين عليوي104791231942271201

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد عدنان محمد شبيب104792251941205118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر علي حسين عليوي104793251941031628

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد مناف صادق جعفر104794251941031059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا حسين104795271942060283

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيباقر عماد جاسم جالب104796241941027031
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيسكينه نداء عبد علي مخيط104797241942122077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور مصطفى ريكان رداد104798241942114301

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزينب جبار يوسف راضي104799241942095061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيايمان محمود طعيمه جاسم104800251942170047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبتول حسين طاهر ادريس104801241942081011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء سليم عبطان حنون104802271942060151

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء سماح حسن غالي104803251942084398

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاتنه معن مهدي طاهر104804241942120210

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعيسى قاسم جواد حمود104805231941020277

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه فاضل زغير علوان104806221942414144

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء كريم مجيد ياسين104807221942128024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحيدر نعيم كاظم بدر104808221941307057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيعبد الرحيم قاسم هادي باصي104809231941006089

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيامل مسلم عبدهللا عمران104810231942143003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزهراء مهدي حسين الياس104811271942087074

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيحسنين جليل محمود هاشم104812231941032022

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيكوثر علي صاحب عبود104813231942088384

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيحسين هادي حسن حسون104814231941065013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر علي سلطان ضامن104815251941007109

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيقطر الندى علي محسن عسكر104816251942062698

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمجتبى احمد عبد زيد كريم104817271941011106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيباقر محمد علي طه رضا104818251941004014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمود عبد االمير محمود خضير104819251941044343

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء محمد عبد الحسن عبد الزهره104820251942062388

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيرقية نعيم حمادي كاظم104821241942102084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمروه حيدر حميد كاظم104822251942062713

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي راضي ناصر كاظم104823241941001174

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةاحيائيعلي قحطان عدنان كاظم104824241941022015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيأحمد جبار سالم جبار104825241941169001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائياية اياد رضا جوده104826241942088009

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء هيثم مصطفى نور104827251942170205

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات فارس عبد زيد عليوي104828251942101008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينغم صباح عبد الحسن حصيني104829251942084866

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمقتدى هادي قاب سلمان104830251941151134

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء حيدر ناجي موسى104831251942084388

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه حسين محسن جبار104832251942084325
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيفاطمه صالح فليح حساني104833251942075059

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ سالم حسين علي104834251942101261

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينبأ موسى جاسم ابراهيم104835251942101266

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحسين علي هادي عبد104836231941252042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائينمارق عقيل امير جبر104837251942076047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيشهد احمد جساب عطيه104838251942097083

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيابتهال حسين داخل عبد هللا104839251942087003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل صاحب عباس حسن104840251942062262

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين يونس كامل منصور104841251942108053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد الرضا كريم خرباط104842251942075060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه محمود عبد الكريم خليفه104843251942062683

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حيدر عبد الحسن باقر104844251941031025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم حمزه مطلك عطش104845251942059541

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين كحط جالي104846251941044208

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء هالل مشير عبد104847251942059315

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد قاسم صاحب جبر104848251941031735

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد جميل داخل دحام104849251941031640

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور علي عبد هللا دواح104850231942271420

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائينوره تركي وحيد محمد علي104851241942103118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور الهدى مهند حسين علي104852251942062817

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء كاظم حمود حريب104853251942062380

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عالوي ناصر حسين104854241941037024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمروه رحيم حسين هفار104855241942169056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيرسل محمد جاسم حسن104856241942123050

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيعذراء حبيب عبدساده محمد104857231942187018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه منصور حميد هادي104858251942084351

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه وليد رشيد مجيد104859271942160168

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايات احمد طارق عيدان104860251942062013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيميثم ناجح شمران محسن104861251941122133

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيرغده عبد الزهره سلطان عطيه104862241942146026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيكوثر محمود عمران حاجم104863231942103075

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عالء عدنان نعمه104864251941205077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر عمار محمد جواد104865251941031883

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه عبد الحسين عبد الحمزه عيسى104866251942055041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب فارس تركي محمد104867251942059351

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيهشام والي بريس هالل104868291941007387
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين محمد نواف راضي104869291942051060

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن هادي فضاله104870251941026006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى كريم علي كاظم104871251941012154

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور حيدر عبد نور جاهل104872111942065180

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر نجم اعبيد جيجان104873241941003305

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيغصون حسين اسماعيل شراد104874271942057142

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيغيث حسن عبد الكاظم جاسم104875241941003206

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد االمير حسين برهان104876241942119067

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيمريم عبد  حميد جاسم104877241942095106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى عبد الزهره عوده جابر104878221942125260

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيحسن لطيف ياسر جبر104879221941051011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيعلي زهير وداد رحيم104880221941049023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور الهدى باسم محمد حسن104881221942185118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي اسعد حمزه عباس104882231941005117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي جاسم حسين104883241942122057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيفاطمه عدنان مدلول طاهر104884231942153136

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيمنتظر عمار مدلول صكبان104885231941169039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء خليل حسين عطيه104886231942153076

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه قاسم كاظم ياسر104887251942084705

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكوثر ماجد صالح مهدي104888251942084779

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسيف علي طالب محسن104889231941020167

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين عيسى جابر جدوع104890251942062147

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعال نسيم نوري رضا104891251942084645

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس احمد شاكر علي104892251941031356

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيمشتاق كامل عناد مظلوم104893241941002153

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق جعفر فليح حسن104894251941208016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيرسل نعيم حيدر موسى104895231942154016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء فاضل فرقد محمد  حسين104896251942062230

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيهدى فالح حسن عبد104897251942062870

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيمحمد المي ناهي شليبه104898241941009116

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيأستبرق احمد دخيل عبد104899241942111001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيرحاب هادي محمد مايوس104900251942102013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد جهيد عبد الرضا104901221941077143

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي مجيد مطشر طاهر104902221941363098

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيايه حميد ستار جابر104903221942153056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء محمد جبار عجيل104904221942185062
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيسالم عادل حسين محمد104905221941013070

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيعلي جابر عيدان صكبان104906231941202015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيمنتظر علي عبد الهادي عليوي104907231941032090

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائياالء حمزه ابراهيم عبدهللا104908181942176018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم عباس حميد ابراهيم104909251942062737

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايمان فارس جعين صكر104910251942062103

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم حسن ذرب لفته104911231942088402

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيعبدالمهيمن علي حسين علوان104912211941079030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيغيث نعمه كاظم موسى104913231941014084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيقاسم فاضل منذور هندي104914231941067088

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيزينب مهدي صالح نصيف104915251942092014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور فالح حسن عبد104916251942084887

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.9ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى ناجح جالب مرزوك104917241941048023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.9ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيشهد فارس نعمه محمود104918251942055071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.8(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساره صادق محمد صادق104919251942084538

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيه قاسم كاظم محمد هاشم104920251942101013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيعلي محمد حسين ساهي104921251941116043

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه عبد الحسن حسين جواد104922251942084341

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهدى حيدر حسين عبد104923271942058297

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيحوراء حسن نعمه تاجر104924251942119014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيعلياء عبد هللا صاحب عبد الساده104925251942097096

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيايالف حاتم كاطع موسى104926251942096039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية صدى الطف للبنينميساناحيائياحمد رحيم كاظم مظلوم104927281941042002

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى هاني ناصر عباس104928251941031787

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائينورالهدى صبحي طلفاح وادي104929291942052255

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء حسن علي هاني104930251942062321

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيعلي رسول عبد االمير عيسى104931271941154077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد حمزه مسلم كريم104932251941031281

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجواد سعدي عليوي حمادي104933111941055011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمريم عبد العباس سبع نتيش104934221942323283

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد جاسم محمد موزان104935131942096017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيسجاد احمد رسول ماضي104936291941002071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي سلمان خلف مهدي104937121941026105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغدير باسم عبد االمير جابر104938251942062599

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمثنى جالل كعيشيش غازي104939271941005195

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيذو الفقار مؤيد جمال يوسف104940321941010036
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعلي عقيل حميد سلمان104941241941027155

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزهراء كاظم حسين كاظم104942271942107029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء ثامر سموم هاطور104943241942102053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عدنان نعمه حسين104944241942114263

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيسرى سنان عبد االمير حسين104945241942117104

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيبراء علي ممتاز حبيب104946261942087019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيتبارك رحمن مخوف ضاهد104947241942107025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد بشار محمد عبد104948181941049028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ثائر ياسر حسين104949221942141097

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبراء عباس صعيجر بهيرو104950221942141039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي رشيد مطرود حمد104951221941003117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد خليف عبد104952221942115034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهبة احمد عبد علي104953161942161057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغاده رضا سليم عبد الرضا104954231942088316

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيفارس محمود خضير عباس104955231941177018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلاحيائيسجاد غالي جاسم محمد104956231941190013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ث نون والقلم االهلية للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين نبيل هاشم جازع104957161941057005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائياخالص عبد الرحمن عباس عكاب104958221942103010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيكوثر عبد هللا عبد الحسين تركي104959231942098157

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائياحمد شريف عبيد محمد104960231941008011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينور محمد عبد عبيس104961231942090279

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزينب هارون كريم جلغم104962231942081038

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمؤتمن سليم كريم علي104963231941252129

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيوالء رسول عبد هللا عبد الحسين104964231941032095

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا عمر صالح يونس104965181941013006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمسلم عقيل عبد هللا حسن104966231941055053

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيآيات مرتضى صالح ابراهيم104967221942209007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيعذراء محمد مرهون حمزه104968251942170303

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيساره عبد الكريم حسن علوان104969231942115084

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء كريم حسين جلوب104970231942093066

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيهيام مثنى مراد احميد104971201942109099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيحيدر جواد صياد حسن104972201941017010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيجنان حيدر موسى محسن104973271942057047

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشيماء حسن حسين حسن104974251942084595

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيوسن محسن جادر عمران104975251942122136

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزلفى ناصر رحيم جاسم104976251942062311
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.5ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيآيه أحسان كاظم حمد104977251942108029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين مناف كاظم عبد104978251942062156

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيحسين عزيز جاسم عبد القادر104979171941011085

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيحسن فالح حسن عباس104980271941008027

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيشهد علي محي حسون104981251942170285

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد سعيد حمد هللا عبد الرضا104982241941204003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك محمد حربي محمد104983241942093033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائينرجس ميثم عبيد حولي104984241942093143

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي بشير جمعه زغير104985161941089039

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ناجي يوسف موسى104986221941066028

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي عبد الصمد مهدي كريم104987231941005130

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد كريم عبد هللا حسن104988251942062545

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعباس مالك عنون حنش104989241941009081

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائييحيى عبد الرحمن حمادي حمادي104990261941012149

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيالمصطفى احمد نوري محمود104991251941031078

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى وعد عزيز غازي104992241941021044

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيابراهيم غالب ظاهر حمندي104993251941052075

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد كاظم عباس عبد الزهره104994251941150329

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيعلي احمد نعمه خضير104995251941014068

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسن عدنان عبد زيد نعمه104996241941069009

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةاحيائيجعفر صادق حسين حمد104997241941007005

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عباس شدهان فرمان104998251941207083

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد سالم عبد الحسين كاظم104999251941052061

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي باسم علوان محمد105000251941035023

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيساره منذر نعمان خضير105001251942101167

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد علي فيصل جريو سلمان105002251941012084

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكاظم عبد الكريم محمد علي105003251941031559

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه رياض وثيق مهدي105004251942059479

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي داخل جاسم105005251941031217

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسن ستار جبار كرير105006251941009051

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية المزايا االهلية للبناتبابلاحيائيدينا كريم حسين جاسم105007231942151002

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد هادي احمد حسن105008251941031063

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشيماء ناطق حمزه جبر105009251942084598

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد فالح حسن مزبان105010251941044019

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمروه كاظم محسن ابراهيم105011231942088398

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيزينب علي محمد علي105012181942275042
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حازم جاسم يوسف105013241942081037

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيسجى رائد مالك نايف105014251942055063

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيمحمد عواد كاظم حميدي105015251941016042

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيطه واثق نعيم حاجم105016251941031354

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيختام علي عباس جاسم105017251942092010

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيانسام حميد علكم جياد105018251942059046

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد بديع رحيم جدوع105019251941200073

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينرجس سالم صبيح كاظم105020251942101270

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيميثم نجم عبد الزهره رحيم105021251941205399

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائياسراء حسين عبد علي خليف105022231942101007

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور محمد عبد الزهره هادي105023251942084888

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيبهاء صفاء ناجي جاسم105024251941031114

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيايات علي عبد االمير شرهان105025251942170042

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد جواد كاظم جون105026251941031643

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيفاطمه حسين حمود عبد الرضا105027251942072016

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسنين موسى حسين خطار105028251941205058

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيفضاء مايح كطران كاظم105029251942061029

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيحنين باقر عباس عبد الحسين105030251942087018

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمريم سليم علي حسين105031251942062733

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد خضير عباس105032221941065017

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيعبدالمنعم احمد ذياب عالوي105033181941067033

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي محمد جار هللا105034221942143147

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس تركي زوين جوده105035251941207044

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينرجس عبد االمير عبد علي مطلب105036251942170395

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين مشير عبد علي تفال105037251942062152

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينه عبد الحسين عبد االمير طالب105038251942084527

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيحوراء سالم هاشم ياسين105039251942170100

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الرحيم صاحب حسين105040241942220076

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيامير جايش مطر حسين105041251941031083

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية العباس للبنينكربالءاحيائيمنتظر عباس داخل حسن105042271941043015

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمؤمل عبد االمير محمود حسين105043271941005191

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى فؤاد غويلي عبد105044251941045141

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيامير صبار عطية دوهان105045231941042009

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب سالم كاظم عباس105046231942088220

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيدعاء فارس عبد عباس105047251942108091

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء رعد محمد ابراهيم105048251942062343
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيسجاد عواد صافي مشعان105049271941007057

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائينور احمد عبيس كاظم105050231942125101

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد قاسم محمد عبد الزهره105051251941031737

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسهر مجبل مظلوم سطم105052251942084570

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيآيات محسن وحيد حسين105053251942097001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيافنان جميل علي عبد العباس105054251942062066

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيرقيه ابو سوده عبود سلمان105055251942122050

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا احمد عزيز مشتت105056101942115144

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيفاطمه سالم عبدالكاظم محمد105057231942149034

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغفران محمد غانم عبد105058251942062613

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائينرجس محمود شاكر وداي105059251942122120

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيافنان علي عبد الحسين عبود105060251942108020

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حسن حاتم جاسم105061251942096297

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزينب ميثم هادي نعمه105062181942176095

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيحوراء علي مرتضى علي105063241942117045

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين عبد الكاظم عبيد محمد105064251942062142

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيدعاء محسن عبادي كاظم105065251942170116

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عبد الحسين جبر فليفل105066251942062357

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عبد الرضا عبد الساده ردام105067251942098010

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه حسين مهدي هادي105068251942100298

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيندى صالح عباس صبح105069251942062792

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيحوراء جميل حسين عطيه105070241942117039

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه محمد حسين حامد105071251942084744

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي كاظم كريم105072241942220227

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.5ثانوية المتميزاتالنجفاحيائيرقية جاسم محمد راضي105073251942074010

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينمارق علي عبد االمير حمد105074251942062802

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء احمد مكي بدر105075251942101110

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزهراء محمد منشد بطي105076291942051154

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزينب حسين ابراهيم طراد105077271942091071

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه عدنان صياح طعيمه105078221942172081

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياالء محمد جراد دايج105079221942153027

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه عباس جبار عباس105080251942062654

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور قحطان عدنان حسين105081251942062833

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور منصور كاظم شمخي105082251942100418

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء جودي كاظم حسون105083251942096148

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيعال مؤيد كاظم عبد المهدي105084251942086059

3590 من 2919صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائينبأ علي حمزه كاظم105085241942168112

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيايات محمد جبار حسن105086241942168010

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين علي عباس صاحب105087251942084162

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيزهراء كامل جواد راضي105088251942082019

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيبنين مهند محمد رشاد جعفر105089251942083009

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم عوده كاظم105090221942323153

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيريام عبد الوهاب ياسين محمود105091211942110029

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور مرتضى غازي محمد105092121942094287

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكوثر محمد عبد الرضا مكي105093251942084781

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبتول محمد عيدان موسى105094251942084132

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيهاله احسان عبد علي احمد105095271942088232

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ عباس حسين حاتم105096251942059584

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيايمان مجيد سعيد عبيد105097251942097020

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه ميثم عبد الحسين لوبي105098251942084747

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب عبداألمير عبد القادر جابر105099251942084489

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيزينب ثامر حاكم عليوي105100251942075039

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيآمنه عثمان مالك كاظم105101251942089002

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرقيه عمار عبد العالي عبد105102251942062292

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيفاطمه جميل عبد عزيز105103251942122104

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائينور الهدى محمد حسين جواد105104251942061035

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينبأ محمد هادي جابر105105251942100380

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيزينب جبار ظاهر وره105106241942117092

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيهاجر عصمت كاظم مهدي105107271942081090

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيفاطمة احمد جبار عبد علي105108251942119042

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى قاسم كاظم صكبان105109251942057083

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور الهدى عادل عدنان جواد105110251942100401

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء محمد حسن محمد حسين عبد الحسين105111251942062385

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء حسين عبيد خضير105112231942093058

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزهراء حسين حبيب عبد105113271942107023

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيغيداء عادل صاحب كاظم105114251942070135

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائينور الهدى حسين سلمان محسن105115251942170400

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشيماء صالح محي جاسم105116251942084596

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب حسين وجيه علي105117251942102020

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائينور الهدى ستار عبد الحسين كاطع105118251942100399

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقية حميد مهدي جعفر105119251942084326

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.8ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مردان عبد زيد مزهر105120251942108284

3590 من 2920صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى محمد ذياب جالب105121251942086095

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء محسن ياسين محمد105122251942055049

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء حيدر جواد حمداوي105123251942062218

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيصبا هاني عبد علي موازي105124241942220355

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه قاسم درويش عناد105125251942096314

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيرسل بهاء سلطان عبد هللا105126251942111027

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين عبد الحسين محمد ساير105127251942062141

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيلمياء كاظم شدهان فرهود105128251942084783

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك رياض مظفر مهدي105129251942062175

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهره عبد العباس مهجج فرهود105130251942122069

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي شجاوي حسين105131241942104117

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.7ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي كاظم محمد105132251942055080

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيفضه جواد عبد االمير جواد105133251942102032

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب مجيد طالل حربي105134251942096212

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيشيرين علي حسين بدر105135251942122092

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه وسام محمد  جواد105136251942084751

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيفرح نزار علي يسر105137261942071030

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيتبارك حيدر عزيز خلف105138251942053017

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائييقين حاكم كاظم جساب105139221942413083

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيبنين قاسم لفته طرخان105140251942122029

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائياديان غازي مسلم عبد105141251942119001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء علي فاهم رزاق105142251942059284

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيطيبه عبد الزهره شاكر لفته105143241942168090

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائينمارق رسول جفات دهش105144231942113085

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه شنشون جواد كاظم105145251942062651

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيدعاء فوزي حياوي عبيد105146251942084270

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائينورا هادي كريم عزوز105147251942076049

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهراء ناجح سرحان راجي105148251942122068

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبشرى صالح مهدي جعفر105149251942084141

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمه كريم حسن علي105150251942086075

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزهراء محمد علي نجم عبد الرضا105151231942086090

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائينور والء عبيد عباس105152231942123106

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائيزهراء جابر شياع سلمان105153231942152007

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيبنين كامل حمزة عبيد105154231942142053

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيهدى هادي هاشم مراح105155231942099046

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزينب عمر مهدي جابر105156271942144023

3590 من 2921صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيفاطمه يوسف احمد علي105157271942087129

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيشهد اياد شيحان زغير105158271942093041

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزينب طالب مهدي حسون105159271942088120

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيمريم محمد حسين علي105160271942064135

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائينرجس يعقوب كاظم صكبان105161271942095103

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0الخارجياتكربالءاحيائيهبه حامد عبادي عبد علي105162271942401060

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمقتدى حسين محمد محسن105163271941014245

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيمريم احمد محمد علي محسن105164271942058251

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.6اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسما حافظ خليف عزيز105165271942060226

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائينور حسين عبادي رسول105166271942056395

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمنار اسعد خطف خليل105167221942113248

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينب رضا محمد تقي موسى105168271942055134

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0الخارجياتكربالءاحيائيمريم فائز اموري كاظم105169271942401052

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائياستبرق عبد الخالق زويد عبد الرضا105170271942079008

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء نبيل حميد سعيد105171271942056168

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى مرتضى كاظم جاسم105172271941154116

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينرجس كوثر حسن هادي105173251942192099

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيشهالء محسن علي محمد105174271942088151

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حسين علي عوده105175271941001195

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيحنين حسين عليوي ضايف105176271942147017

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.9ثانوية المتميزينالنجفاحيائياحمد كاظم جواد كاظم105177251941035001

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه محمود شاكر حمد105178251942058052

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائييقين علي عبد الحسين حمادي105179221942113309

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيغدير عدنان نعيم عجر105180271942060255

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي والي شهيب مطرود105181251941052049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيصفا جالل احمد حمود105182271942063121

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيسجى حسن علي مطلك105183271942063110

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمالك نايف جاسم حسن105184271941034082

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيكوثر عباس تعبان محمد105185271942056310

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيفاطمه حميد عبد العظيم جمعه105186271942054033

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيحسنين حميد مكي روضان105187271941004009

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد حميد عبد الكريم105188271942091067

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء محمد جبار صالح105189221942412019

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيالبشير علي محمد عاصي105190231941020040

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيهاجر منصور احمد مزهر105191271942081091

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء كريم عبد زيد ابراهيم105192271942056165

3590 من 2922صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد محمود عبود105193121942091021

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيايمان جابر محمد حشيش105194271942069012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي نعيم مزهر جراد105195221941040119

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه نصير عبد الكاظم فيصل105196251942084352

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعباس فائق حسين عكال105197231941181036

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين محمد ناصر حسين105198251941031312

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر مؤيد جواد كاظم105199271941005289

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيمصطفى محسن فيصل جبر105200231941183074

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى علي خضير محمد105201231941251339

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزينه عبد الرحمن عبد الرضا محمد105202231942087197

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسنين يوسف جفات راضي105203271941002047

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيقاسم محمد غدنان شنين105204251941012112

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عامر كامل مفتن105205251941052063

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيمحمد علي مهدي فرحان105206231941027060

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك صالح مهدي شاكر105207251942084188

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء قاسم عبد  معين سلومي105208111942076114

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيغفران عبد الصاحب لطيف مهدي105209231942127053

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمنتظر فالح فهد جاسم105210271941007147

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيلمى شريف علي جمعه105211271942160172

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحسناء حمودي مسلم عبد105212251942062211

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيميقات علي واوي عبيس105213271942056354

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيحنين احمد كريم عبود105214271942094018

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائياسراء عبد الرزاق عباس ابراهيم105215251942071003

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحيدر احمد جبار حسين105216271941005078

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيمروه عادل مهدي خشان105217271942060297

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيليث احمد حسين علوان105218271941133019

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائياحمد محمد جالب تايه105219221941057002

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسن فضل سفاح غازي105220271941010036

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى محمد علي مهدي صالح105221251942108337

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمخلد حسن كاظم شنين105222271941002182

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيفاطمه احمد جاسم محمد105223231942087254

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيعبد هللا عباس كريم عبد105224231941177013

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيرحاب ماجد عدنان خليف105225231942115052

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدير عالء شاكر جاسم105226161942165320

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائياالء احمد حاتم عبد105227271942069005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيعلي نعيم عربي نايف105228291941005085
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمروه طاهر علي جابر105229251942059530

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائييوسف ضياء يوسف نعمه105230271941005307

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب باسم محمد حمزه105231251942062406

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيليلى قيس محمد علي عبد الزهره105232251942096347

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزينب تحرير رحيم محمد105233271942095055

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائينور مالك حمزه جابر105234271942107055

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيحوراء عقيل ناصر حسين105235271942101012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء عباس فاضل هاني105236151942054060

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيبراء عمار مهدي رخيص105237231942094008

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيتقى عون طاهر كاظم105238281942078020

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمصطفى عالء مجيد محمود105239271941001342

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى مؤيد نجم عبد105240251941012160

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائينرجس سالم احمد خضير105241271942081089

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائينورس فائق حسين عباس105242271942057199

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيطيبه درويش كاظم عبد105243271942069075

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيارجوان علي عبد الكريم جعفر105244271942064007

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيغيداء عيفان فضل حسن105245231942110042

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء سالم عبد االله عبد الرضا105246251942108142

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءاحيائيغيث ناجح رحيم ناجي105247271941006025

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب حسين فاضل جبار105248231942117081

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائيضمياء هادي كريم عزوز105249251942098013

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيزهراء احسان علي جاسم105250271942068060

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه كاظم مهدي صحو105251271942058230

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيجمال حيدر مصطفى جعفر105252271941002039

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمه يوسف حسن حمزه105253231942114107

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائياسيل صباح صافي عبود105254231942148003

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيبنين محمد راشد جاسم105255231942090059

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيفاطمه حميد مجهد هادي105256231942082049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسن عبد الحسين مسلم105257161942183075

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائينور مزهر حميد ناصر105258231942098186

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمنتظر عباس عمران موسى105259271941154123

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيمحمد هالل غني عبيد105260251941116061

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيبنين خالد يحيى موسى105261231942088060

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيرسل فرحان جياد فهد105262231942109071

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيحوراء محمد شاكر علوان105263231942087107

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمروه حسن حمزة علي105264271942056318
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيصفاء حسن حمزه نجم105265271942058192

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي شبيلي طالل طواش105266251941045082

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيمنال صالح راشد حسون105267231942143033

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرواء حسن كريم طاهر105268141942110061

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيسجاد حاكم كاظم عبود105269221941095009

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر صباح تركي سعدون105270221941098048

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمنتظر صالح علوان ابراهيم105271271941011131

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيضحى عدنان جعفر كافي105272271942055179

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد مهدي حيدر محمد سليم عبد الغفار105273251941031753

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيدعاء شوقي يحيى منعم105274251942059185

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء حيدر شرهان شعالن105275231942088330

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيشهد محمد كشيش محمد105276271942076029

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيهاله جميل هاشم جميل105277201942180119

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيفاطمه محسن علي محمود105278271942063157

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيايالف نذير عيدان عبد105279261942104019

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين طالب حسين علي105280111941004024

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهره بوش بريج غيالن105281221942321079

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيفاطمه رضا لفته عنون105282271942087120

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائينبأ لواء جليل داود105283261942109100

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيميساء خيري محمد حسين105284231942125096

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيايهاب احمد حريم صالح105285221941035028

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمختار عباس محمد كزار105286231941251318

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائينورا كاظم مزهر سالم105287231942182014

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائياستبرق فالح صادق حسون105288271942061004

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيفالح عباس حسن نوفل105289231941031110

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيامنه كريم خلف منصور105290221942417009

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيحسن ميثاق طعمه فرحان105291271941020017

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيبتول محمد عبد عبيس105292271942089015

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيامير رائد عبد االمير سداوي105293271941019011

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء كريم حسين كاظم105294231942088193

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيماب عبد هللا مجيد عبد الكريم105295231942087285

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائياحمد كاظم برغوث هاشم105296271941011005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيغفران كاظم عبد هللا درويش105297271942076031

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيرضا سلوم سلطان حاجم105298241941001096

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائياسراء عبد الحسين كريم ماجد105299251942100025

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيفاطمه علوان حسين دخيل105300271942052114

3590 من 2925صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك حامد جابر عبد105301261942120044

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء اثير عبدالحسين حسين105302131942098040

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينه علي شالل محسن105303231942271231

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء فاضل نور حسن105304231942088191

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيايناس وسام حميد عبيد105305231942087047

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي باسم هاشم سالم105306141941027034

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحنين عبد الستار موسى محمد105307221942153088

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيسهام كاظم ساجت طبيلي105308261942075060

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب علي محمد سلمان105309251942062448

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيليث خالد بدر نجم105310171941007186

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزهراء علي عباس اديب105311271942088108

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءاحيائيمريم سعد هادي مكرود105312271942091135

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمنتظر مهدي ابراهيم محمد105313271941154127

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيكرار محمد توفيق محمد105314271941011102

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيسعيد كامل حمزه بجاي105315231941032035

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيساره كريم كاظم علكم105316231942081039

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيزهراء شاكر يوسف يعقوب105317231942116019

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمريم رعد حسين علي105318271942056325

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينور ثامر شاكر محمود105319271942063185

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيتقى فالح جواد كاظم105320261942075026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيكامله كامل احمد محمد105321271942058244

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيلمى سلمان حسن كاظم105322271942058247

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينب هاشم خضير شندل105323231942090163

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسنين فالح شاكر اليذ105324271941002045

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيكوثر نعيم قاسم مانع105325261942099036

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيسجى مشتاق جادر خلف105326221942139120

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائياحمد رحيم عبد لعيوس105327221941013004

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيشروق احمد مهدي صالح105328261942119026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الهبة للبناتذي قاراحيائيزهراء سعيد عجيمي جابر105329221942120024

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس سليم ساهي عاجل105330221942204139

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيزينب مهدي نعمه كاظم105331271942093037

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائييقين عوده حنون اعجيل105332271942064156

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيحيدر علي ابراهيم عبد الحسين105333251941016016

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ فالح حسين عطش105334251942059588

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسفانه احسان جاسم محمد105335231942088266

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيفاطمه صالح عبد المهدي مجبل105336231942091068
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد جميل عبد سلمان105337261941010180

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيرقيه حسين هندي محمد علي105338251942101097

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيسجى عباس شاكر ظاهر105339261942080123

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحسن اسماعيل محسن شهد105340231941020300

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيسجود أحمد حتوان طاهر105341221942139116

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد جواد كاظم موسى105342241941001009

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.5ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيايالف خالد حاتم متعب105343241942084002

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيضحى مهدي صالح سعيد105344241942088047

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد باقر محمد105345241941003194

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفرح حمزه عبد جبر105346241942139130

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.2ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيمؤمل حسن نادر عوده105347241941041032

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية المعارف االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي صالح جرخ محمد105348241941037036

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل حازم عبد الرزاق عبد الزهره105349241941003220

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين محمد احمد محمد105350241941001073

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد سامح عبد الجليل عبد الحسين105351241941003249

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيالمالك محسن محمد مهدي105352241942149009

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائينور عباس حلو حسين105353241942122120

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزينب غسان محمد مهدي105354241942120139

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جبار عفات علوان105355241941001234

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيلمى معن محمد عبد الكريم105356241942120246

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيصادق عقيل عبيدة حمزة105357241941062036

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي فاضل عباس رحم105358241941001187

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيسجاد كاظم فنيطل عبيد105359241941002071

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيحسنين جمال محمد حسين محمد105360251941008040

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حيدر جميل علي105361241941001172

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائياحمد ابراهيم عطيه كاظم105362241941009004

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر محمد عبد علي105363241942077037

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيعلياء علي حيران طاهر105364241942124104

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عوده مكيل عناد105365251941052048

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جواد كاظم عيدان105366241942096122

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيأنور كاظم حسين عناد105367241941027010

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي عبد العباس مزهر105368241941027068

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيخضر حيدر عبد الكاظم فرحان105369251941207028

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0إعدادية الفرقان للبنينصالح الديناحيائيمحمد جمعه حسن علي105370181941021038

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيمريم ميري هواله حسن105371241942077041

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد غياض جابر105372241941003158
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عذاب نعيم مظلوم105373241941027087

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حميد عزيز ناصر105374221941359010

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينبراس حميد عزيز عباس105375261942250222

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عظيم عبد الحسين معيبد105376241941001184

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيشكران يوسف حاجم صحين105377221942141156

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيبتول علي جعيز جالب105378221942311014

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه اسعد عبد جيثوم105379241942118099

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيمزاحم خلف حسن عبوش105380201941056028

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد مرتضى عبد مسلم عبد هللا105381241941001265

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيمصطفى حمزه عبد هللا حمد105382271941046105

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيفاطمه يحيى حسين موسى105383231942080106

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيفاطمه حميد صياح مشكور105384241942152014

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيحوراء فالح هاشم داخل105385241942106044

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةاحيائياخالص رحيم دبعون دخل105386241942097002

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائينبا سالم خزعل مكلد105387241942130108

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه داهي زامل مهبول105388241942114229

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيزينب فليح جواد حسن105389241942167014

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيسجا رحيم جبار محمد105390241942095078

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول ماهر ايدام ناهي105391221942394020

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة رياض كاظم موحان105392241942102172

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيختام رحيم عايش عباس105393241942101035

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيتقى سعيد توية عكموش105394221942168015

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عامر علي عبد الحسين105395241942141024

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيحنين حامد محمد حمزة105396241942085020

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيتيجان سليم عزيز مرجون105397241942093035

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيمريم مهدي عبد علي علوان105398241942102193

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةاحيائينهى فالح يوسف محمد105399241942125011

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى رياض جاسم راضي105400241942114290

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيايات رياض كاظم كعيم105401241942119017

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيزينب طراد كزار عبد105402241942093061

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيايالف كاظم باجي هالل105403241942220054

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائينجاة مشكور محسن كاظم105404241942102202

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيمريم صالح مشير عباس105405241942130101

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيرسل محمد كتاب حسن105406241942124050

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيمنار كريم عسكر حسين105407241942103111

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب حمود عبد مشهد105408231942120098
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهراء رسن صحن هاشم105409251942122061

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة جالب عيال ماضي105410241942123105

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسحر علي عبد الحسين سداوي105411241942220322

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيرسل عباس حاكم بديوي105412241942108054

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينرجس جليل دليف كاظم105413221942178147

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائياسراء عباس عبد دخيل105414241942102015

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيريام سعدون عبد علي حسون105415241942106065

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيرسل لهمود عبد غالي105416241942111040

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيشروق حسون مطرود كاظم105417241942110059

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيرباب حسن عبد الكاظم علوان105418231942076026

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيزينب مجيد كاظم حسين105419241942111056

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيهدى عالء عبد علوان105420241942110105

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيفاطمه محمد جبار نعمه105421251942104048

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيمريم محمد فاضل ابراهيم105422231942090249

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حيدر جبار حلواص105423241942082029

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيامال عباس محمد حسن105424241942110008

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيسجى عبد المهدي أسكندر عبد الكاظم105425241942124086

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عبد الرضا عبد الكاظم عباس105426241942095050

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين فاضل فزع105427241942104072

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.2ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيبتول علي محمدحسن عبد105428241942084008

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيطيبه فاضل خوام مهدي105429231942127047

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب علي كتاب رهيف105430231942271216

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيشهد فارس سوادي عبد الساده105431241942101075

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيعذراء ربيع خرجان مخيف105432241942123104

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيحوراء ثامر مطر عبيد105433231942076018

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيصفا جعفر حسن عبود105434241942114196

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عالء سعيد عبد علي105435181942275065

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيرغده كاظم عبدصالح حسن105436231942168014

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائينوال كريم مطرود غانم105437241942134158

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين ضاري جابر عامر105438241942121062

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ماجد سلمان حبيب105439241942095056

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيطيبه محمد مزعل حسين105440241942124099

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائياديان حسن حتحوت جوده105441241942096002

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جميل كاظم انبيت105442241942124060

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين حميد علي فياض105443221942175034

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسجى حبيب كظوم نايف105444231942088259
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزهراء سلمان علي شدهان105445231942089059

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيآيات مكي صاحب عبدهللا105446231942143005

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء مازن فرحان عبد الحمزة105447241942220236

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياسالم عقيل عباس عبيدي105448241942121019

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسمية عبد األمير عبد السادة حسن105449241942121215

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيرسل حميد عبد حمزه105450241942124049

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيزينه مخيف حاتم خلخال105451241942093070

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيآيه عبد هاني فنطل ذرب105452251942122003

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرويده كاظم جاسم محمد105453241942114113

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيشيرين حسن فليح هاني105454241942102142

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائياخالص عبد هزاع مصحب105455241942101005

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأيات حسين محمد عليوي105456251942062019

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيصابرين عباس طاهر عطيه105457251942084600

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيايات اديب عدنان حبيب105458251942084079

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيرانيه مظلوم حبيب محمد105459241942112020

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيحوراء علي رشيد عبد الشهيد105460231942089036

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيزهراء خالد منصور عبيد105461231942080051

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيغفران حران كاظم هادي105462241942107095

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيحنين محمد عبيد شهاد105463241942096049

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سالم عبد الكاظم جاسم105464241942095047

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيزينب صالح مهدي عبيد105465251942066031

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حاتم مايح مردان105466251942095041

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائينور ضياء جبار حمزه105467251942087070

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيدعاء محسن تايه سلمان105468241942149023

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزهراء هاشم مجيد نعمه105469271942107031

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيجنات حيدر قاسم كريم105470251942097033

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنار أياد عبد االمير عبد105471251942062759

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيبيداء عالء حسن فليح105472241942103023

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور سالم حسن علي105473241942120284

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيجعفر حسنين عبد الحسين عبد علي105474241941031011

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيضي صالح مهدي فرحان105475241942082057

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيطيبه محمود عبد الساده كاظم105476241942149059

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.6ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيساره عباس علي مهدي105477241942084022

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيامنية حاكم مرجون عبود105478241942103011

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةاحيائيكرار خضير عباس ليلون105479241941064040

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيانفال كاظم عبد االمير كاظم105480241942124015
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قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيطيبه جواد كاظم خايف105481241942112039

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيابراهيم توفيق جابر ترف105482241941036001

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى محمد حسن عبيس105483241941015147

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم عبيد رجه105484241942102097

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيقنوت جمعه زعيور ناهي105485241942088057

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيموسى كاظم عبيد علي105486161941085075

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيبركات علي هدهود سالم105487241942141015

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيرشا نعيم مطشر محسن105488241942093048

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عادل ذياب ناجي105489241941036132

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائياسيل علي حسين حمزة105490241942102019

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ماجد عبد حمزة105491241942102098

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيمريم احمد عبدالزهره خلف105492241942082077

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عالء ياسر حسون105493241941036134

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيهبه هيثم حميد ليلو105494241942106173

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيفاطمه علي حاجم سلطان105495251942104046

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيحوراء رحيم حسوني جبر105496241942123037

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيطيبه رسول تومان ناصر105497241942096108

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.4ثانوية المتميزاتالديوانيةاحيائيزينب احمد حميد نعمه105498241942084019

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيعلي سعد حسن بعيوي105499241941006054

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائينور محمود عبد الزهره نغيش105500241942104136

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهمام سلمان علي عباس105501111941016131

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي حسين حسان105502241942130050

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسين محمد هادي عباده105503231941005062

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد سعد جبار محمد علي105504271941014199

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيازهر ماجد حامد طالل105505241941019005

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين عبد المحسن هادي105506241942102107

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيياسين مهند نجم عبود105507241941036164

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيحوراء حسين حاكم حسين105508231942118016

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيشهالء عبد الرحمن عبد العباس بديوي105509241942095080

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيليلى محمد مالك خدام105510251942109045

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عدنان عواد عذيب105511121941026154

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر علي رميض مجهول105512241941034058

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائياساور عباس عبد االمير حسين105513231942118002

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةديالىاحيائيحسن عماد فنر حسين105514211941223041

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيعذراء علي طحيور حسون105515241942085070

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائياسماء محمد عوده عريبي105516241942106006

3590 من 2931صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كاظم كريم سماجد105517241942139077

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حسين كاظم محمد105518241942139121

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد سليم حاتم علي105519241941204004

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيامير عبد الحمزة نوري هضمان105520231941017014

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيساره فخري داود سلمان105521231942103057

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم محمد عبيس105522231941071089

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيزينب قاسم كاظم جاسم105523241942117098

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيحوراء عبد هللا جبر حسن105524221942185031

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائياماني حسن علي عمران105525241942102020

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيندى حساب دريح حنش105526241942220486

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي حسين سلطان105527241941003257

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر محمد جرينخ عبد105528241942136055

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعبد هللا لطيف حميد عبد105529231941017091

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيرحاب حيدر اعطيه مجلي105530241942093046

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيفاضل عباس ريسان ورور105531221941002195

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة احمد مطرود نزال105532241942120212

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمحمد حسين قاسم عبد الحسين راضي105533231941006156

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات احمد شاكر جابر105534251942101004

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيآيات عدي حاتم علي105535241942114010

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيعلي رياض شمخي جابر105536241941005092

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةاحيائيحسين مالك شوجان عبود105537241941064020

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين كاظم عبدهللا كاظم105538241941076018

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيايالف حسن عبد الكريم عبيد105539231942078018

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين هادي علي105540241941021029

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد المحسن حسوني محمد105541221942393118

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى كاظم حريب ياسر105542241941028063

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرحاب قاسم طه عاجل105543241942149026

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائياالء حسن سلطان مدلول105544241942184002

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائييوسف رحيم مجيد حميد105545241941008144

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سالم ناظم سلبوح105546241942120110

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيعلي حسين صافي لفته105547261941019025

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء محمد عبد الزهره محمد105548251942084441

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيمروه طالل مراد سعيدان105549241942122107

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيحيدر حسن امانه عبد هللا105550241941008043

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيمريم حاكم فرحان عناد105551241942096144

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيمريم ظافر طاهر حسين105552241942106155

3590 من 2932صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائينور فرحان عاجل جاسم105553241942096163

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمحمد عبد االمير كماش مخيف105554231941019133

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيرفيده صباح مطر كطان105555221942321061

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد جليل جبار عواد105556261941003153

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيحنين موفق جبار عبد105557241942120062

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيرقيه حيدر ناظم عبيد105558251942070061

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيكرار حيدر حمد حسين105559241941028049

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيليث عباس زوري عبد105560241941028053

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيفاطمة قاسم محمد عبد الرضا105561221942161063

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيباقر اسماعيل هادي علي105562241941021004

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيزهراء جواد كاظم عوفي105563251942061014

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيزينب علي صياح دريفل105564221942168025

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قاراحيائيسيف عدنان رزاق كاظم105565221941060022

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيايمان جفات عيدان محسن105566241942093016

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى ماجد صاحب زعيري105567291941003287

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيرتاج عبد االمير كاظم فرهود105568291942065020

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيجعفر جاسم محمد عبود105569291941007060

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيامل صبيح حسن عطيه105570221942175016

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي محمد كاظم فرحان105571271941014148

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيسجاد فيصل حالوه بلوش105572231941005089

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمحمدالصادق ياسر كريم نجم105573291941002173

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمقدس باسم كردي على هللا105574241941008133

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي غانم منيعم خضر105575291941002128

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.4ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيجعفر رافد محمد عبدهللا105576291941020008

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيجاسم حمود جودة حمادي105577291941007056

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر حسين موحان حاجم105578291941003102

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد حسن شمخي جبر105579221941077001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيهاجر عدنان عوده محيل105580221942323336

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيبنين عالء عبد الحمزه حسن105581251942053015

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيبتول عزيز غافل ناصر105582221942175027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيثائر غازي خزي جماح105583291941003035

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء حسين مهدي جدوع105584221942204005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيشمس الضحى مثنى رحيم كريدي105585221942410053

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيسيف محمد حسن رحيم105586271941007061

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيعلي نعمان هاتف جدوع105587231941172026

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعلي عمار محي فرج105588221941067076
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء مجيد عمران مدلول105589231942134028

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعباس احمد نعمه عبد الساده105590231941009058

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيأبراهيم حسين محل عبد الحسن105591261941004001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نعيم عطشان ملوح105592251941045093

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيحيدر ناظم نجيب هادي105593241941003099

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكاظم نظام اسود حسن105594251941031562

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل عدنان لفته عباس105595251941205252

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا عباس محمد حسين105596241941003149

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيعلي اسماعيل حسين يونس105597171941121029

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيسجاد عقيل جابر شاكر105598251941008084

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.7اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد سعد علي باقر105599231941020334

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيابراهيم عماد غضبان موسى105600161941061001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد غايب دردش دحام105601241941013115

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيحسين جاسم عبد الكاظم حسين105602231941032023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيحوراء عباس كاظم محمد105603221942162027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيعمار سليم جواد عبيد105604231941255060

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعباس منعم كوكز فرج105605191941009138

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحسين سامي عبد الجواد دوين105606241941027060

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي جابر مشكور حسين105607251941150201

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عبد االمير عباس جنوب105608251941008111

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيعباس ناظم عبيس شنو105609231941026014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائياحمد عقيل احمد حسن105610231941012012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمسلم عقيل حسين حسن105611231941016061

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيفالح هادي جاسم شدهان105612231941054094

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرقية فارس مجيد حسين105613291942057111

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية العراق األهلية للبنيننينوىاحيائييونس محمد مال هللا حمه105614171941013083

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيزهراء ثامر علي جواد105615181942275036

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمرتضى غالب عزيز جبوري105616241941168053

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمهدي حسين حسن عبيد105617251941044410

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي اعالن صالح طارش105618241941003159

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيعلي مهدي حميد كاظم105619261941004051

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيازهر علي هاشم محمد105620221941077009

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا حيدر جبار علي105621151941013045

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي نعيم والي عبد الحسين105622291941025049

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيعباس فالح عبد الزهره قاسم105623271941150056

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي احمد عبود جاسم105624271941005136
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيجعفر محمود شاكر كموش105625241941003064

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيمحمد الهادي رضا نعمة حمد105626231941042113

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن خالد حمزه هندول105627241941202012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين جاسم رحيم حسين105628141941017027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائياحمد عودة كاظم عيسى105629241941013008

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائياالء سعد ورش جعفر105630221942175012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيانوار توفيق عجة عبد105631291942051025

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيوحيدة واشي كاظم حسون105632291942067053

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيزينب تركي حنظل شفي105633291942070004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيبنين صاحب خضير عجيل105634221942413012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيامينه عدنان عبد جواد105635291942071011

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيدعاء احمد محمود حسين105636231942087117

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيمالك مازن كريم كاظم105637221942113246

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه ابو هذال دغيم جابر105638291942057205

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيهدى فضيح ناصر دنون105639291942083031

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينور قحطان جناح هوير105640291942056128

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيمريم ظافر محسن حسن105641231942118044

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيبراء عالوي لعيوس عالوي105642241942104021

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيزينب شمخي جابر ظاهر105643241942088041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيآالء كاظم محسن سلمان105644241942102003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر محمد كامل جواد105645241942102187

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيأمل حسين عبد الرضا عبود105646251942059004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيفواطم رحمن خروع جبر105647241942094105

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي محمد دابي105648241942111086

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كريم شايع فريخ105649241942149043

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيأزهار صاحب كاظم عبد الساده105650241942122001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائياسراء حسن جالب عبيد105651241942093004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيرقية شاكر علي حسين105652251942097050

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين معين جبار مخيف105653251942062153

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر حسن ديوان طويلب105654221942135164

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيسرى حسين ابراهيم حسن105655181942278015

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيحوراء علي عباس منشد105656291942083005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيزهراء صباح حسن جاسم105657271942052065

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائياسماء علي متعب عناد105658241942106005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيزينب رحم جواد حسن105659241942085052

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيتبارك حاكم محمد غازي105660251942119010
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية بعشيقة للبناتنينوىاحيائيرحمه حسين علي طيب105661171942244023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيغفران شناوه عباس حسون105662241942117121

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كاظم حسن برهان105663241942146054

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيامل باقر صخيل حسين105664241942220039

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيعبير سعد جواد كاظم105665241942103096

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد علكم عداي105666161942380032

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء سعد حيدر حسن105667161942290033

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائياثمار صالح هادي غضبان105668231942144002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيسلوى حاتم عبد الزهره جواد105669271942147046

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىاحيائينسرين هاتف دايخ حسين105670291942054084

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك محمد رضا حسان105671241942114057

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء محمد مدلول حسين105672231942154021

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيمها تعيب سرحان جباره105673251942061033

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمد طاهر حسن105674221942126038

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قاراحيائينور قاسم كريم جبر105675221942425027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلاحيائيهاجر ناظم حسن ناصر105676231942210014

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيآيات ابراهيم رحيم وحيد105677221942167003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائييقين جبار محمد علي حرجان105678231942144089

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيايثار رياض عبد االمير حميد105679211942110009

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيزينب جميل ابراهيم عمران105680251942076022

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزينب سامي مدلول بشان105681291942052145

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءاحيائيرنده عباس فاضل عباس105682271942070024

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيتبارك رائد رحيم موسى105683271942058055

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حاتم زغير عراك105684241942103066

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيخديجه طرخان كريم خطار105685241942111030

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائياسراء عايد مهدي عباس105686241942123005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائينور صباح حسين حمزة105687251942056120

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية الخمائل للبناتذي قاراحيائيهدى علي جميل حسن105688221942196020

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيدنيا رزاق محسن عيسى105689231942120061

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيصابرين عباس موحان والي105690221942108026

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيبنين عبد محيسن كاظم105691221942108004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عقيل نعمه عيسى105692241942114134

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائينبأ نجاح ناظم شاكر105693241942121310

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةاحيائيشهد باسم عوده حمزه105694241942135026

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيازهار هادي جاسم عارية105695241942118003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزينب صالح حسن كاظم105696241942108096

3590 من 2936صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيشهد جاسم كاظم حمزه105697241942103087

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كامل عليوي جعدال105698241942080130

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزجل حسين عيسى فيصل105699241942114116

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيصفا فاضل مرار عليوي105700221942153223

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيغدير حامد كماش منشد105701221942156125

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيفاطمه راتب كتاب مجبل105702231942089128

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيمريم كامل عبد االمير كحيط105703221942108044

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيفراق غانم كالب حمد105704291942067042

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيزينب باسم احمد خضر105705291942051163

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرسل ميثم علي عبد االمير105706251942062270

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاتن حسن كاظم اعبيد105707221942135136

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزينب مشتاق سرحان بجاي105708241942123085

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيهبه علي هادي يوسف105709241942114310

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء جوده حسين جاسم105710241942108070

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينور رحمن حاتم عزيز105711241942124152

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيوجدان جعفر محسن فهد105712271942094072

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء اياد عبد االمير جواد105713251942192032

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائياستبرق غالب جبر طوفان105714251942109002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيمعالي سعد علي حسن105715241942093126

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيهدى طالب رحمان مراد105716241942119143

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيايمان حسين علوان موحان105717221942142003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب ميثم عبد االمير عصفور105718231942120115

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيتبارك هادي لويخ فهد105719241942107027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائياسيه حميد حسين عبد هللا105720241942220019

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينه احمد محسن جاسم105721251942084528

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم وصفي رحيم حميدي105722251942096372

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيجيهان رياض ناجي خميس105723221942139045

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيرحاب عالوي باروخ نعمه105724251942089031

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الصباح للبناتالنجفاحيائيغفران حيدر صاحب صالح105725251942064038

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيشيماء سامي مكطوف ناهي105726291942062035

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيبنين محمد عبد الكاظم غازي105727241942111024

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيزينب حيدر جابر جعيول105728221942151034

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيمريم حسين فاضل مهدي105729241942111094

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيزمن جاسم سلمان حنين105730261942118008

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيغدير عامر صالح حبيب105731241942114214

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيديانا كاظم عشعوش مهدي105732241942121106

3590 من 2937صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء رحيم عبيد حسن105733251942057033

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيمروه دويش عبدالكاظم زغيرون105734291942071075

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائياماني حسين عناد عباس105735221942136005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيمنال سليم عزال عطشان105736291942051286

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيخنساء جهاد حسين عبد عون105737231942271119

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيهدى هادي جودي عبد العباس105738251942075085

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 609.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينور عباس حمد جبر105739221942153331

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيزينب اياد شاكر عبيس105740241942101056

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى علوان عذيب عبد105741221942135186

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حميد مرداس حسين105742241942117077

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيعال كريم عبدان واوي105743241942122089

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين حمزه عليوي105744251942102018

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائينور عبد الساده عبد هللا كاظم105745241942123141

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيأيات حميد علوان شمام105746241942095003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيابتهال احمد حسين مهدي105747251942084002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيمروه فاضل محمد هاشم105748221942153287

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيمنار صدام عبدالرضا عبطان105749231942167013

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا حيدر احمد حمزة105750121942083033

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيرقية هاني رحوم هاشم105751291942153038

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء وعد كتاب شعالن105752251942059318

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيعذراء صالح جلوب راضي105753251942056088

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيعال حيدر غالي جبر105754241942094094

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين باسم عودة حمزة105755241942220066

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزهراء عادل صبري علي105756261942097052

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزينب يونس حاكم عبد الحمزة105757241942119085

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيصفاء مالح انغيمش عجيمي105758221942323221

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائييسر صالح غازي حسون105759241942120312

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتبارك جواد عبد الكاظم علوان105760251942062168

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب بديوي عبد رشم105761291942057148

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائينبا عبد هللا خزعل تومان105762241942130109

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عماد محسن صالح105763241942081042

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور الهدى حبيب خلف شهيب105764221942185119

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه حسون عبود عواد105765251942084721

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيرسل محمد كاظم حمادي105766251942066017

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائياالء قحطان عبد عليوي105767241942111010

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك عبد االمير شهيد جدوع105768241942131015
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيمروة جليل ساجت عبد105769241942119119

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم عرفان عبد الرضا جعفر105770251942084818

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيجنات سمير حامد جبر105771231942077038

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينور كرار سعيد مجيد105772251942101289

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيختام علي حسين منخي105773221942136024

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيمعصومه فاضل سروال خضير105774221942154082

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيمروه رحمن كريم ورور105775231942089138

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيدعاء جواد كاظم معيبد105776221942167022

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي شاتول عبيد105777221942139107

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيسجود غانم كاظم خايف105778241942112035

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية الفرزدق للبناتبابلاحيائيحوراء حيدر فرهود كاظم105779231942159005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيشهد عبد الحسين عيدان عبود105780251942059406

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسجى مسلم عبد الحسين حطحوط105781291942085102

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيآيات حيدر جابر راشد105782271942088003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيغفران حسن سعد شاكر105783241942134131

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيحنان شايع عائد عيدان105784241942123031

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيبنين حسين فاضل عباس105785241942134029

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم عبد الكريم حبيب عبد النبي105786251942084816

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيرسل عباس خربوت شالكة105787241942085034

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك جعفر صادق جعفر105788251942101062

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياسراء محمد عالج فرحان105789291942050006

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائياسراء مهدي راشد مخلف105790221942183004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحسن شوين صكر105791221942412029

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيرسل جاسم حسن علوان105792231942089042

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيايات حسن غالي محمد105793251942061004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيشمس الضحى محمد رسن جبر105794251942071028

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيبنين حيدر كاظم جواد105795251942062137

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيروان عامر عبود هالل105796221942203033

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيخديجه خالد حميد شياع105797241942111029

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيرشا داود سالم حمزه105798251942119017

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيغادة مقداد ناجي ابراهيم105799221942143226

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيايمان عراك خشان مباشر105800241942100022

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياجيال سعد جليل دخان105801221942153011

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيمنار محمد عبد الرضا هليم105802221942209148

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائينوره شخير عباس حسين105803231942077133

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفرح علي جواد لفته105804241942220433
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قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياالء فارس ليلو هداوي105805221942204015

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيرجاء غازي كافي جوده105806241942139049

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى حامد كاظم حنص105807241942123137

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائياسراء حيدر غالب سعدون105808221942189003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء وجدي حسن علي105809221942414085

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيتبارك قاسم جابر جواد105810231942120036

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب دانير كاظم جباره105811241942220265

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيحوراء محسن عبار خليف105812271942087045

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيمريم راضي عطيه حسن105813221942147063

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى جليل مطشر طاهر105814221942204146

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيمالك عبد اللطيف علي عبد الوهاب105815241942096149

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عقيل جليل مزهر105816241942114133

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيايه فالح كريم جراد105817221942141034

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيفاطمة قاسم فرهود سعيد105818221942161062

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة اسعد عبدالعباس كاطع105819291942085118

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيسمى فاضل كامل مايع105820221942125169

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيهدى هادي عبد شمخي105821221942163070

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائياالء شامل مجيد حميد105822251942083004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيهناء هادي صكر خليف105823291942070012

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيمريم حازم كامل سالم105824221942153293

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيوسن غالب حسن عبد105825251942192181

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيزهراء حسين حسن ناجي105826291942058034

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزينب ماجد هبل سلوم105827291942050109

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيوفاء فايز عبادي شعيل105828291942070013

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيبنين رياض سفاح خايس105829291942055021

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيزهراء عبداالمير امحيل ناجي105830291942056074

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحيدر باسم عجل منصور105831291941007111

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسين علي كاظم ديلي105832291941002049

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيمنار حسن عبدمسلم عبود105833291942055102

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمجتبى علي حسين علي105834291941007282

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي محمد رحيم ناصر105835291941007244

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيفرقان اياد هادي كاظم105836291942055093

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيعباس حمزه سلمان عيدان105837231941060075

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائياميمه سامي عطشان حسين105838291942052024

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى كاصد علوان طه105839291941003286

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيعبدهللا عجوب عبدهللا بدر105840291941005074

3590 من 2940صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء ثائر حميد عبدالحسن105841291942050082

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيجمانه سامي محمد حسن محيسن105842221942323064

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد قيس نجم عبد الكريم105843291941007312

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي شاكر جبر سدخان105844291941007230

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيعال علي عبد الرضا الزم105845221942150043

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيعذراء عباس طالب زيارة105846161942197017

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيقاسم صاحب حرب حيذور105847291941008038

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيتقى رياض عبداالمير عبد105848291942071026

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائياحمد كريم عبد كشيش105849291941002014

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيقدس كامل عبدهللا ابوحسنة105850291942067043

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي ركاد جباره105851221941370004

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائينادية نبيل شنيار وداي105852221942386030

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبروج عبدهللا بزور حمد105853291942051042

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحوراء عدنان خشان ماجد105854221942153101

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيامجد ناصر محيسن خليف105855221941002038

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء حسين عبد الحسين ياسر105856221942175168

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.7ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيفرح عبد الرضا حسن سعود105857221942421070

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيمريم رحمان سعيد محمد105858261942109090

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرغد قاسم طه عاجل105859241942149027

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي حسن غازي ناصر105860241941013114

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين حيدر عبد الرضا خضير105861221941036062

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب اياد عبد االمير حمود105862221942421040

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين نصار عبد المحسن عبد الحسن105863221941036088

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤمل طالب نعمة بدر105864221941096075

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيحوراء فواز جابر جواد105865241942101031

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيهدير علي عبد الحسن عواد105866221942125288

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيزينب حيدر سلمان كريم105867241942101060

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيسجاد علي عكلة دايخ105868221941036120

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء حاكم مهلهل عزارة105869291942052109

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبراء اسماعيل حبيب ياسين105870291942052037

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيهدى حيدر حسين عوده105871291942052262

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمجتبى حاكم شاكر عباس105872241941168046

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيمريم محمد مطلب فضيل105873231942092192

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد فاضل عبد عليوي105874261941001170

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائييوسف رشيد عيسى محمد105875261941020047

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه سعد فاضل عباس105876251942101211
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قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائياشواق موسى عمران جادر105877291942067009

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيأمنة ثامر ناصر حسن105878231942104002

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيايات محمد جواد كاظم عبود105879251942055013

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيمريم محمد كاظم غضبان105880261942076022

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيمنى هادي راهي ذفرة105881221942424166

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور علي طاهر محسن105882221942113281

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيبلقيس موسى هادي بويج105883221942198005

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمصطفى علي حسين غميس105884221941010159

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيامال عزيز علي حسين105885221942103019

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيبتول سامي وادي فياض105886271942087019

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين خلف جبر عاصي105887221942141044

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائينور نصار لفته حسين105888221942190219

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيعلي رعد عبد الزهرة علي105889241941021030

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي شناوه عريبي مطير105890241941028096

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيحسن سعيد مطر حافظ105891221941049010

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيطيبة علي عبد الرضا عبود105892251942097092

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى ثامر محمد علي صاحب105893251941044281

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد كامل اليذ رشيح105894261941003167

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء عماد كريم كاظم105895251942096106

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيآيه ماهر يحيى عبد105896251942084122

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيآيه فاضل جاسم علوان105897231942090040

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيبنين جاسم حسين جاسم105898231942148008

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيزيد علي عبد الر ضا علوان105899231941024018

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعباس حبيب عبد الوهاب عبد الكريم105900271941001152

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد نعمه عبد الرزاق105901251941001296

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيايمان هاشم كريم راضي105902291942057042

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى حيدر سلمان كريم105903241942101103

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحسين علي ضايف سفاح105904221941019041

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيغدير علي عبد الحسين كاظم105905221942188022

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيباقر عبد الكاظم سلطان ليهوب105906221941091021

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية السهول المختلطةبابلاحيائيكرار حيدر لطيف داخل105907231941182019

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيايه حسن الزم حسين105908221942394018

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيخلود جاسم منصور كصاب105909221942135051

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحسن علي حسين راضي105910291941003054

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب كاظم حمادي حمزه105911231942092113

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيسجاد ياس سعيد كاظم105912241941025019
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قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيشمس جاسم عطيه علوان105913231942123061

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتمارا اشرف رزاق مزهر105914231942087094

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيعباس سجاد طالب خضير105915161941030018

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائينور حامد عباس عيدان105916231942148046

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائينرجس عادل عبد علي عزيز105917291942085153

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمصطفى منذر عبد المنعم خلف105918251941009297

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيفاطمة ماجد عباس عطيوي105919291942056107

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد رحيم عليوي كاظم105920251941007279

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائينبأ عدنان خشان ماجد105921221942153310

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائييقين علي حسين صالح105922221942105142

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم حسن ساهي فجر105923221942204124

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عامر محسن محمد105924221942113038

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحارث جواد كاظم حسن105925221941003028

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيالحسن رزاق جميل حذيه105926221941084002

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى جابر عوض حسين105927291941003275

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيتبارك راشد حسين يعكوب105928221942190042

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيمريم غازي عبيد عكله105929241942122109

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمه ستار جبار هادي105930251942097099

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين عطشان سياب105931241942121177

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيشهد محمد عبد الحميد عبد العباس105932241942138030

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمصطفى رياض هاشم حسون105933261941022156

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد عبيد عبد الحسين105934241941009089

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه خالص كريم عطيه105935251942084329

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين كريم كاظم شيحان105936241942121069

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء حميد عوده عبدالحسن105937241942092031

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حسن سامي عمران105938251941205380

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيبنين عامر عبد االمير نور105939231942092034

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيمرتضى قصي رحيم حسن105940231941038072

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمحمد جليل عبد فرهود105941231941019124

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيرواء كريم حمود حمزه105942231942087134

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياسراء نور لهمود مسعر105943241942134010

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائييسرى حسين كامل كحار105944291942057290

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين هادي عباده105945251941031443

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيسعد جبار فيصل كاظم105946291941153134

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيرسل كاظم محمد عبيد105947291942057104

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيرانيا عايد كامل جبر105948241942096054
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قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزهراء نعيم فرحان خفي105949261942086077

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء عوده عباس موسى105950261942089055

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسن كاظم عوض كوبان105951221941003034

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيعلي ابراهيم خضير عباس105952221941013083

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيحيدر جبار محسن مصاول105953221941219007

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيوجدان علي رحم برهي105954221942392050

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيلجين عبد الكاظم شعالن عوده105955221942185103

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمؤمل حسين صخي كاطع105956221941067097

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد حسين كاظم105957221942141124

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد خالد حيدر105958181942275039

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيمحمد كاظم ناهي معارج105959261941152030

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد عاتي جحيف105960241941001195

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كاظم عزيز سلمان105961241942122097

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى رشيد حبيب عبد105962241942149086

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيحنين عامر خضير عباس105963241942119039

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمنتظر حسن حسين حسين105964231941060162

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينبا عمار ابراهيم جاسم105965251942192090

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيفواطم كريم جبار صاحب105966231942103074

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد طه ياسين حسين105967241941013111

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيكرار حاتم كريم شنشول105968241941027172

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرسل حسن دعيج علي105969251942059207

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينه علي رزاق محمد105970251942062472

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه مولود خليل رخيص105971101942123049

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيحوراء باسم عبد االمير عيال105972241942107028

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيبراء محسن فرهود جساس105973221942153063

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيطف عبد الحسين كاظم فزع105974221942190157

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيسجى احمد هاني ادريس105975221942125159

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيضحى حسين جميل فيصل105976221942183054

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائياثمار ملوح خليف عبيد105977221942138001

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن مجيد فنجان سكر105978221941367007

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيمصطفى حازم عبد ضيدان105979221941013129

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم جواد كاظم105980231942088368

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي عباس هادي حسن105981221941035147

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.6اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمنتظر رياض محسن شدود105982221941002286

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعبد الكريم انور عباس محمد105983221941036148

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيزينب خلف رحيم بدير105984261942106052
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قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيتبارك لواء سلمان يوسف105985261942081008

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيشهد نجاح عبد الحسين شبيب105986241942119088

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسجى رشيد يونس لفته105987231942271241

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيبتول زكي جاسم حاجم105988241942112009

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد رحمان وناس105989241942112030

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيزينب كاظم كديمي حمادي105990231942115080

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم عبد العباس فاضل105991231941002231

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيغادة هادي صالح عبد الحسين105992251942062593

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية الضحى المختلطةبابلاحيائيايناس جواد كاظم دوش105993231942218004

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيزهراء خليل عبدالحسن عناد105994231942148018

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرتاج سلمان برهان حميدي105995241942121114

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيبنين حيدر محمد سعدون105996291942056028

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيمصطفى مفيد جبير محمد105997291941100139

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيايه مؤيد عباس شفي105998261942097019

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيافياء عالء الدين عبد الجبار مزهر105999221942185008

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمحمد ناصر حنون خجير106000221941067112

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى فالح حسن كريم106001221941372039

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين حافظ غضبان داود106002161941038018

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزينب عادل عباس حسن106003231942153096

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعباس اياد سلمان موسى106004231941008100

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيحسين حاتم محسن عبيس106005231941044011

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي طه حسين106006221942414099

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحيدر ثجيل غميس عيدان106007221941091052

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيمنتظر حميد حسين ناصر106008221941016027

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيهبه حميد شاكر عزيز106009221942199054

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسين محمد سلمان لفته106010291941002053

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيكوثر احمد هاشم يوسف106011241942120244

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيهاشم قيس نشمي جبار106012241941035134

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيفرح علي جويعد لعيبي106013271942088186

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر هادي حمود والي106014241941001091

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد حسين حمزة عباس106015231941251150

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0الخارجيونبابلاحيائيضياء سعد سامي فرهود106016231941400039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفرقان جواد كاظم حسن106017271942058239

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيزهراء عبد االمير عبد مهدي106018231942131031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيسندس جبر محمد عباس106019231942131042

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء فاهم صباح كطوف106020251942100185
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين عدنان ابراهيم حسين106021271941001085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب رحيم محمد عبد106022251942084472

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيتبارك محمد عبيد هبان106023231942087089

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياسامه جمال يونس ذنون106024271941001030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيتقى هللا فالح حسن خضير106025271942089027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيابرار عدنان سريح ذويب106026251942062035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسجى مهدي راضي عباس106027231942271246

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزينب حسين ضايع حسون106028231942086093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحسين محمد حسن جاسم106029271941007040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيسجى فريق جبار كاظم106030251942053055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيوفاء حامد علي صاحب106031231942092227

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعباس حسن بدر جاسم106032231941257086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيطيبه صباح كاظم عناد106033231942271294

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء جبار محسن فرهود106034241942124041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيمحمد فالح حسن فليح106035231941025045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية الفضائل للبناتبابلاحيائيمينا حسن علي خضير106036231942112031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيمرتضى حسين عويد عبيد106037231941033135

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد كريم عبد الحسن بدر106038271941154107

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيرقيه وليد علي حسين106039271942144010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيسوالف علي مطلب مرهش106040231942131044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيصاحب حسن حسين حسن106041251941031338

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمصطفى احمد خضير عبيس106042271941010167

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء صباح نوري سوادي106043111942102051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد فزاع كريم لهمود106044251941010145

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي جواد كاظم حسن106045241941002092

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمنى كامل عباس خضير106046251942084840

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى سفاح شعيبث كعيد106047291941005119

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيصفاء احمد طنان عريبي106048241942220357

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزهراء ستار سوادي ساير106049231942107046

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرقية كريم جاسم كرزول106050241942121119

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيابو الحسن عباس حسين بزن106051241941031001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمها فاهم خضير غدير106052231942271387

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيانور احمد شهاب رجاء106053231941031018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمنتظر محمد عبد الرحيم حسين106054231941002273

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعالء سامي عبد نجم106055231941033079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين سالم طالب جاسم106056221941036070
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمحمد رزاق ناصر بدر106057221941039114

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيورود حسين صبار عبد النبي106058221942412082

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائييوسف محمد يوسف ماني106059241941003311

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسراء سماح راهي كاظم106060251942062053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمروه فارس عبيد خشه106061231942088397

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيام البنين كاظم محمد علي106062271942101006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيايمان جابر سلمان مهوس106063221942095004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد غانم بجاي ماجد106064221941060037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعهد يحيى عبد االمير صاحب106065251941031536

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيقاسم عباس حسن شالل106066251941205232

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبان حسن خضير ابراهيم106067111942083011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيدالل خالد مالك حسن106068251942066016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيامير غازي جريان عبيس106069231941005025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية االمير للبناتالنجفاحيائيتبارك سالم جبار عبود106070251942083011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيالحسين فالح عبد الحسن حمد106071231941052005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائياسراء حسن كاظم حسن106072271942095004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عقيل عباس جاسم106073251941031487

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسين جفات شاكر عبيس106074231941006029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحسنين رحيم حميد عبد علي106075251941012035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيعقيل حيدر حسين غضبان106076221941308020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيزينب جبار راشد عبيد106077271942094038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمزيد طارش عطروز حبل106078241941203282

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائياحمد نجاح سامي ناجي106079241941003033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0الخارجيونبابلاحيائيعباس كريم خضير عوده106080231941400041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمريم عبود عبوسي محسن106081251942170370

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحسين رحيم عنكود لهيمص106082261941011037

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيزهراء عيدان سكر سويهي106083221942104019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمحمود علي عبدالكاظم عباس106084231941173145

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيجعفر موسى جعفر مهدي106085271941002038

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 663.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى هالل وذاح علوان106086241941018098

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائينبأ عصام مهدي سند106087231942146022

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيرونق حيدر حسن ابراهيم106088271942081035

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوارء جليل اسماعيل ابراهيم106089251942062215

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر محسن حسين خطار106090241941001313

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين محيل عبد الرضا106091251941031808

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيكرار المع مالك عبيد106092231941043045
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائيبراء جاسم محمد علي106093271942102010

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمجتبى حيدر عبد صاحب106094251941009205

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية الكفاح للبناتبابلاحيائيبنين جاسم علي عبد علي106095231942113011

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيآيه محمد حسن عبد الرضا محمد علي106096251942062034

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.9ثانوية المتميزينالنجفاحيائيحسن نزار عبد هللا مهلهل106097251941035010

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين كاظم مجيد حميد106098251941007092

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحسين يحيى كاظم ظاهر106099241941009054

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء كامل نعمان حمزه106100251942057038

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار حيدر مجنون ثويني106101241941204076

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحارث جبار شنون ريسان106102221941310030

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عبيس عبد وحيد106103251942062437

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور سعد صالح مهدي106104251942084884

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيكاظم نوري مراد كاظم106105251941045099

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرانيا فالح منعم عبد الحسين106106251942062251

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيسجى محمد وريوش محمد106107221942104024

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين كاظم عاجل106108251941031441

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور مهدي هادي هاشم106109251942062837

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتقى عبد الهادي عبد الحسن مراد106110251942108066

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيعباس حسين ياسر مخيف106111241941008064

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور جبار عطيه محمد106112251942192115

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيقاسم فاضل جميل جاسم106113231941002197

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيبنين حيدر حاكم سوادي106114241942114042

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمسلم رياض قصي كاظم106115251941205352

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي ثائر عبيس عناد106116291941153202

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد فاضل عبد المهدي شاكر106117251941031732

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايات علي جواد حسين106118251942062094

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينالنجفاحيائيعلي رغيد حميد رشيد106119251941034019

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيسيف حسين عليوي جبر106120241941028042

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيامال عبد الكريم عبد الجاسم حمزه106121251942084059

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعبداالمير صباح عبداالمير جاسم106122241941076036

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينور جاسم علواش نعيثل106123221942175236

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عبد هللا محمد  رحيم106124251942108179

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيحسين حيدر عنبر محمد106125231941025009

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمرتضى حسن عبد عون لفته106126271941011119

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرنا عبد الحسن كوكب محمد حسين106127251942062299

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمنصور قابل حسن ابو اللوخ106128241941028076
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة فالح حسن موسى106129291942050149

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم ناصر كاظم هادي106130251942084826

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي عباس عبيد أحمود106131231941002179

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيبسام قيس كامل شاكر106132271941001052

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر حسين جاسم عبيد106133271941005282

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحر احمد ناهي صكبان106134241941010027

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيمحمد عدنان كليف حسين106135231941167044

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عبد الزهره سلمان عراك106136251941022012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيذو الفقار علي عبيد ظاهر106137241941012036

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعباس كاظم عبيس كشاش106138251941122065

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر محمد كشاوي علي106139251941031258

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائينبأ فؤاد سالم حربي106140141942401053

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيكرار عبد الحسين حاتم عباس106141231941042110

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمؤمل حسين محمد زالم106142291941003215

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيفاطمه الزهراء بشار حطاب ادهيم106143281942059114

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد تقي فالح نوري داود106144251941150279

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيزينب خليل حمزة سليمان106145171942236039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيدعاء عادل منديل ابراهيم106146231942115049

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائياليمامه سعد فارس كاظم106147231942098012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيجواد كاظم صبار عباس106148221941077019

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر فاضل صاحب حسن106149241941001090

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمرتضى عبدالرزاق جعفر حسين106150231941173150

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر عالوي موسى106151251941151093

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء نعمه راوي عبادي106152251942062396

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيقاسم اسماعيل عبود عطيه106153251941031555

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.8ثانوية المتميزينالنجفاحيائيمحمد فؤاد هادي مهدي106154251941035049

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيغفران حيدر محمد دحام106155231942116036

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيكوثر عباس محمد عليوي106156251942053074

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر مهدي صالح106157251941008183

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن ضياء جابر مزهر106158251941205046

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيزين العابدين حمزه كاظم عبد هللا106159231941012066

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرتاج علي حسين راشد106160231942088118

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين محمد مخيف عاجل106161141941027018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزينب قاسم محمد علي106162251942097071

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيأيثار حيدر موسى هاشم106163251942066003

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيايمان فاضل جبر حسين106164251942096044
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيرويدة رائد محمد ماجد106165241942121124

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كاظم عبد االمير فرحان106166241942114244

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيمحمد سالم حنظل ناصر106167221941016020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيسجاد احمد عبد الكاظم حاجم106168221941035096

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين مكي مارد صاحب106169251941042021

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزينب علي حمزه خليفه106170231942124052

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسراء احمد عبد االمير عبد الحمزه106171251942084021

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عباس فاضل شمران106172241941011051

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى خالد كشيش عبود106173251942086093

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين رائد عبد علي كاظم106174271941010044

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد علي عبد العباس عالوي106175251941044017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيزينب علي مجبل موسى106176231942130026

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىاحيائياكرم كارس كلو حامو106177171941348005

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيحسين مهدي رجب عبد الحسين106178271941008043

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعلي هادي عبد الكاظم طعمه106179241941027164

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيساره هادي خضير محمد106180251942108200

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينب حيدر رحمان تعبان106181251942100201

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه خلف جابر حمزه106182141942086164

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي احمد شناوه محمد106183241941201026

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيبراء ثامر مدلول جعاز106184221942414027

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيهند سرحان عيدان عاجل106185231942164067

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيعلي ظاهر مثجل راضي106186231941054085

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عدنان كريم جعفر106187251941045070

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عباس عبد المنعم حبيب106188251941045085

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيضرغام هيثم عبد سلطان106189241941012051

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حيدر حمزة عبد هللا106190241941011025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيذو الفقار عبد الحكيم عامر كاظم106191241941169028

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حيدر كاظم منفي106192251942062641

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية السماح االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب طالب عجمي عتيوي106193251942106004

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قاسم ياسين خضير106194241941003261

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائينسرين محمد جابر عباس106195231942105076

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيجاسم محمد حمزه عبيد106196231941178007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسن داخل طاهر106197251941044366

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمحمود رحيم مغامس رسن106198231941012154

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيزين الدين خير هللا جبار عالوي106199161941001040

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسين جبار جواد كاظم106200231941251085
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيغدير ستار جبار شعالن106201241942121245

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك حميد زهير حميد106202251942100065

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحمزه عبد الحسين حمزه عباس106203271941005076

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمجتبى سوادي نعيم محمد106204241941016099

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جابر حسين شياع106205241942113023

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد منذر ناصر حسين106206251941150033

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيميس حازم حسين كاظم106207231942103083

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين فؤاد جياد كاظم106208241942220561

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد البشير زياد غالب حمد106209101941029030

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيريان صالح جهور محمد علي106210171941178039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيكرار أبوذر محمد حسين106211171941083034

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيتقوى كاظم عبد الصادق عون106212251942062188

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحيدر عبد اليمه سعد زغير106213271941002071

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسن تركي حمد106214251942096150

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحسن خليل ابراهيم محمد106215201941259252

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيحسن جالل كاظم نور106216241941031012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء كاظم جوده هندي106217241942146031

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار عقيل حسن موسى106218251941044134

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزينب عبد الكريم داخل مهدي106219251942062436

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحسين جبار محسن احمد106220251941001069

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيفضاء حميد حسن عبد106221241942114257

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيحسين محمد ابراهيم خيرهللا106222231941183013

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى احسان طالب زاير106223251941031794

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيعلي اسعد جليل ناصر106224241941021027

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيوسام عدي كاظم عبد106225251941200212

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيقاسم هاتف حسن حسون106226251941001208

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيرسول سالم عواد رسن106227251941008069

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايات محمد موسى حسن106228161942383017

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي احمد عبد الساده طهميز106229231941020209

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا جواد كاظم حسين106230241941030018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيرائد شاكر سلمان هادي106231271941014081

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرغد عبد الرضا حمزه عنوه106232241942081025

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينرجس خالد عباس متعب106233251942059598

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيصفا فالح هادي ساهي106234231942124074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية بدرة للبنينواسطاحيائيعبد هللا سمير مفتن شياع106235261941021010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد أحمد عبد الكاظم جابر106236241941003228

3590 من 2951صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 571.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيجاسم محمد عباس زغير106237221941314007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسلسبيل ناظر فرحان صالح106238141942135029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيسالمة قاسم عباس محمد علي106239271942057122

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيليلى جواد كاظم كدر106240221942428020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم عبيد عيدان106241231942138017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيمسلم كاظم غالي حسين106242241941036146

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيندى مسلم كاظم عبود106243251942101269

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي عبد الكريم عبود106244161942163026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائيعباس حسن جليل جعفر106245271941008058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيفاطمة ابراهيم حسين عبد علي106246231942133010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيمنال عبد االمير كاظم عباس106247231942092193

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 482.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيغسق مالك حبيب جعاز106248231942090201

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 476.0ثانوية المهندسين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي كريم صدام صالح106249141941181008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحيدر جالل احمد حسن106250231941017055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتبابلاحيائيرقيه فاضل عبدالعباس محسن106251231942141021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيايمان قاسم علي حمزه106252231942105012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه اقبال عليوي عبد الشهيد106253231942109163

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيطيبه سعد عيدان جاسم106254231942123071

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيتمارا هادي كامل كاظم106255271942147016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيفاطمة دريس عبد بعيوي106256271942068132

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيضياء محمد لفتة عباس106257231941252073

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزينب سعود عزيز نعمه106258231942107058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيغيث احمد علي جبر106259231941002192

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيكوثر صاحب ازناد جاسم106260231942087283

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيرباب علي مرزوك حريجه106261271942089038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد عبد الستار جبار معيوف106262231941258010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0ثانوية المنار االهلية للبناتالمثنىاحيائيرسل ناظم صليب ابوكنه106263291942081005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيسجاد يحيى عيسى عطية106264231941027029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائييقين طالب محسن ختالن106265231942153177

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيمنتظر محسن جبر عبيد106266231941252164

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيمنتظر حمزه كاظم حسن106267231941018044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسين سعد عليوي جواد106268231941017034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيياسين خير هللا عبد امعيضد106269241941010159

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيايالف أمير محمد حسن عبود106270231942123004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلاحيائيزهراء خليل ابراهيم عبد الكاظم106271231842133006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيعبد هللا كاظم والي كاطع106272271941027044
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيفاطمه هادي جاسم هادي106273231942172032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيمريم عباس ناجي حسن106274231942118046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيغيداء باسم موسى مراد106275231942271326

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب كامل عطيه حسن106276141942110100

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيزينب علي جواد كاظم106277231942169010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيضرغام علي حسين ناصر106278231941002123

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيمهدي صالح مهدي عبيس106279231941177023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين سالم موحان نايف106280231941173041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسرور حمودي كاظم عبد هللا106281251942084562

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيحسين رائد هاشم كاظم106282231941022013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبتول عبيس عبد هللا محيميد106283231942271067

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيعلي حليم عبيس علي106284231941003048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيحنين سليم سعيد رحيم106285231942086049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائياحمد ناظم محسن منصور106286231941255009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائينشوان محمد عبد علي احمد106287231942139052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيغدير نعمه موسى مجيد106288231942088324

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزينه كاظم عبد الزهره كاظم106289231942090166

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمنتظر عباس كاظم راضي106290231941020396

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب جابر صاحب علوان106291231942109102

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسن فالح راضي محمد106292241941002026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين علي عبد الحسين ناشي106293221941035066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيحسين عادل بدر صوين106294231941058008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهراء فالح سلمان ثجيل106295251942122064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيداليا عباس خضير شهاب106296231942271121

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيآالء فاضل محمد عبد الزهره106297231942139001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائياحمد جاسم عباس فرهود106298231941067004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيزينب كاظم شدهان وحش106299231942164032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيامير كريم يوسف شاكر106300231941067014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيحوراء امير مكي اسماعيل106301231942271107

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حسين عباس عبد راضي106302131941012134

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيمرتضى فرهاد خسرو بنج علي106303231941282090

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيرضا حيدر عناد عبد106304271841004007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيامير ستار رحم سلطان106305261941001025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيزياد طارق عربي كاظم106306251941205113

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيحسين سعد راضي كاظم106307231941024010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي جميل كاظم عمران106308231941033081
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيسوسن حيدر جابر حسن106309231942078073

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمحمدتقي قاسم جواد حمود106310231941173144

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائينور الهدى حسين حمزه عبد هللا106311231942127069

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزهراء مسلم جواد كاظم106312231942078053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيامير جواد عبدالكاظم حسون106313231941173015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيبنين رزاق طعمه علوان106314231942089022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعقيل جواد محمد علي جواد106315231941007074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيجعفر عبد االمير كاظم سالمه106316241941167005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمرتضى حميد شمران كريم106317231941017155

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر انيس عبد المجيد فليح106318231941251118

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيياسر ماهر موسى حميد106319231941017177

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيحسن نجم عبد هللا داود106320231941044009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائيرافع علي كاظم حمزه106321231941201010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيهدى عباس هادي حمزه106322271942089117

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيزينب محمد فؤاد هجهوج106323231942124056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيطه احمد طه احمد106324231941024024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيسجاد كاظم حسين هريش106325231841054050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيحسن سلمان حبيب عبيس106326231941014024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيعذراء جبران حسين عبد الرضا106327231942124081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعلي جوهر سياب دعاج106328231841181032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيفاطمه حسين جواد حسين106329231942105057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد الحسين محمد علي106330231942271346

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائييوسف حسن جاسم محمد106331231941007150

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلاحيائيعبد هللا ياسين مزهر علي106332231941058018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائينور عامر عبد عبد الحسين106333231942134049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيفتاح هادي عبد الرضا عبد هللا106334231941256064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائياالء فاهم سامي عبيد106335231942139007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيزهراء احمد فاضل مناحي106336231842099016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيكوثر عماد وهاب شاكر106337231942134042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائياحسان مكصد بدر جاسم106338231841019001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى فاضل غالي جاسم106339241941062081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الرباب للبناتبابلاحيائيزهراء محمد عبد الحسين كريم106340231942147031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيعبد هللا حسن حمد حمزه106341271941027043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيباقر رعد كريم ناصر106342231941024007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيمحمود حاتم عبيد حمد106343231941019151

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلاحيائيزين العابدين هادي حميد كريم106344231941050017
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد علي ناصر حمزه106345231941009110

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمشتاق عبد الواحد متعب هزبر106346271941035089

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيعلي ميثم حسن دهش106347231841067062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيعلي شاكر عبيس دعيم106348231941052049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيهبه رزاق جفات كاظم106349231842145088

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الشموس للبناتبابلاحيائيقمر جعفر حسين علي106350231942101073

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيمريم عبد الخضر عبيس سلمان106351231942125092

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد علي كاظم نتيش106352221941036258

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين غفار ياسر خضر106353221941053033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيقيس حمزه حسين زبار106354231941033103

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيفاطمه هاشم عبد عباس106355231942123089

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية الدرة االهلية للبنينبابلاحيائيعبد هللا محمد صاحب خضير106356231941283002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعمار هيثم غازي ليلو106357231941251249

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيغفران حسين مشكور كاظم106358231942092159

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلاحيائيزيد علي عناد عبد الخضر106359231941208010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيزينب جعفر مردان عبيد106360231942092097

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي طالب كاظم لفته106361231941251221

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيبارق محسن شطنان عبد106362231941032013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيزينب مهدي سلمان علوان106363231942105043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائينور ميثم حسن محمد106364231942103092

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعباس يعقوب يوسف عبيد106365231941019060

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتبابلاحيائيسرى سامي ناصر حسين106366231941300005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيحسين فالح جبار غني106367231941251106

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيساره قاسم علي حساني106368231942092123

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى عدنان ظاهر نده106369101941208039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىاحيائيمنتظر محمد رضا ظاهر106370291941109031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء اياد محمد زغير106371231942138015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيسجاد رعد عبد الهادي كريم106372231941251155

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عالء عبد محمد106373241942185010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيكرار حيدر حسين حمود106374231941019112

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد سليم علي حميد106375231941257149

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيغيث عماد كريم عبد106376231941002193

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي صالح خليل ابراهيم106377231941251220

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلاحيائيزهراء فاضل مزهر عبيد106378231942193009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزينب مرتضى جاسم عبد النبي106379231942098105

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه صالح مهدي كريم106380231942142223
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيفاطمه ابراهيم محمد جبار106381231942105055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر عقيل حاكم ولود106382251941012053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائياحمد مهدي حسن عباده106383231941060013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيدالل عدي سعد خميس106384231942124026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء ناظم جاسم علوان106385231942090141

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيزهراء حسن جمعه راضي106386231942100026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيحوراء صباح مهدي عبد106387231842086015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد حسن كاظم دوش106388231941257146

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعالء الدين عاصم عبود زبار106389231941008121

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيزين العابدين مسلم بدري جاسم106390231941024019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحسين رسول جاسم حمزه106391231941054032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيفاضل عباس عبد االمير عباس106392231941282070

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيآيه باسم حسين خضير106393231942099003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلاحيائيكرار حيدر عبد زيد حسن106394231941040040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلاحيائيزهراء عقيل أحمد حسن106395231942123045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الضحى المختلطةبابلاحيائيأثير محمد محيسن مطلك106396231941218001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيفاطمه ناهض علوان عبيس106397231942081056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيوسام قيس عباس ثكب106398231841019130

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزينب علي محسن جاسم106399261942250138

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيكرار حيدر عبيس محسن106400231941257138

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائينور ميثم محسن غني106401231942092217

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيحمزة عقيل حسن كاظم106402231941043022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائياسماء طه ياسين جخيور106403221942128004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيصابرين ناجح عبد الرضا حبيب106404231942127046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيحسين دايخ حسين عبيس106405251941122034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسن علي عبد االمير جعفر106406251941009055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيرؤى احمد هادي عبد106407231942100020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيشهالء قصي بطران حميدي106408231942271272

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسنين حمزة علي عبد هللا106409231941017027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائينوره صالح حسن عباس106410231942119255

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حميد عبيد حمد106411231941251209

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمصطفى منشد مجبل كاظم106412271941010173

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيبراء حمزه حسن جاسم106413231942144011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعقيل محمد عبيد كاظم106414231841020156

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائييوسف مثنى مدلول علي106415231941017179

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الحلة للبنينبابلاحيائيحيدر عبد فلحي حسن سالم106416231941015008
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيمسلم عقيل كاظم عبد زيد106417231941003086

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائينورس كاظم حاجم جاسم106418231942090282

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيصفا مهدي صالح مهدي106419231942088294

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعمران حسين موسى حسين106420231841020197

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي هاني عبد زيد علوان106421231941033098

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيحوراء هيثم كاظم هادي106422231942271116

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيصاحب مهدي صاحب حمد106423251941205142

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائييوسف نبيل كاظم عبد106424231941257193

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبراء ساجد حميد عبود106425271942058033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحسان هيثم ابراهيم حمزه106426231941251003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيوالء جادر عبيس عبدالكاظم106427231841069032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيعلي مهدي عبد عباس106428241941010101

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيزهراء نزار قحطان علي106429231942121047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحسن كاظم عبيس عزيز106430231941016049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيباقر اياد عاشور كاظم106431231941019017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلاحيائيامجد نعمه منجي عبد االئمة106432231941041004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية الضحى المختلطةبابلاحيائيمسلم علي عباس كاظم106433231941218018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيرحمن عايد طعمه بدع106434231941255030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيفيان عبد االله احمد حمود106435231942134040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائيكرار عباس جبر حسين106436231841171025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد عقيل كاظم محسن106437231841020248

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيرقيه عائد علي ناصر106438231942092074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي فاضل رحيم حسين106439231941020251

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرويدا رائد علي جابر106440231942088150

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن نجاح خضير عبد علي106441241941207033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد مخيبر عباس106442141941208144

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيمصطفى حاتم جسام عبود106443231941038074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيعلي احسان خليف تومان106444231941004030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلاحيائيباسم محمد طالب حمد106445231941188004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيمصطفى رئيس حسين كيطان106446231941013090

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيعهود تركي علي زهيان106447231942107076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالحسن علي حميد جاسم106448141841171002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيعلي عماد حميد شاطي106449231941024046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيظاهر صبحي ظاهر محسن106450231941025022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية االبرار للبنينبابلاحيائيحمزة سلمان عايط فضل106451231941059021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيعمر علي حسون كاظم106452231941254030
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمنار ميثم حاتم عبد106453231942271380

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمصطفى بدري هادي حبيب106454231941251333

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيمحمد قاسم عبداالمير عليوي106455231941164055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائييوسف عامر عاشور جلود106456231841002212

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيمريم جاسم محمد علي106457231842149028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائيزينب هيثم مهدي كاظم106458231942108038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيعباس علي كاظم عبود106459231941046019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية النجوم للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم وهاب عبد علي106460231841030020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائينرجس فراس طارق شاكر106461231942088432

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية االعالم للبنينبابلاحيائيعالوي ابراهيم عبد االمير حميد106462231941066024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسين يوسف مجيد عبد هللا106463231941007041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيعلي باسم نجم عبيد106464231841014052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيحنان تركي وناس عبد الرضا106465231942077040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعلي هادي هاشم حسن106466231941019107

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيهند جوده عبد الكاظم راضي106467231842099040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيفاطمه شهيد راضي دعيم106468231942119205

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيمرتضى عايد مظهر علوان106469231941181065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعبد هللا ماجد محسن علي106470231941007071

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيحسن محمد عبد الحمزة سمعي106471231951043009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيكاظم قاسم كاظم حميد106472231951040026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيسحاب علي عبد االمير عبد الجاسم106473231952089011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيعلي سعد هادي حبيب106474231951020046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.7ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيمحمد المهدي صالح هادي مكي106475231951021010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيرسول عباس علي حمزه106476231951008025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية المواهب االهلية للبنينبابلتطبيقيفارس فيصل غازي غثوان106477231951064006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا صالح عبد الحسين عباس106478231951250026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد فاضل عبد جاسم106479241951001046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الحسين للبنينواسطتطبيقيمحسن جميل سراي هاشم106480261951028033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيعامر موسى عبيد حسن106481231951013015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيصادق صباح مخيلف جبر106482231951017035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيسكينه علي جمعه محمد106483251952170082

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلتطبيقينور حسن عبد هللا موسى106484231952154004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقيكمال محمد جمعه شاكر106485231951004047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية سبأ المختلطةبابلتطبيقيمثنى حميد عبداالمير عبد106486231951191009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيفاطمة رائد عبيس غضيب106487231952114014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيرنده رعد جاسم عوده106488271952071021
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقياكرم سالم اكريم رطان106489231851182001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيتبارك قاسم جبار معين106490231952114007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيديار هديب فاضل صديان106491241951204035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلتطبيقيعلي كاظم فاضل عبود106492231951163006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيعلي عبدالرضا عطية لفته106493231951169014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيكرار ميثم جبار زويد106494231951002044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيحسين ماجد اسماعيل هيجان106495161951307020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيعلي جاسم عجيل عبد106496231951010023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقياحمد علي سالم عبيس106497231851025001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيحيدر محمود محمد عبد106498231951029011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلتطبيقيغيث كاظم راضي رهيف106499231951193011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيأحمد سليم منغر عبيد106500231951020002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحسين باسم فليح حسن106501271951010021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية العراق االهلية للبنينبابلتطبيقيطه عماد علي موسى106502231951062009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيحسين صادق محمد امين106503231951251073

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيمصطفى احمد دهيم راضي106504231951010040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيصفا حسن علي عبيس106505231952127015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيانفال ضياء مهدي كريم106506231952114003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0االهلية للبنين (ع)ثانوية العقيلة زينب بابلتطبيقيحمزه زاهر عبد الكاظم مخيف106507231951070004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيشمس محمود شاكر ناجي106508271952083028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلتطبيقيجميل فالح حسن محمد106509231951253006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلتطبيقيمصطفى محمود نايل ضبع106510231951213007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيحسين عبد الكريم حياوي عباس106511231951257032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار جمعه عبود مونس106512141951047076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيمصطفى سليم حسين عبد106513231951017081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيحسين علي محسن عبيد106514231951029007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيزهراء محمد اسماعيل حسين106515231952105005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيعلي قاسم محمد مدب106516231951044022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيجعفر منصور حسين حمود106517231951181005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية المناقب المختلطةبابلتطبيقيليث حامد مراد سلمان106518231951203007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيرسل فالح عبد الحسن جريذي106519231952119017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلتطبيقيهدى نزار كشيمش زياد106520231952143017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيمحمد حسين جياد عبيس106521231951282025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمحمد جاسم محمد نجيب106522231951067062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيسيف محمد هادي كتاب106523231951044014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقينور محمد جاسم محمد106524231952271107
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقياسامه احسان جاسم محمد106525231951282003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمحمد جابر رضا حسن106526231951067061

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيزيد علي عمران راضي106527231951067023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيديار اسعد عبيد حمزه106528231952098017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيحسين رياض حسين عسر106529231951252012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم مؤيد شاكر مهدي106530161952162026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى انور خلف مال هللا106531161951358131

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلتطبيقييوسف كاظم هاشم خليف106532231951210009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلتطبيقيعلي رياض سكطري نوماس106533231951193010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيزينب محسن علي عبدهللا106534231952205008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيزهراء جعفر محمد عبد الرضا106535231952089005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى حسين عبيد كرم106536271951151128

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيفاروق علي كاظم منسي106537231851054067

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية الروان للبنينالبصرةتطبيقياحمد وديع خليل ناصر106538161951023002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلتطبيقيحسين مسلم عبد الزهرة شكر106539231951041010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيكرار احمد داغر خزعل106540161951365153

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمنتظر محمد حمزه محمد106541231951020080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةتطبيقيسالم شهيد عطيه حسين106542241851043015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسين علي مجبل مروشن106543281951151192

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيزينب حسان عجيل شطنان106544231952098025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا نايف دحام هاتف106545231951251160

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيحسن باسم عجمي عباس106546231951051006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقيمصطفى حميد كاظم عبد106547231851004004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيعلي ايمن فالح حنون106548221951042047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيعبد هللا عبد الحسين عبد الرضا جابر106549231951029016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلتطبيقيمنتهى سعد عبد الحسين موسى106550231852166010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.9ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيثامر عامر عبد الحسين شمران106551231851021009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الوحدة العربية للبنيننينوىتطبيقيحسين قاسم قلي كرموش106552171951119004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيريم حامد عباس مخيف106553231952081014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيمحمد رزاق محسن زغير106554271851014094

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد حمزه كاظم رفش106555231951251259

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيبتول جاسم محمد جعاز106556231952142005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيجعفر عقيل سامي جعفر106557231951002011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيحسن مجيد زكي شاني106558231951251062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيمحمد خليل هادي ريكان106559221951001037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيرضا كريم صادق ساجت106560231951173012
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيعلي اياد فاضل عباس106561231951040023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلتطبيقيعلي هادي كاظم مغير106562231951210007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيحوراء علي حمزه عباس106563231952271030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيغدير احمد كاظم عبود106564231952090013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمصطفى سعدون محمد عبد الحسين106565271951010090

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد حسن راهي عبود106566271951150164

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الشوملي للبنينبابلتطبيقيمحمد قاسم عبيد عبد المهدي106567231951054044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيأحمد حسام اكرم عبد الرزاق106568231951020001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةتطبيقيحسن هاني طه جايد106569161951112011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلتطبيقيبنين احمد حسين عسر106570231952145004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقيعباس عبدالزهره عبيد عجيل106571231851069032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمصطفى اسعد شهاب حسين106572271851002232

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعلي احمد سلمان عطا106573161951002128

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيعباس علي كاظم علوان106574231951017040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيسجاد حمزة منصور محسن106575231951164018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيابو الحسن سمير عبد هللا محمد106576161951140003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيبنين عباس محسن عبد الحسين106577231952092008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيعباس وهاب مرزوك عبد 106578231951040022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيهديل هاشم عبيد هادي106579231952119071

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيمصطفى حالوي عذاب صبار106580231951017080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيمحمد الصادق جعفر هاشم صادق106581271951010076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقياية عماد غالي عبود106582231952115005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الوركاء للبناتبابلتطبيقيزهراء محمد عمران خضير106583231952079007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقياسراء عامر عبد الحمزه عكموش106584231952077003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيمعتز صامد حسن حسوني106585231951021014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيكاظم ثامر حاكم كاظم106586231951252055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه سامي موسى خضير106587161952335007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيمحمد فاضل جسام محمد106588231951022025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيحيدر نسيم جبار عبيس106589231951016016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيعال احمد وداعه عليوي106590271952064058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيفاطمه محمد عبد الكاظم راضي106591231952087039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر محمد كادوري106592231951042030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيمحمد فاضل علي اكبر خضر106593271851034054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيحسين احمد لفتة خميس106594161951051022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحازم عاجل عنون عبد106595241951205002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقيسجاد رعد عبد زيد نصار106596231951004023
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيعلي صالح غازي ابراهيم106597231951033046

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيزينب علي حسين ميلح106598231952107022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيكاظم عدنان كاظم عبد هللا106599271851005053

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد ميثم عبدالخالق هادي106600161951063007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيخضر علي ابراهيم سلمان106601231951014019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيعباس عبودي صاحب داخل106602251951011016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيحسن حسين حلبوص حمزه106603231951007011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيدالل علي هادي جاسم106604161852150012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيأمير شريف بلهه شهد106605221851039008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلتطبيقيحيدر عبود سايب عويد106606231851163009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيواثق وليد دخيل هادي106607231951190015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسين ماهر كاظم هزاع106608161951022028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيعلي حسين مهدي حسين106609231951067040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةتطبيقيعلي قيس محمد مهدي106610161951021022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيياسر عامر عبد الرضا اسماعيل106611231951003081

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيعباس كتاب عيدان عبيد106612231851017045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيسجاد حسن يوسف فرحان106613231951006022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيباقر فؤاد درويش جواد106614231951038006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيعبد هللا مهدي رضا ناجي106615231951013017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيكرار حيدر عاجل هاشم106616271951002116

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيفاطمه علي طارق مكي106617231952087037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيامير غاطي عواد عارف106618251951046001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الخلود للبناتبابلتطبيقيزينب احمد حمزه راضي106619231852137005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقياحمد سلمان عبد سلمان106620231951183002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقينور محمد فخري منصور106621231952183019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيحسن ميثم تاوه علي106622161951061014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيبشرى حسين نزال جياد106623161952383031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةتطبيقيمحمد ماجد سبيع نحو106624241951026015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقينور نزار طالب حسين106625271952058086

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيمنتظر باسم لفته عبد106626231951042044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيعلي ابراهيم تركي عبيس106627231851025015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيمصطفى ليث جبار هاشم106628271951015090

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيأيه اكرم علي رحيم106629231852142008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيايه وسام عبد علي جاسم106630231952086003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيامير احمد علي عبد106631231951002007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة فرحان عكلة جابر106632161952267015
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعباس جواد راضي كاظم106633231851051052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيجيهان عبد الرحيم هادي محمد106634231952271025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيزينب علي كاظم حسين106635231952120013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيفاطمة حيدر عبد اليمه حمزه106636231852115028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيعالء رزاق حسن سلمان106637161851030078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيتكتم حسين عبد عليوي106638231952169003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيامير حسن عبد العزيز موسى106639231951032002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن فارس فاضل سلمان106640251951200006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيهاني عدي جبر مشعان106641231951257141

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلتطبيقيعباس ابراهيم سعيد عبيد106642231951208004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعبد هللا علي عيال شاهر106643231951051030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيزين العابدين علي كاظم حمزه106644241951013024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيباقر عايد علي مهدي106645231951019009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلتطبيقيرغد احمد عبيس خنجر106646231952108005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمحمد خضير عباس داود106647271951004057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلتطبيقيمثنى غانم محمد كاظم106648231951162007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين علي حسين جابر106649221951306028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيساره محمد وشل حمزه106650231952092030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية المواهب االهلية للبنينبابلتطبيقيعباس علي حسن عبد106651231951064004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيامير احمد عزيز سلمان106652231951020005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيحيدر صادق نجم خضير106653231951002018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيسجاد هناوي محمد حسين106654231851003049

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقياحمد صيهود لفتة عذافة106655281951017008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيمحمد علي ابراهيم يونس ناجي106656271951008088

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيرسل علي حسين جبر106657271952080009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيجعفر صادق جعفر عباس106658271951001021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيبنين حسين جاسم هامل106659231952080005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيهاجر صبري بديب عبود106660231952142044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيعلي عبدالجليل كاظم عبدالعباس106661231951183048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيعلي طارق كريم عواد106662271951001083

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيمحمد حيدر جاسم احمد106663231951002055

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيرضا فاضل محسن حسين106664231951050010

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيسجاد حيدر حمد عليوي106665231951067027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقيعلي حميد حسين عليوي106666231951004034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيعالء محمد فالح حنون106667221951042044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي رياض عبد االمير عزيز106668161951357225

3590 من 2963صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب رعد عبد النبي حاجم106669161952461008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيزهراء شكري طارش عبود106670231852109029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقياحمد حامد شهاب احمد106671271951036003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيتبارك حسين علي ناصر106672231952105001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيهاشم زكي جميل حيدر106673251951153147

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيختام قاسم محمد جياد106674271952062007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيندى كاظم عيدان فرهود106675231952186006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيسالم ناظم نهير غازي106676251851001096

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار محمد جمعه ثامر106677281951151552

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيمنتظر حيدر محمد عريبي106678231951013029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية المدى للبنينكربالءتطبيقيمرتجى جميل عبد الرضا علي106679271851026011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيفاضل سداد فاضل مبارك106680111951016086

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيمقتدى حميد عبد زيد عواد106681251951153140

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيفاطمه علي حمزه صالح106682231952120019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيسرى ظاهر محمد أهو106683231952103016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عباس حمزه عباس106684161951015093

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين محمد مرواح106685221951013091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عبد السالم داغر جاسم106686161951369007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيحسن فارس اسماعيل كرجي106687271851009021

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيامير ماجد هاشم دواي106688231951051004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقييوسف اسماعيل ابراهيم ياسين106689121951201078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيقاسم محمد محسن عوده106690271951151091

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءتطبيقيحسين سلمان عبد االمير رزاق106691271951040006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيجعفر محمد جمعه ابراهيم106692231851019016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيمحمد عقيل صاحب علي106693231851022041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيضرغام رعد صدام عبد106694281951151346

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيسجاد عالوي حامد مهدي106695231951257057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية االصول المختلطةبابلتطبيقيأسماء صباح عبيس محسن106696231952180002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيعبد هللا عامر جاسم سلمان106697231951008041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيكرار فاهم محسن عويد106698231951011035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الربيع للبناتبابلتطبيقيبيادر حيدر سليم عبد علي106699231952098012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيحسين نجاح حسن حبيب106700231951002016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحيدر عون مجيد عزيز106701271951010033

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيحسن رائد جليل كريم106702231951020013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيمرتضى سعدي ياسين محمد106703231851006078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية المدحتية للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر محمد كاظم106704231951017059
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقياحمد عباس طالب فرحان106705231951169003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الحلة للبنينبابلتطبيقيمرتضى نبيل سامي عبد االمير106706231951020074

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمود صفاء الدين حسين محمود106707101951015054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيبيداء محمد صاحب جاسم106708231952092012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيحسن فالح جهاد عبدالزهره106709231951169009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى قيس مهدي عباس106710111951018082

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا علي عبد هللا عبد الحسين106711251951044069

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقياحمد حيدر شاكر محمد106712231951007005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقياحمد خالد كاظم يوسف106713271951002008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلتطبيقيشروق منصور طراد مصلح106714231952127013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيفاطمة هادي عويز حسن106715291952051088

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد كاظم جفات عبد الحسين106716231951252072

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيغدير علي عيسى عبد الحسين106717231952092038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيشهالء عقيل جاسم محمد106718231952100030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0الخارجيونالبصرةتطبيقياحمد ماجد خلف سلمان106719161951400009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيقاسم عبد علي ملوح درويش106720231951251226

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيتبارك أسماعيل سعيد نعمة106721221952108004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقياحمد حسن مسير رطان106722291951026004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الفاو للبناتبابلتطبيقيدعاء مظفر علي حسين106723231952111007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيعيسى عبد االمير عبد الحسين موسى106724241951002065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيمنتظر فالح مهدي حسن106725271951007100

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلتطبيقيعلي طارق رزيج طامي106726231951204006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيانعام ياسر ذفال كاظم106727241952152002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيليث مجيد موسى كاظم106728231951013026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد حبيب عبد الكاظم عبد الحسين106729271851002191

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيجاسم محسن علوان محيسن106730231851033011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيمصطفى ستار ياس خضير106731271851014103

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيمصطفى كاظم عبد علي حسون106732231851016044

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيعلي عامر حسين مظهور106733231951016029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيمهيمن محمد عبد الرضا شيخان106734231951018030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين عبد الجبار شاكر106735161951084159

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيفاطمه حسين جاسم كاظم106736231952089019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيهدى ضامد زامل زكم106737231952271120

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلتطبيقيدعاء حسين كاظم سلمان106738231952164005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيبنين كاظم حسن موسى106739231952078009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيهدى حبيب محمود تويلي106740241952220168
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيكوثر حسن حميد محسن106741251952084115

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيهبة هللا غانم نعمه عبد علي106742241952220164

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيسيف الدين خضر علي ناصر106743231951007032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين كاظم شمخي106744221851028077

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيكاظم عبد الرضا شاكر ناصر106745291851003162

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عماد عبد العزيز كباشي106746161851083100

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر طارق سامي جاسم106747111851011048

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقياسماء كاظم هليل سفهان106748291952051005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيحسين صالح محسن محمد106749231951224013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الزهراء للبناتبابلتطبيقيزهراء عماد كطران عبيس106750231952109015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقييوسف محمد وحيد غزيوي106751241851010077

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيحسين احمد شعالن يسر106752221951036022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةتطبيقياسعد جاسم مراد كشيش106753161951350002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيعلي جواد كاظم ياسين106754241951027028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيعباس عامر علي حسين106755231951282016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيجمانه عباس عدنان علي106756231952105003

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقيانس يحيى هاشم سلمان106757231951256017

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيرقيه منصور يحيى شاكر106758241952121016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد يحيى نجم عبد106759271951151119

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية الموعود االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين كاظم ثجيل مزعل106760221951357002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيعلي قاسم طعمه عبد106761241951002058

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين علي عبد الحسين مري106762221951310054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى حيدر جواد صبر106763241951062050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية المبدعون االهلية للبنينذي قارتطبيقيعبد العباس حمد مزيد حميد106764221951378005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيحنين حسين علي راضي106765161952230011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةتطبيقيحليم سعد عليوي عباس106766241951026004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقيمروه علي ساجت فرحان106767271852059077

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىتطبيقيحسين حيدر كامل غازي106768291851013007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حيدر عبد الحسين عنتيك106769241851038025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيزهراء عماد صبري توفيق106770231952086026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةتطبيقينور حسين عبد محمد106771241952108045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيمصطفى عالء فؤاد مسلم106772231951251310

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيسجاد حسن علوان محمد106773271951154084

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا نجاح جبار جاسم106774251951211020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيلمياء فرحان حسون خشان106775271952091052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية الميثاق للبنينذي قارتطبيقيمهدي مهلي سنوح اصحين106776221951064008
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيحسين سعيد راهب جياد106777271851030022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عدنان شاكر نعمه106778161951352050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيحسن حازم زهوري عبد الحسن106779231951032007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيمصطفى صالح مهدي محمد106780271951021041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقيبنين ماجد غني عباس106781231952087011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيزهراء باسم حميد موسى106782231952142018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الطليعة للبناتبابلتطبيقياسراء حسن عبد الزهره ناجي106783231852088005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيريام حيدر سلمان جبر106784241952220072

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيفاطمه الزهراء ميثم حسين هادي106785231942142220

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين كاظم كويم شباط106786271941010053

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيسلمى عالء فاضل عباس106787161942169063

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه جاسم فرحان منصور106788111942081025

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحازم ميثم سهام داود106789111941018039

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيمهدي صالح حسن محمد106790231941198049

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيحنين ماجد شاكر محسن106791251942070040

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائياالء قاسم عمران مهدي106792231942110004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيمالك حسين عيثه عبد106793231942178024

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعبد الرحمن فراس عطا علوان106794271941153055

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيبراء هادي عطيه رومي106795231942125020

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيحوراء مكي جدوع ابراهيم106796231942111032

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيمنال محمد خضير عبيد106797231942093125

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيالحسن عقيل علي حسين106798231941256007

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الحلة للبنينبابلاحيائيعلي جواد عبد االمير عبد الحسين106799231941015014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائياياد داود سلمان ثعبان106800231941178004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيكوثر علي محمد شنور106801231942095074

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيبراء قاسم عبد الحسين علوان106802271942063021

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيعباس علي كاظم نجم106803231941256042

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيهبه ماهر خضير مرزه106804231842124074

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية البدور للبناتبابلاحيائياستبرق ياسين يوسف ياس106805231942085001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيسجاد نزار محي نصيف106806231941008087

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيفاطمه فاروق محمود عبد الحميد106807231942119207

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلاحيائيزينب مضر حمزه جاسم106808231942082040

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائييعقوب هيثم صعب جرذي106809101841020178

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا صباح خليل ابراهيم106810251841031390

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمصطفى ستار ابراهيم حمد106811231941008203

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيورود محمد كريم علوان106812231942158045
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائياحمد فاهم عبيد جاسم106813231841008010

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائينور الهدى عباس علوان معيدي106814231842093095

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىتطبيقيسجاد هاشم ويس يوسف106815171951124026

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا قهر محمد عبد هللا106816231951251158

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقياحمد عدنان عبد الرحيم عبد الحسن106817161851033006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلتطبيقينوره محمد كاظم طرنان106818231952213009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيسارة محمود هادي محمود106819131952092010

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيحامد ناظم عبد هللا حاسن106820241851014015

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية المدى للبنينكربالءتطبيقيعلي حمزه عواد مزهر106821271951026006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعباس حميد عباس يونس106822221951021044

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيايهاب عدنان صكبان محيسن106823221951310029

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية قرطبة للبناتبابلتطبيقيسجى احمد صالح مهدي106824231952126020

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيحسين احمد حسين عبد106825271951009008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المحاويل للبنينبابلتطبيقيامير ماجد محسن خليف106826231951008007

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيكرار كاظم عيدان مراح106827231951051052

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيعمار تايه اكوش حاسن106828241851014048

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيهبه عقيل جابر جاسم106829161952219046

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيعلي رزاق كريم عيدان106830271851007070

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا محمد حسن كاظم106831111951016060

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الصديق للبنينبابلتطبيقيمحمود شاكر محمود عودة106832231951027037

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية المثنى للبنينذي قارتطبيقيعلي هاشم شاهين سعدون106833221951032014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيحسن هادي لطيف فرج106834271851036016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيعذراء عدنان عايد صدام106835231952119043

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر رحيم علي عزيز106836221951381020

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الرفل للبناتكربالءتطبيقيدالل سهيل نجم عبيد106837271852085006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيعباس حمود لفته عبد الرضا106838271851013076

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الجزائر للبنينبابلتطبيقيامير صفاء حسين كريم106839231951043005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيمحمد منذر شاكر فاضل106840161951058071

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيعبد هللا عادل فاضل حمزه106841271951004031

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية العذراء للبناتميسانتطبيقيزهراء ستار جبر محمد106842281952058018

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيعباس علي عبيس فلفل106843111951042016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيمحمد حيدر شاكر موسى106844271951019060

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيعبدالكريم حمد عبيد ردام106845231951181018

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيساره عبد الحسن رحمن فرحان106846271952088030

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيأيمن خليفه جاسم عبد الرضا106847271951027004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقياصاله رعد هدام لفته106848221952125002
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيوسام ربيع منادي حريجة106849161951364193

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد المجيد106850161951010047

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيحسن فالح حسن مهدي106851231951067012

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلتطبيقيحسام رحيم هاشم موسى106852231951050003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيعلي فايز كاظم صاحب106853291951005063

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية المدحتية للبناتبابلتطبيقيساره فاضل كاظم حسون106854231852090028

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين محمد قاسم علي106855151851001023

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءتطبيقيباقر حسن عبد الهادي أبراهيم106856271951021008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيحسين لطيف سلمان حسون106857231951029009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقياقدس ميثم محمد علي106858231951004005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الكفل للبنينبابلتطبيقيزيد حسن رزاق عباس106859231951032014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيشروق علي حمزه ضعين106860231952107025

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى طالب علي معن106861161951363217

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن صالح عذاب نعيثل106862161951357061

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد حامد عبيد ناشد106863111851164003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيعلي قاسم محمد علي هداوي106864231951067049

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيافراح عباس حسن سعدون106865251952085003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيعلي محمد فرحان حسن106866231951038025

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقياحمد رشيد كاظم محمد106867231951067004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفتطبيقيحنين رضا غازي عبد الرزاق106868251952075004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية الدستور للبنينبابلتطبيقيامجد نبيل عبد عمران ضايف106869231851018005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية داقوق للبنينكركوكتطبيقيعلي حسن عاصي علي106870201951017022

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيابو الحسن علي موسى حسين106871231951002003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيحسين عامر موسى منفي106872271951030022

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلتطبيقيحسن عيسى حسن موسى106873231951253008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةتطبيقيابتسام طعمه حمزه فكع106874161952181001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين كامل خيون مطير106875221951304007

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفتطبيقيزينب حسوني عبد الرضا عزوز106876251952075011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر فائز مزعل جياد106877161951363074

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي اياد عبد الواحد كندوح106878251951012072

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيفاطمه حميد جواد عبد106879231952120017

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقيفرقان عبد علي عباس ناصر106880271952087015

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك حسين ظاهر بصيري106881161952280044

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية السدة للبناتبابلتطبيقيزينه بدري عبود شاكر106882231852110024

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية الدرعية المختلطةالديوانيةتطبيقياباذر كاظم جاسم سلمان106883241951165002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيياسر جبار ناصر عبيد106884271951152075
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيبالل سلمان فاضل حسين106885111951042010

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد علي عبد الحسين حسين106886241851030029

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسن علي حسن كاظم106887251951010014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيمروه عامر عبد الجبار سلمان106888271952058074

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةتطبيقيرضا سعد جسار عباس106889241951029011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيآيه صفاء نعمه زيدان106890231852121006

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيامنه علي كومان عبود106891291952050003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيمصطفى جمال صبري ظاهر106892271951030078

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلتطبيقياطياف عباس محمد جياد106893231952149002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيحسين عوده عبد الرضا صدام106894161951015032

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيمحمد علي حسن رشيد106895231951016041

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد علي جواد ابراهيم106896111951201032

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية االخالص المختلطةبابلتطبيقيشهد جاسم جودة خليل106897231852221001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية البشائر للبنينبابلتطبيقيانس عباس حمد موسى106898231851028002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيالحسن مصطفى حسن نجم106899111851058016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين رحمن جبر106900251851030022

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية العامل للبنينبابلتطبيقيابراهيم محمد ثامر عبيد106901231851026001

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حسين علي عبد الحسين106902241951203141

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيسموئل علي حسين مهدي106903271951046043

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيسجاد عباس كريم جابر106904271951003026

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد منصور محسن ابو لويطه106905271951150177

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيعدنان عادل حسن سريع106906231951255057

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد مشعان غازي مردان106907231951257010

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلتطبيقيمحمد حيدر حمود احمد106908231951040028

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الحوراء للبناتبابلتطبيقيفاطمه اياد خير هللا جدوع106909231952103022

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقيعلي يحيى عبد دريس نطاوي106910241951061031

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيخديجه محمد كاظم هنيدي106911261942109038

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب صفاء كاظم لفته106912251942086041

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء فالح عبد العالي حسن106913251942059295

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائياوميد جاسم صالح عزيز106914201941303045

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن مكي كامل هادي106915251941044066

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائينور الهدى فراس مالك يونس106916251942068054

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عامر محمد غريب علي106917141941022101

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيمصطفى مرتضى جواد عبد الكاظم106918251941020050

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه شاكر فاضل عبد الحسن106919251942057068

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيليلى محمد جبار منصور106920251942170358
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيغدير حامد حسين سلمان106921241942114213

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيضرغام عبد الرسول حسن محمد رضا106922251941012074

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي خليفة محمود عاكوب106923101941016048

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيجالل طالل سليمان حامد106924251941012022

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد فريد كامل حمزه106925251941200009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عادل حبيب عمران106926251941044088

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد علي صادق جعفر106927251841031327

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيآمنه فالح كاظم مشكور106928241942169001

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعقيل عبد الحر عليوي حمد106929291941002106

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيزينب سمير غالب جاسم106930271942080025

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمسلم صالح مهدي جبار106931251841001279

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيبنين محمد نعيم بخيت106932251942111020

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد قاسم سعدون عبد الحسين106933251941012145

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد حامد عبد الكاظم محمد106934161941363044

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيصابرين حسين حميد شهيد106935241942081064

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب حيدر حسن ناجي106936251942170213

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأستبرق عبد هللا جسام أحمد106937191942226004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيالحسن هادي ما  شاء هللا جابر106938231941020042

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيديار عبد االمير ساجت باجي106939251942170119

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمصطفى سعد فاضل جاسم106940251941008217

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبد الحسين طاهر محيسن106941251942061028

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيمريم عباس طاهر مسلم106942251942108306

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي ثابت عبد زيد علي106943251841012065

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمشعل صباح ذياب كاظم106944141941174036

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر ياس خضير عباس106945251941205102

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية التكامل االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه كمال عبد هللا خالوي106946141942130007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينالنجفاحيائيسجاد فاضل حسين عبد الحسن106947251941038005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمريم هادي سوجر تركي106948251942059560

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيحسين اسماعيل عبد علي106949291941026010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيحسن جاسم حسن محمد106950251941156013

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن عبيد عبد العباس106951251941045076

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حربي عراك حنون106952251941205273

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد هاشم الياس خضر106953171941351187

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائينور سالم مالك مرزه106954251942086098

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائياسراء حميد فهد عبد106955251942111002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائينور جواد عبد الكاظم كريود106956251942089091
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيعذراء صباح ابو حسنه مرزوك106957251942059444

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب ناصر هادي عبد الرضا106958251942084522

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائيحوراء احمد رحيم كامل106959251942104015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب علي جاسم فليح106960251942084499

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمنى رياض عالوي كاظم106961251942059566

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيامير فاضل كاظم جبار106962251941156005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيزينب رضا كاظم محمد106963241942100059

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيهاني عامر عبد علي مرزه106964251941205405

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي مهدي جواد كاظم106965251941001198

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيحسن ماجد علوان خضير106966251941004020

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسن فاضل موسى عبد106967241841076011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيغفران سالم جعفر حسن106968251942070133

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيغفران جبر سرحان جباره106969251942170306

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق اياد عبد اليمه ناجي106970251941151107

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيضرغام حيدر جندي محمد106971251941009123

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيمصطفى عقيل حمزه مجيد106972251941020047

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرياحين حميد عبد الحسن جاسم106973251842084246

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيميسم عبد الحسين علي شراد106974251942096384

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيكريم منصور يوسف والي106975251941122092

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمنتظر عايد عوجان فرحان106976251941007385

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيميساء جاسم عبد االمير منهي106977251942084842

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمحمد سعد اسود عناد106978251941011052

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد محمد طاهر جابر106979251941207036

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيزيد علي داخل ضاحي106980251941008074

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب جالب عبد حمادي106981241942220255

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينور صالح مهدي علي106982251942059624

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين كاظم مجيد106983251942059252

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء قحطان عدنان كماز106984241942168051

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيرضا سليم كاظم جدوع106985251941008071

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيدعاء عالء شاكر رزوقي106986241842168018

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيسجاد سماح حسين عطيه106987251941008080

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيكرار كامل نزال عجيل106988221941314034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الشجعان للبنينواسطاحيائيحسن هادي عبيس علوان106989261941176002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيالرا حسن عزيز هاشم106990251942100334

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزهراء صادق زيدان حامد106991231942107048

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيآيات محمد عبد الكاظم جبار106992251942096016
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر ضياء عويد ذهب106993251941044121

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيحيدر حسين عالوي حسين106994251941012052

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيضي محمد هاشم حمزه106995251942084622

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيفاطمه معد عدنان هاشم106996251942100321

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائياسيل عباس علي عبود106997251942084047

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد العباس جاسم مزراك106998251941150310

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفواطم اسعد ابا ذر ناجي106999241942220439

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمنير اياد احمد شهد107000251941009310

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه حسن موسى كاظم107001251942084688

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد غني محي عباس107002251841205074

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعلي ناظر محسن منصور107003231941181051

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيرسل حسن هادي تومان107004251942070053

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيديانا عالوي حسين حمود107005251942170121

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيمصطفى حسن كاظم عويد107006221841069043

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيابتهاج طارق مهدي ثعبان107007241942117007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسن ناجي محمد107008251941156053

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي راضي صادق ابو القاسم107009251841031448

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيهذر حميد رشيد عطيه107010251852056034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقيدنيا مؤيد كاظم عطيوي107011251952082006

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيانتباه طالب محمد فرهود107012241952100009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيضرغام سالم هادي ذيبان107013251951122032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيحوراء ترف كاظم وطبان107014251952111017

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا عادل كاظم جبار107015251951030026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيعلي رياض عبد الكريم مهدي107016251951122046

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية الفالح للبنينذي قارتطبيقيحسين باسم جخم ضاحي107017221951256002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيزيد عبد الرزاق جاسب مسلم107018161951360016

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعلي لطيف عبيد حيدر107019221851010085

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيهاني سلمان تايه عبد107020251851010104

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين فالح ابراهيم جواد107021251851031051

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيغدير حسين سامي شدهان107022251852122048

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيسجاد غني فخري عبد زيد107023251951027022

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء محسن طالب ياسين107024221952140002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رضا حسين خليل107025251951044130

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الحمائم للبناتديالىتطبيقيزينب هاشم كريدي جاسم107026211952122002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقيدنيا حسن هادي حسن107027251952064008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيجعفر حازم غالب عبد107028241951016020
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي عامر كاظم جواد107029251951001113

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد تحسين منصور كمر107030241951001041

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0الخارجياتالنجفتطبيقيزينب محمد عبدالحسين غنتاب107031251952401010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حميد محيل عويز107032251851001201

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي يونس عصفور محمد107033161951363155

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيماجد حميد كظيم عبيد107034271851024067

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمجتبى اسماعيل ابراهيم شاهين107035251951122054

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0الخارجياتالديوانيةتطبيقيرقيه طالب محمد فرهود107036241952401005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي حسين عبد هللا107037161952234032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيجعفر محمد جواد كاظم107038251851008032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيحسين عبدالهادي عمران موسى107039291951004044

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيحوراء حيدر حسين حمزه107040251952059068

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيامير علي رشيد حسون107041231951012003

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيمحسن عبد بندر شويرد107042241951014056

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقييوسف موسى عبد الخضر سلطان107043161851050127

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء حسين كاظم حسين107044251952059094

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد حيدر محمد علي عباس107045251951001155

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيهناء فاخر حسن يعقوب107046161952219050

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى حسن طاهر محمد107047251951205145

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حسن صعيجل جارح107048161952238015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن شبر كريم عيسى107049161951085020

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمؤمل حميد هاشم جاسم107050251851039007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي مايح سمير كسار107051241951211034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانتطبيقيفيحاء صبيح جبر شاوي107052281952053008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0الخارجيونالبصرةتطبيقيكاظم عزيز جابر عبد الكريم107053161951400113

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيحسين علي كريم مهن107054221951011023

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيحسن فراس صيوان خضير107055161951053026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيعلي كاظم حمزة حمود107056161951030059

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيحسن باقر جايد فعيل107057161951044010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةتطبيقيشاه زنان حسين ماضي حسين107058161952299004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيكريم حيدر فرحان كريم107059251851009121

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقياحمد عدنان قاسم ثاني107060161851022012

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةتطبيقيرسول علوان محيسن عذاري107061161851304002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيسرى فؤاد هادي مهدي107062251852085009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحمزه كاظم محمد عبيس107063241951202012

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيمحمد رحيم عبد عويد107064221951026081
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي رعد قاسم عباس107065161951084162

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقينور الهدى جواد محسن سلمان107066221952141016

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيسيف ميثم عبد الرسول عباس107067251951200012

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيطيبه سامر نجم عبيد107068251952059153

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيحمزه فاضل دغيم حميدي107069251951008055

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيسكينه عباس محمد عباس107070251852059191

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيمحمد علي حسين جياد107071251951153123

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ضياء عواد عبود107072161851017056

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيرضا يحيى كاظم عبد الزهرة107073161951363083

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقياحمد صالح خلف زراك107074161951039004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعباس ناظم صبار صايل107075251951153069

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعلي عدنان احمد ناجي107076161951061071

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانتطبيقيمحمد صالح مهدي دعير107077281951043030

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين ناظم صالح مهدي107078161851043056

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيحسين علي عبد االمير علي107079231851019026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيامير جواد كاظم جون107080251951008015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفتطبيقيرضا ثامر عبد الهادي عبد االمير107081251851031060

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس رزاق صالح خليف107082221851014011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبنين علي جبار عبد علي107083251952059042

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف الدين فرحان عبد الصمد عبود107084161951128052

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي عقيل عبد هللا عبد الحسين107085251851007157

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد ماجد هادي علي107086241951012027

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقينور سلمان خشان وناس107087251952070024

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كامل عطيه ظاهر107088161951020098

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيامير ماهر عبادي مطر107089241951016016

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيحسن علي رضا يونس محمد107090251951116011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حيدر حمزه عباس107091161952335004

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الصباح المختلطةذي قارتطبيقيجاسم محمد علي معارج مزعل107092221951270006

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد امين جبار مهدي بدر107093251951007163

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىتطبيقيرقيه ماجد فيصل حسون107094291952065002

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيجعفر عالء جاسم غضبان107095161951360005

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيعلي منير شاكر كريم107096251951009078

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد محسن هالل محسن107097251951209007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي راضي غالي والي107098251951150156

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقيعبد المهدي غازي فيصل حسين107099221951058010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر احمد هاشم عبد الحسن107100161951019175
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء كاظم ياسين طه107101161952192015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيبنين حليم كبر عبيس107102251952170022

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءتطبيقينور حسون جاسم علي107103271952087019

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيسرى جعفر عبد الغني ثامر107104161852222013

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ميالد حبيب عبد هللا107105161951433015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيزهراء رائد عدنان حنون107106281952054007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الحميد هليل كزير107107161952240026

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيميالد عبد الكريم باقر حبيب107108271952064074

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيرافد احمد جبر منهل107109281951151246

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه محمد عبد الرضا محمد107110251952059175

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيعيسى عباس لفته عبد الكاظم107111241851027066

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيحيدر سليم شيال فرج107112281951005016

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيعلي موحان كاظع جهاد107113161851013049

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيصدر الدين عبد االمير عبد العباس عبود107114241951016052

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيتبارك كاظم رحيم ناصر107115291952055010

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي صاحب عليوي107116251951007056

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى نجم فرحان عاجل107117251951007215

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيسهى احمد خيون عبيد107118251952059139

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد كريم قاسم عويجل107119221951302083

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسنين انطيته لطيف منديل107120251851044050

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيزين ناجح محمد جواد كاظم107121251952066015

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيامل عباس عبيد حمزه107122271952067006

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيياسر عامر هاشم منهل107123161951047147

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقيفواز عيد حايف فرحان107124221951050031

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي حسين ناجي107125251951044037

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى حسين عبد الحمزه محمد107126251851044161

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الهبة للبناتذي قارتطبيقيفاطمة فالح عبد الحسن مانع107127221852120012

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى مزهر عبد الحسين تاجر107128251851049019

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا عماد جواد زاجي107129221951306069

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيمريم سعد عداي حسين107130211942113028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيشهد صباح غازي سهر107131251942084583

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيزيد حيدر جواد جاسم107132251941150145

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيامر صفاء شمران يوسف107133251942100036

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيغفران رزاق حسين محمد107134251942084674

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسجى غانم هادي مصحب107135251942084551

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيسجاد عبد االمام جعفر جاسم107136251941150155
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي محسن محمد كريم107137251941031721

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد فالح يونس عبد الباقي107138251941200079

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسن غانم كاظم107139251941001285

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيمريم محمد غالي حسن107140251942082045

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينرجس كامل هادي كاظم107141251942084862

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسن صالح صادق107142251941044367

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيساره حسين فليح حسن107143251942053052

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد نجم عبود حبيب107144251941151015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي مكي نعمه عبيدي107145251941008141

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيرسل ممتاز مجدي ناصر107146241942100041

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيشهد طالب سعيد حران107147251942122090

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيسرور خالد نعمه شمران107148231842088185

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيصبا خزعل عبد الزهره علي107149251942100264

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء محمد فاضل فرج107150251842086021

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين باسم عباس عزيز107151251942108044

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعبد الكريم سالم عبد الزهره هادي107152251941007168

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمنى فاضل ناصر حسون107153251942084839

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيمهدي صالح محمد سلمان107154231941052084

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيايمان حسين فاضل مغير107155251942059062

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى صباح عبد الحسين شعله107156241941016128

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيايات نعمه ديوان هليبي107157251942086008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء عالء هادي جابر107158251942065008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عالء حسين علوان107159251942101215

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفطم مقداد صاحب نعمه107160251842084541

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد عادل عبد علي مهدي107161251941045052

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء كامل ادريويش حسوني107162251942084437

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيحسنين ابراهيم حسين عبد107163251941010033

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيقاسم محمد محسن نعمه107164251941009186

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيمحمد علي احسان محمود درويش107165251941020038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيندى سرحان باذر محمد107166251942192092

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيعباس حسن هادي جاسم107167241941167014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءاحيائيحسين اسعد سلمان عبد107168271941004012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمة سمير صالح عباس107169251942056094

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيحسين صادق كامل سلمان107170271941007032

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي صابر جحيل107171221942125069

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرقية رفعت جواد حساني107172251942100143
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيحسين ليث محمد ابراهيم107173251941020011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الحسن سعد سدران107174251941008188

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيهديل صباح نوري نعمة107175251942075086

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيسجى جبار كناوي جابر107176291942056092

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صفاء جابر عبد107177251941031687

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينبأ اسعد عبد المنعم جواد107178241942220479

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب حسن هادي علوان107179251942096192

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي هيثم عباس اجحالي107180251941007226

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0الخارجيونالنجفاحيائيكرار سمير عبدالغني عبدالحسين107181251941400032

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائياشرف حمزه كاظم حسين107182251941122008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد كريم جاسم عرويد107183251941007303

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين احمد حسن عواد107184251941009063

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب عزام محسن فاضل107185251942192053

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيغاده حمزه رشيد حسن107186251942108245

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه توفيق كاظم مهدي107187251942084717

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيزهراء عدنان خضير عباس107188251942075035

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبود هليل جاسم107189251941152046

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس فاضل عبود كاظم107190251941001152

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء عالوي عباس يوسف107191251942084423

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد حسين جميل زاهي107192251941150008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزينب صباح صافي شنشول107193241942114155

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر جابر شهيد107194251841007187

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيحسين نعمه كاظم مطرود107195251941151046

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيمسافر جايش جعفر جبر107196251941119022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيرقيه كاظم سعد كاظم107197251942084348

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى كاظم جزار حسن107198241941029075

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفاحيائيزيد تكليف عبد االمير وداعه107199251941004029

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيشاوردي عبد االمير عباس شاوردي107200251941044164

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيشروق عماد عبد العالي حسن107201251942059397

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد رحيم غانم كنيوي107202251941001249

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء صفاء هادي حنون107203251942084402

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيعبدهللا صالح مهدي علوان107204211941079029

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائياسراء حسن راهي راضي107205251942108015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد عبد الرضا شهيد خالوي107206271941154005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيعلياء حسين منصور جبار107207251942084647

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد االمير عباس صبح107208251941150308
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيبهاء محمد حسن نوري عبود107209251841008025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل حليم غضبان حمود107210241841065010

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيعذراء حسن نعمه تاجر107211251942119037

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيزينب غالب موسى اشيرم107212251942094040

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد عبد الزهره بخيت107213251941044386

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن مجهول عليوي107214251941205180

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عبد الهادي عليوي خلف107215251941209009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيكرار عبد الكريم علي موسى107216251941009196

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى زمن عبد سرحان107217251941200177

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد طالب مجباس حسين107218251841001016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية ميسان للبنينالنجفاحيائيمحمد احمد حسن جاسم107219251841011024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيغدير علي ناجي حسين107220241842077063

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيامنه مهدي عبد الصاحب عباس107221251942096029

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيامير دوام حميد نعمه107222251941001024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيامير محمد غازي هادي107223251841020004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد جواد كاظم صالح حريجة107224251941162010

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين رحمن محمد علي تقي107225251841009061

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيفاطمه صالح مهدي كاظم107226231942124087

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيشهد رسول جبار جساب107227251942170282

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينالمثنىاحيائيعلي حسين عبد الكاظم خضير107228291841029006

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعقيل مسلم هادي صالح107229251841007140

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عباس هادي سلمان107230251941205072

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسين عالء محمد غياض107231241941002041

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمؤمل محمد حسين سكطري107232251941150269

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسين رؤوف حسين107233251941001241

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيمحمد الباقر مكي نوري حسن107234231951067060

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحسين حميد محمد شوكت107235291951007038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي فاضل غالي سعيد107236261951202071

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمحمد باسم شرشاب جوده107237271851002188

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسنين عدنان جالب جاسم107238251851007045

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد علي حمود زبيل107239241951076016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى جواد كاظم عناد107240251951205140

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةتطبيقيزيد كريم لفته عبد الحسن107241241951029012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمحمد وسام مراد حمزه107242251951008162

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفتطبيقيحاتم كريم مسلم كاظم107243251951152012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد عبد الزهره غالي عبد107244241951061040
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيمنتظر جواد كاظم شعالن107245241951168020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد سالم جاسم محمد107246251951200011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيباقر حبيب حسين عبد107247251951052005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفتطبيقيغدير غانم محمد جكنوم107248251952082018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيسميره توفيق لفته فهد107249251952170084

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمحمد رياض جالوي عبد الحسن107250251951122059

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مجيد يونس يعقوب107251161951433036

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقياسيا سماوي عبد هللا كاظم107252251952111002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيامير كاظم زرزور رسول107253251951001020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى باسم حلواص حمزه107254241951061044

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيساره عباس فاضل كاظم107255251952111039

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد علي107256251951010061

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفتطبيقيذو الفقار حسين عبد طعيس107257251951156015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيعقيل سعيد حمد عمران107258231951006031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفتطبيقيزهراء عباس نجم عبد هللا107259251952062018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينالنجفتطبيقيعمار علي يوسف اسماعيل107260251951030034

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيحسام عبد الحليم عبد هللا مايل107261251951153019

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيغفران محمد مهدي جواد107262251952170099

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيطيبه عادل محمد عبيد107263251952066018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقينور صادق محمد رضا جعفر107264251952084133

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيحسن علي مكوطر حميد107265241951036024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفتطبيقينور أحسان عبد علي صالح107266251952089020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعلي رحمان هادي محيسن107267221951010069

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيمريم صاحب ردام طهماز107268221952156045

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينورهان عامر جبار حسن107269251952059210

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى عباس محمد هادي107270241951015080

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفتطبيقيكرار نعمه عزيز كاظم107271251951152036

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعباس جاسم محمد عزيز107272291951007090

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيكرار حيدر سلمان جايد107273221951010086

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين عبد علي حسن107274251951013027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيحيدر عبد الخالق قمبر علي درسن107275251951116017

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه حمزه عبد الحسين محمد107276251852070056

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيامنه مسلم خوام ناصر107277251952084008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيكرار حيدر جاهل كاظم107278241951016077

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد االمير قاسم عبود107279161951364104

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن محسن صاحب طاهر107280251951045003
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيزهراء مهدي جابر شهد107281271952065023

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيابو الحسن رحيم حسن حسون107282251951009003

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميسانتطبيقيمصطفى محمد جبار رحيمه107283281951150016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد بشير طالب هاشم107284161951027031

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى محمد داود سلمان107285161951426034

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيدعاء حيدر محمد عبد علي107286241952114004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية ابو تراب للبنينميسانتطبيقيمصطفى عباس ناصر حسن107287281951036022

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيزينب صفاء تركي رشيد107288161952173016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين علي سعيد107289251951009069

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمؤمل مسلم رسول عبد االمير107290251951205105

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عدنان كاطع زهراو107291161851029029

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةتطبيقينوال حميد هاتف صكبان107292241852142015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبنين رحيم هوده عبد الزهره107293251952059040

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةتطبيقياسراء حيدر هادي مهدي107294241952097002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي عباس سهيل107295251951153038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد رحيم بناوي صالح107296251951007173

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عباس عبد هللا فياض107297161951089019

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن هاني سعدون بشارة107298161951364045

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيجيهان تركي زعيبل فاخر107299161952274002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيعلي رياح جبار جاسم107300251951211025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس ماجد مسافر زبالة107301241851021015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيسالم ناصر عويد خليف107302221851029035

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد المهدي حمزه كاظم لفته107303251851007196

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفتطبيقينجوان فؤاد سعد مهدي107304251952075018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى سعود عزيز ظاهر107305161951016116

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي سعد كامل عجمي107306251951012080

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعباس محسن ابراهيم غازي107307251951153068

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية ابو تراب للبنينميسانتطبيقيمحمد احمد عبد المحسن خصاف107308281851036024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد كريم جودي كاظم107309251951205133

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيياسر احمد داود سلمان107310251951044181

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيشمس نصير محمد حبيب107311251952096025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الصباح للبناتالنجفتطبيقيايات عباس يابه عبد107312251952064004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمسلم عبد هللا محي الدين عبد الزهرة107313251951200034

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيعابر فهد نعيثل جابر107314221851027026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0للبنين  (ع)ثانوية زين العابدين البصرةتطبيقيحسين توفيق هاشم عبد هللا107315161951104004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيانفال جبار عبيد حمادي107316251952056005
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية االمير للبناتالنجفتطبيقينوران مثنى خطار نصيف107317251952083023

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيسكينه رحيم عبد االمير حمود107318251952111042

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمريم داخل حسن ياسين107319251952122029

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسام عبودي نعمه جواد107320251951012023

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقياسراء محي عبد القادر محي107321161952245001

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه بدر محمد صادق سعيد107322251952108026

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي خالد صبار سرحان107323251851007143

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيعبد هللا مناف صادق باقر107324251851008088

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيايات احمد محمد راضي107325251952108007

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي حسين علي107326251951007053

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي مظفر محمد سعيد صالح107327161951001112

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0الخارجيونذي قارتطبيقيعلي باسم جميل لفته107328221951400027

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيضحى علي ديوان عوده107329221952125024

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيازهر رسول شنين حسن107330241951016009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقياحمد محمد عباس جاسم107331251951007009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيرحيق مهدي خضر عويد107332221852103025

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الرحال المختلطةالبصرةتطبيقيحيدر لفته عاصي كعيد107333161851317004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي ناهي عبيد محيسن107334251951044098

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهالديوانيةتطبيقيزينب جودي جدعان ذفال107335241852154008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد فالح عبد الحسن شبل107336281951151639

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعباس جالل جبار عبد الرضا107337161951002104

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةتطبيقيحمزه عقيل عنجور علي107338241951029010

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقيعذراء احمد نجم عبد هللا107339271952067037

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيفاطمه علي حمزه عباس107340251952084106

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقياحمد رعد عبادي محمد107341161951005003

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد هللا عبيد عبد العالي107342161951364053

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيعامر رحيل زعال دبنان107343221951006035

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفرح حسين سلمان عبد الحسين107344161952187008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيرجاء محسن عطية عاجل107345241952220062

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفتطبيقيزينه طالب علوان عاجل107346251952108018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقيمهدي حيدر صالح مهدي107347251951024028

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيزهراء خالد خني عبد هللا107348251952084058

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيسجاد عبد االمير خزعل جواد107349251951044055

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عدنان طوير طنجير107350241851021016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيبشير مسلم علوي عيسى107351161951061008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية اسماء للبناتبابلتطبيقيطيبة حسن جياد خشان107352231952093009
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيانور ناجي داخل انعيمة107353221951007004

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيسجاد محمد رزوقي حميدي107354291951003077

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقينائل يونس داخل عطيه107355241951016105

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيأمجد هاشم محمد عبد الزهره107356251851008001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتكربالءاحيائياالء رحيم طراد بشان107357271942086002

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن جاسم عبد الحسن كاظم107358111941040012

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيحامد عدنان غالي علي107359271941154018

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسماره كاظم رحيم عباس107360271942060229

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيغدير عبد الكريم كاظم حسين107361261942097080

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 476.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيزهراء ابراهيم عبد العباس علي107362271942064064

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0الخارجياتكربالءاحيائيغفران قاسم محسن حمود107363271942401047

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيزينب هاشم حسن زيدان107364271942063105

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيالتفات سهر نهير فرحان107365261942087012

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيعباس علي حميد عبيد107366271941153050

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيمهدي خليف مشاري عطشان107367291941026054

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد هادي محمد محسن107368271941001314

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيامير حازم كريم ذرب107369271941010023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمالك ربيع عبد االمير حسن107370271942056343

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيامير رحيم شاكر كاظم107371271941002023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية االنبار المختلطةبابلاحيائيابتهال عبد الحسين عباس عبد هللا107372231942217002

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيمريم حميد عباس عبد علي107373271942064132

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمؤمل احمد عبيس جهيل107374271941002142

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيضرغام فارس عبد الزهره عبد الحسين107375271941024045

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0ثانوية الشهيد جون للبنينكربالءاحيائيعلي محمد جثير محمد107376271941018020

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيريام حمد عبد الحسن حسوني107377271942063062

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0الخارجياتكربالءاحيائيحوراء علي محمود شريف107378271942401018

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيحسين سعد كاطع محمد107379271941013024

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيزهراء شهاب احمد ابراهيم107380271942059049

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيدعاء فالح عبد الحسن كصيخ107381271842059030

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيمحمد علي معين نعمه107382271941020078

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرقيه علي سالم بجلي107383261942120080

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية العباس للبنينكربالءاحيائيعلي جابر محمد فرعون107384271941043008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيعلي هادي عبد هللا محسن107385271941045050

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية ذات الصواري للبنينميساناحيائيليث مالك غالي نعيمه107386281841033019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية الرفل للبناتكربالءاحيائيزهراء سالم جسور شمخي107387271942085005

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حسان شافي جابر107388241941010072
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزهراء غازي حسين وادي107389271942071037

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيساره قاسم مطشر دارم107390271942064096

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيعلي خالد جميل عبد107391181941015032

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيحيدر خضير صبيح عبد107392271941036041

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيليث حيدر فالح شاكر107393271941036090

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيزينب علي محمد رضا محمد107394271942089064

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعبد االله رضا حسن كاظم107395271941001161

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعقيل ناظم خليف تالي107396271941009068

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0الخارجيونكربالءاحيائياحمد ابراهيم هاشم جاسم107397271941400001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائينبأ كريم سايب عنيد107398271942079103

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنينكربالءاحيائيحسن عبد الصاحب محمد ناصر107399271941133007

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزينب راجح حسن محمد107400271942081048

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيهدى اركان مخيف حسين107401231942115178

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيسيف احمد ضايف سعود107402221941007044

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيمصطفى قاسم حسين جمعه107403271941154114

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيامير نصير عباس محمد107404271941153016

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيمنير خضير عبد صالح107405271941151071

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائينجالء ضياء جرو حسون107406271942161038

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينوره رحيم عبد حمزه107407271942063197

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيجيهان فرات حسين عمران107408271942095024

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيحسين عدنان علوان محمد107409271941032016

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيهدى ظاهر جاسم حسين107410271842068127

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين علي عباس جعفر107411271941150031

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيجنات يعسوب وفي حسن107412271942093017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيسكينه كامل عزال حبيب107413271942088142

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيحيدر متعب مسرهد صليبي107414271941034034

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد هاشم فاضل عطيه107415271941150106

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمريم حسن عليوي نجم107416271942068162

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيفرح احمد عبد الرزاق موسى107417221942394068

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيباقر جواد كاظم عبد الرضا107418271941014031

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائياحمد كاظم هادي كاظم107419271941027008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائينعمه ميثم نعمه صالح107420271941015063

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءاحيائيمصطفى فراس عارف كريم107421271941033042

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمالك مجتبى جعفر مصطفى107422271941019079

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيعلي عقيل عباس فاضل107423271941007091

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حامد محمد علي محمد حسين107424271941001184
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائينوح سالم ضاري عباس107425271941154133

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيفدك الزهراء عقيل طالب حسن107426271942056304

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير طالب كاظم محمد107427111941023009

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر حسين داود محمد107428251941044049

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمؤمل محمد جاسب جبار107429271841002145

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائييوسف سعد حسين سلمان107430271941010189

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيرقيه رحيم حسين دالي107431271942052058

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائياسيا علي سلمان عاصي107432271942068010

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيحسنين محمد حسين عبد الوهاب محمد107433271841019017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقيمرتضى عبد الكاظم مخيف كاظم107434271951014066

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية الفتح للبنينكربالءتطبيقيعلي اديب حمد جواد107435271951011021

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيعلي حسن عبد الحميد عبد االمير107436271851019057

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءتطبيقيغدير عباس محمد عباس107437271952053015

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيسجاد عالء الدين محمد يعكوب107438271951154087

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفتطبيقيمرتضى لفته حسين عرار107439251951052038

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الفرات للبنينكربالءتطبيقياحمد كريم علي حسين107440271951014003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيرحاب عزوز فرحان يامين107441271952160052

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيفاطمه حسن حيدر عطيه107442271952072046

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتكربالءتطبيقيبنين خليل ابراهيم محمد107443271852145001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيمنار اياد جفات فليان107444271952065060

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيعلي حسين خضير عباس107445271951007051

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقياحمد عماد عبد الكاظم مصطفى107446271851013014

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقيعلي فاضل فارس حمود107447271951008067

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبيد نمنم نافل107448221951015042

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيحسان فريد محمد حسن رجب107449271951015015

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمحمد جبار حلو حسين107450281951017074

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءتطبيقيزينب حسين عبود جاسم107451271952102012

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيحمزه حسين كريم حسن107452271951153038

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمؤمل علي حسين غثيث107453271951003053

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيبنين طالب راضي بنوان107454221952427017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى جاسم محمد علي حميد107455161951394039

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيعصام حسين عضيب مجهد107456271951019042

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطتطبيقيعباس دايخ ياسين صخي107457261951208018

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد فرحان عصواد ديوان107458271951154176

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمهدي عالء ابراهيم جاسم107459271951002181

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيعلي حسن باسم كاظم107460271951036042
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءتطبيقيأمير حيدر عبد االمير رضا107461271951034001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيسهاد علي عبيد كاظم107462271952088033

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءتطبيقيسليني هاشم حمد حمود107463271952102017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين هاشم محمد جاسم107464161951365058

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي سعيد نوري علي107465161951074039

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءتطبيقيحنين عادل محمد عبدعون107466271852094014

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيزهراء عبد الرزاق كاظم شمخي107467271952065019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيزين العابدين عماد حميد مجيد107468271951004017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيحسين لطيف داخل هواش107469271951045023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيرفل حيدر عبد عون سعد107470271952071016

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيفاطمه طه عباس علي107471271852055061

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيامير احمد عبد زيد محسن107472271951036005

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية البسملة للبناتكربالءتطبيقيهدى عيسى كاظم حسون107473271952068064

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الوقار للبنينكربالءتطبيقيابراهيم تكليف جاسم سلمان107474271951046003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيباقر مظفر حاتم رحيم107475231951016008

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيعلي خيري حنان مصنصل107476161851033067

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية البستان للبناتكربالءتطبيقينبأ محمد عبد الحسن يعقوب107477271952105015

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيفارس عباس كريم غضبان107478241951074016

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيزينب جعفر رمضان سوادي107479271952079014

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيمرتضى احمد جبر سلمان107480271851013151

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جواد كاظم موسى107481161951131051

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مصطفى شبر محمد107482161951084231

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيعلي عبد الكريم صداع عبود107483271951007060

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيمالك عامر جواد كاظم107484271952065058

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين علي جبار107485161951016101

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ضاحي يعقوب علي107486161951060109

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيعبير علي حسين كيطان107487221952138039

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقينور فاضل عبد الزهره حسن107488271952063101

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حميد هادي طعمه107489161951063050

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيكرار كاظم كسار منشد107490221851021101

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيانعام جبير كردي تيفوخ107491271952160017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيخديجة قاسم عبد االمام عاشور107492161952280012

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عصام تقي جميل107493101951205020

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيعلي جاسم محمد هادي107494221951001023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ضياء صبيح حبيب107495161951433010

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيحسن جواد نجم عبد هللا107496161951005011
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كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقييحيى محمد غالب صالح107497161851056062

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارتطبيقيباسم عبد عون حسين مهدي107498221851254005

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءتطبيقينور نعمه عبد نور عوده107499271952069048

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيأستبرق علي أكبر حسن علي107500271952160001

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيمنتظر يوسف جابر غالي107501271951005035

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيمهدي صالح مهدي ناجي107502271951002179

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيياسر طه غريب موسى107503141851023114

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءتطبيقيزهراء قاسم حميد ياسر107504271952055023

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقينبأ سعد عبد الهادي فرحان107505271952091061

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقيعلي خضير عباس جواد107506271951033030

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيزيد احمد نجم عبد107507271951152025

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقينور عباس حميدي عيسى107508271952160147

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيعلي ماجد كاظم دخينه107509161951046040

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائياديان عمار جبير جياد107510241942104011

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعلي صباح حسن كاظم107511241941015092

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيرقيه عبد الكاظم وحيد كاظم107512241942139053

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينة حسن علي حنون107513241942121197

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي ميثاق كاظم صاحب107514241941151033

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا تكليف حسين علي107515241941015071

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء باسم حاكم هادي107516241942146027

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيعبد الكاظم جواد عبد الكاظم ماجان107517241941151024

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جميل علي جايش107518241841062054

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيايات ابراهيم مجلي بناي107519241942096013

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائياكرم رعيد حسن زاير107520241941003037

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهاجر محمد حلو جبر107521241942220530

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيسجاد بيدر زهيان ضاحي107522241941005056

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيبنين حسين وساف جاهل107523241942220070

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد غانم محمد حسن107524241941208003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيكرار حسين علي جواد107525241941151038

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةاحيائيسيف علي خنياب سلمان107526241841004022

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائياسراء كاظم حلبوص عليوي107527241942121016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيبسمان محمد عبطان هادي107528241942124025

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية االنوار االهلية للبنينالديوانيةاحيائياحمد جبار كلف شنان107529241941074002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر غانم يوسف ادريس107530241941202029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيكرار حيدر مجيد علوان107531241941053020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر حسين عواد جوده107532241942114260
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي اكبر حسين جاسم احمد107533241941001160

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيحيدر حسين عاجل غضيب107534241941036043

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب حسين فليح جبر107535241942220259

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعمار ضياء عبد الزهره كاظم107536241941003205

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي حسين كزار107537241941071018

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائياسراء ستار جبار منذور107538241842081005

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعالء كاظم عبد جابر107539241941203160

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيصالح شعالن كريم دحام107540241941039030

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عصام عبد الوهاب حسين107541221942113048

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد رحمن ابراهيم حمادي107542121941022009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار هاتف اعطيه خلف107543241941203224

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي هادي لويخ فهد107544241941204070

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيهند ظافر دهش يوسف107545241942141085

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء ماجد مهدي حسوني107546241942092019

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائينورس وسام حواس مشعب107547241942139159

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى محمد عبد الكاظم راضي107548241941203278

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائينور راجي سرحان هادي107549241942124151

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيبنين رافد رهيف مزعل107550241942094016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين حيدر عبد الحسين عبيد107551241941204020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيايمان كامل عجيل عبد107552241942139020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حسن عباس هادي107553241941207133

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيحسين يعرب يوسف عليوي107554241941005045

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيصابرين عباس هاشم مطر107555241842124099

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية االبراراالهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبد الحسين صافي كاظم107556241941075014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيمسلم احمد كناوي رسن107557241941029073

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيكرار عباس مطلك خلف107558241941028052

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيزينب جبار عبدالساده بالل107559241842080062

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيحيدر رحيم شاكر حسين107560241841027056

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيعلي رزوقي نجف جاسم107561241841031022

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جبار عبيد كاظم107562241942081075

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيسجاد نوري حسن هنيدي107563241941031026

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس فاضل حنين عناد107564241941003135

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيمحمد نبيل محمد راضي107565241941062075

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيامين حيدر مجيد علوان107566241941053003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة نصيف جاسم محمد107567241942110073

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي صفاء كاظم جاسم107568241941207084
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائياحمد جواد كاظم كزار107569241841002004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيساره لطيف علي سرهيد107570241942111064

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا حسين فاضل كريم107571241941031030

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائياحمد طعمه كاظم عبيد107572241841010004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيهمام خالد خزعل هادي107573241941204096

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية االبرار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جواد كاظم طعمه107574241942078016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائياسالم عباس عبود وناس107575241941031004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيهند عدنان اسود حميد107576241842123128

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيبتول ياسر جمعه غالب107577241842095012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهدى سالم محمد عسل107578241942220538

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيغسان حسن سباح احمد107579241941203205

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيقاسم صباح عبيد راشد107580241841028052

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيانس محمود شكر محمود107581131941256006

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقينور الهدى عبد الهادي خنجر محسن107582281952075032

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيليث سعد فهد مطير107583281951009082

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيسجى كريم عبد الهادي عبد الحمزة107584241952102019

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيصادق احمد نعيم عبد الساده107585241951010020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيهدى عماد عبيد جلوب107586241952121049

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيبنين عامر ناجي شهاب107587241952220029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد جواد كاظم نجم107588241951002079

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةتطبيقيعباس عامر عبد عواد107589241951063021

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةتطبيقياكرم حمزة رحيمة عبد الرضا107590241951020003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيعالء حسين جاسم محمد107591241951152017

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى ناصر رحمن جاسم107592241951203231

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةتطبيقيحوراء سالم حبيب ياسين107593241952096007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس سعد وحيد عيسى107594241951200023

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيقاسم كاظم حسن عبد107595241951202039

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيمسلم جاسم كاظم سلمان107596241951015076

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0الخارجيونالبصرةتطبيقيعلي حسن علي مجيد107597161951400087

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى سعيد حسين مهدي107598241951013081

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةتطبيقيياسين علي عبيس يونس107599241951153014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد باقر باسم مسلم هاني107600241951062038

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس فليح عودة كريم107601241951204052

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيتحسين علي جاسم محمد107602241851152007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حسين عبد االئمة مهدي107603241851005051

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةتطبيقيستار حمادي جبار دخون107604241951009009
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقياحمد كاظم شالل صاحب107605241851071006

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء عدنان حسين وسمي107606241952118010

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةتطبيقيبنين علي فرج حاجم107607241952106004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيليث جمال محسن راضي107608241951018040

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيسيف حامد عطيه عبد107609251951122030

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةتطبيقييوسف مزاحم عبد الكاظم مهدي107610241951020018

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةتطبيقيعباس فليح عطيه عباس107611241951028016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيزينب كريم جاسم عطية107612241852123032

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلتطبيقيمدينه احمد عزيز دهش107613231952193002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمحمد عزيز ياسر صالح107614251951122062

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي محمد ديلي حلواص107615241951216022

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقيداليا فاضل حسن خلف107616241852085012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حامد طه حسين107617161951094100

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيزينب حسين عناد جبر107618221952427043

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية النجاح االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيرفد رافع صالح عبد107619241952137002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةتطبيقيبنت الهدى ضياء عبد الزهراء محمد حسين107620241952108009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد ثامر حسن علوان107621141951017004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيمكارم كاظم كريم مبدر107622241952124019

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي محمد هدهود حسين107623241951203153

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى رعد محمد علي عبد الصاحب107624241851003078

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية النجاح االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيعزالدين محمود حميد محمود107625241951068009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقينور الدين شاكر عبد حسن107626221851036087

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين علي ناهي والي107627241951203072

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمة عبدالكاظم طارش جاسم107628241952085016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد عالء ناصر كشكول107629241951062042

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين وحيد جفات حمود107630241951069004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةتطبيقيليث حسين نعيم عبد107631241951026014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى علي راضي خلف107632221951314088

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةتطبيقيحسام حليم كريم علي107633241851046011

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتالديوانيةتطبيقيمريم عمران موسى حمود107634241952148002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيامير عباس فليح عطيه107635241951204008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمة محمد خضير حنون107636241952085017

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيفالح مهدي هاشم محمد107637161951301057

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قارتطبيقيهديل عبد الصاحب طريخم ضرس107638221952175036

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عالوي ناصر حسين107639241951203067

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيطه كريم صاحب حسين107640241951003010
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين عامر عبود راضي107641241951200016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةتطبيقيجمال حيدر دخيل غازي107642241951014013

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلتطبيقيمحمد شدهان عبيد محمد107643231951168016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتالديوانيةتطبيقيزينب جاسم تركي عطيوي107644241852086006

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيامير رضا جابر هاني107645241851031002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيحياة احمد شهاب علي107646221952167008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيامجد باسم عجيل نهار107647221851098008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارتطبيقيحسن محمد غازي عبد107648221951020011

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية تونس للبناتذي قارتطبيقيختام قاسم مهدي مكي107649221952106007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0الخارجياتالديوانيةتطبيقيزينب عقيل عليوي رطب107650241952401008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النور للبناتالديوانيةتطبيقيزينب مثنى محمد آمانه107651241952095021

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النور للبناتالديوانيةتطبيقيهجران فاهم طراد عزال107652241952095037

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر احمد كريم كرز107653241951039020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيحسن عبد الهادي كامل زيدان107654241951010011

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىذي قارتطبيقيحسين كريم خريبط كاظم107655221951375012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيريهام قحطان عدنان حسن107656291852055015

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيزهره كامل نعيم جحيل107657291952058007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيكرار فرحان محمد جاسم107658241951019049

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيجاسم محمد حسين علي107659291951002016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكرار رافد معين رحيم107660241951202040

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيسوزان تركي كريم حسون107661241952220104

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد علي محمود مهدي107662241951216012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيأحالم إبراهيم محمد حسن107663241952220001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعباس احمد محمد عباس107664221951035046

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيكرار علي عكله جبر107665271941034076

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمقتدى مهدي خشيش عبد هللا107666291941153341

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي عبد العالي محمد107667241942093104

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي حمود زبيدي ساهي107668291941007221

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي وذن هديرس جبر107669291941002136

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمحمد نبيل صبري بادي107670291941153313

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيامجد رسول مدلول لفته107671291841005018

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي حسين محمد عكله107672291941007219

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيوسام ريسان سوادي عطية107673291941025096

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيطيبة احمود حسون جبار107674291942051228

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىاحيائيفهد جابر عزران رطان107675291941107009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي فاضل معيبد حمود107676291941153223
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائييحيى صبار جاسم بديوي107677221941004068

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمود عاجل كاظم فهد107678291941007321

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيبدر صالح طحيور ثامر107679291941153052

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائينور لفته جعفر خفي107680291942062046

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائيهدى محمد شايع خضر107681291942067051

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحسين عايد كريم حسون107682291941002043

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزينب سعد عبدالستار عبدالرزاق107683291942071043

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائياسراء عماد حسين محمد علي107684291942085006

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيزهراء عماد حميد عبدالحسين107685291942071041

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمد عادل مطرود عبيس107686291941025070

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىاحيائيسعد خالد ديلي ثويني107687291941109014

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين جميل عبد الحسين مظلوم107688291941153085

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىاحيائيفريال صالح لزام خليوي107689291942069039

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين عظيم جبير ناصر107690291941007095

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيمهدي سعود وثيج عكل107691291941016052

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمها محمد حسين سلمان107692291942052239

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيعلي عبدالحسين هادي جابر107693291941004077

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه محمد حمزه هادي107694291942057224

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيهبه توفيق ادريس غالي107695291942057268

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيسجاد هادي عبد هادي107696291941153133

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيسجاد حسن علي ابراهيم عبد الواحد107697291941003125

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيشكر محمود كمانه علي107698291941002085

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيايات حسين شريف حسين107699291942085016

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائياحمد حسين هربيد عويدة107700291941153009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيهاني عقيل شنيخ شعالن107701291941153365

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي ستار عوض هدار107702291941003176

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيفرح علي ناجي محمد107703291942055092

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيبيداء شعبان مجبل غالي107704291942153022

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائياحمد حسين لفته غويض107705291941153008

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيحسين تمكين عباس صافي107706241841010027

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيسجى وصفي سوادي جيثوم107707291942153054

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسين حيدر حاتم عبد هللا107708291941153088

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمنتظر مازن موسى ياسر107709231941012183

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىاحيائياثمار ضايف كامل حسين107710291942067001

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيثابت سمير عاقل كزار107711291941153057

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية المنار االهلية للبنينالمثنىاحيائيباقر احمد حسن محمد107712291941024002
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعالء عاجل محمد عطية107713291941153198

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيحكمت مازن حكمت حميد107714291951003065

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيعقيل يوسف عطيه عكله107715291951153192

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيرقيه سعود شمران شعالن107716291852057055

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد قاسم صبري سليمان107717291851003188

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقياسراء حسن هادي عبد الرضا107718291952050001

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيامال عباس مطر سلطان107719291952153005

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيفرقان امجد خضير هادي107720291952057078

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد جواد كاظم حسين107721241951010035

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيماجدة صالح جودة صياح107722291952051094

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقيزهراء حسن علوان كشيش107723291952067008

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي رياض عبد الزهره محسن107724241851012033

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر هشام مناحي طالب107725161951311017

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء كاظم سوادي فهد107726291952051053

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيهبه قاسم محمد خضير107727291952056049

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحسان= علي شاكر عبيد107728291951100133

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيفردوس فالح عبدالمهدي جابر107729291952051091

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيسارة سعد لفتة جبار107730291952051068

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيسيف ميثم سجاد حنون107731291951007080

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيايات عالء حسين علي107732291952051014

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء سلمان حمزه خشان107733291952056021

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيعلي نبراز عطية خلف107734291851003154

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمنتظر راشد باعي خضر107735291851003223

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيندم وضاح طالب فليح107736291952058017

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيزينب واثق محمد جرمط107737291952160033

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيزينب ثجيل عبد لهمود107738291952058008

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد فيصل كاظم فيصل107739221951368021

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد علي جهاد عبد هللا107740241951039050

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيحيدر توفيق محمد عيسى107741221951035032

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقينبراس مبارك كاظم نواد107742221952160036

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحسين قاسم ناصر عطيه107743291951100056

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيديان علي عبد االمير عبد هللا107744291852051052

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيسجاد علي كاظم دوخي107745291951100084

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقياحمد محمد نهير عبدالسادة107746291951007011

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيحسين سالم رهيف بريس107747241951039017

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيجابر عبداالمير فجر كاظم107748291951002015
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحسين حمزة جياد طعمه107749291951153083

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيسوالف علي عبد هللا مشنن107750291952051074

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقييوسف جاسم محمد شهد107751221851017082

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسن حبيب ناهي107752221851011087

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيزينب حيدر محمد حسن107753291952160028

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارتطبيقيعبد الرحمن عبد الحسين لفته غويض107754221951319013

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيتبارك ميثاق عبد اليمه شامي107755291852107004

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد االمير مال هللا عيدان107756161952243025

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيانسام هاشم جفات هتول107757291852054009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الميثاق للبنينذي قارتطبيقيمصطفى حيدر لهمود طعيمه107758221951064007

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا حميد مشري صيوان107759221851010067

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيآيات سعد حيدر جبر107760221952101002

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيرضا عمران شرهان وداعه107761241951039024

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي فاضل محمد صخي107762221951013079

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيعلي سالم حسن مهدي107763221951004040

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيعلياء شحات كصوع مادار107764291952160044

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيباقر فؤاد جابر شايع107765161851043021

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمراد شهاب حمد سناد107766221951320021

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد كاظم جبر طالب107767161951047126

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيفاضل خالد خاشوك هاشم107768281951011100

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيسارة حسين محمد داخل107769291952160034

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقياحمد شريف سفيح جابر107770221851050001

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي ساجت عبيد فرهود107771241951012043

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيحسين صالح عبد الزهرة محمد107772161951047028

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيعبدهللا راشد طالك عيد107773291951151101

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيبهاء صالح حسن مزيود107774221951307031

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةتطبيقيازهر موسى فرحان مرهون107775241951046003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية العرفان المختلطةذي قارتطبيقيهدى حنون عبيد سكران107776221952253009

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيكرار حيدر حميد حمزة107777291851003163

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىتطبيقيسعيد كريم منشد ناصر107778291951106015

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حامد غالي عبيد107779241951012040

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيعمار مداعي زغير دفان107780291951100145

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد مهدي فضاله عطية107781291951003161

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيزهراء عمران كريم نعمة107782291952153022

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقيزهور كشاش منشد جبار107783291952067010

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىتطبيقياحمد معا هللا عوازه خضير107784291851008004
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السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيمحمد رضا سالم عبد الزهرة مزيد107785221951045035

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين فالح مزيد107786221951310174

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىتطبيقيعلي ميثاق محمد كاظم107787291951026050

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عادل اعناد رويعي107788241951208052

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيعلي شاكر مسعد حسن107789221951081044

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيمحمد كريم شنبارة عليمة107790291951107032

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيعلي عقيل معيوف حثال107791221851017048

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيهديل بحلوك شاكر مهدي107792291852056064

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيسلوى جبار عطيوي ملوح107793291952160039

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيثامر بشير قدوري عالوي107794191941009075

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيبنين هادي كاظم معيلو107795241942093027

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةاحيائيحامد محسن حمزة حسان107796241941152011

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيسرور علي صليف متعب107797241942134101

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيدعاء مهدي كاظم سلطان107798241942093041

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين علي محمد نذير107799241941207042

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيطيبه عقيل رحيم علي107800241942093087

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الرضا محمد محيسن107801161951371190

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقياحمد سلمان محيسن علي107802281951016006

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية النصر للبنينالديوانيةتطبيقيعلي سالم حسن مظلوم107803241951064027

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةتطبيقيمحسن نجم عباس صالح107804241851152039

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيبسام كلف كناد منشود107805241951216008

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد يوسف ياسين يوسف107806161951043105

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةتطبيقيحسين فليح مراد عبود107807241951010014

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيكرار خيري خشيش لفته107808241951200034

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي وارد مايع مهورش107809221951300143

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعبد هللا جاسم تالي حسون107810241951203123

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقيهيفاء هاشم نور عبادة107811291952067021

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقييونس سلمان محمد زياره107812221951300217

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيسجاد صالح غالي رهيف107813221851007022

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيصفا مهدي عباس جواد107814291952056032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيساره ضياء عبد الهادي هاشم107815271942160119

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهمام مثنى عبد الكريم سامي107816111941016132

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد هادي محمد107817231942115127

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيهند محمد ياسين ابراهيم107818231942117161

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائياثار احمد عبد اللطيف ناصر107819231942117002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيزهراء كاظم عصواد عبيد107820231942089069
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيمحمود عبد محمد حمد107821271951036074

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيايات عبد الغني طالب جواد107822271952095005

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيحسين ناصر حسين مرزه107823271851013047

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عمار عبدالحسين محمد107824161951063018

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيجعفر محمد علي مهدي محمد علي107825251951044022

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمالك علي خليف هراط107826111851151022

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0الوقف الشيعي- ثانويه ابي تراب للبنين بابلتطبيقيعلي محمد ناهي نعمه107827231851036017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيمصطفى حيدر عزيز عطيه107828271851007111

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية النهروان المختلطةبابلتطبيقيداود سلمان حسين راضي107829231951181010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيكرار علي حسين ساجت107830221951302071

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءتطبيقينور الهدى حسن علي ملوح107831271952059066

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيايمن مسلم حفوف حسن107832291851025015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد علي جبر نفاوة107833161951098006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيصباح مهدي صالح كاظم107834231951016019

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيساجده محمد عبد الكاظم حمزه107835271952091031

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية قرطبة للبناتبابلتطبيقيايالف حسين عاشق حسن107836231952126007

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيمنتظر عبد الرحمن غازي يوسف107837271851036094

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية االندلس للبنينبابلتطبيقيمصطفى ماهر عبد الحمزه عبيس107838231951042042

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيامير سعد جواد كاظم107839231951003005

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية المحاويل للبناتبابلتطبيقيامنية حيدر حسن محسن107840231952115003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0الخارجياتبابلتطبيقيزهراء عدنان حسن فرمان107841231952401010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الرفعة للبناتبابلتطبيقيزهراء محمد مليح عميره107842231852081018

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقيأيمن عبد الجبار اسود ظفير107843181851118003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0الخارجياتبابلتطبيقيفرح خالد عيسى كاظم107844231952401017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيغدير عباس جعفر جبر107845271952064060

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقيضرغام احمد خليل ابراهيم107846231851004041

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية بابل االهلية للبنينبابلتطبيقيابراهيم حسنين ابراهيم زيدان107847231851039001

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية المصطفى االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيالمصطفى علي شوجه حسين107848241851058002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيرقيه هادي عباس جوده107849271952091020

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيرسل فاضل صاحب علي107850231952091008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينبابلتطبيقيسالم ابراهيم عبد االمير كزار107851231951258008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيسجاد طالب جسام محمد107852231851022017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقياسعد شالل شولي حسن107853281851011017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية االبداع االهلية للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى نبيل محمد راضي107854241852147007

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءتطبيقيطاهر حميد حسين عبيد107855271851040017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيفاطمة اركان حسن هاشم107856271952063075
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيغيث غانم كاظم ناصر107857231851022035

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية النجاح االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين نصير حكمت حسن107858241951068004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيضرغام ميثم هادي غضب107859231951067032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلتطبيقيمصطفى محمد زيدان خلف107860231851029036

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلتطبيقيقاصد خليل حميد حمزه107861231851012041

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيمهدي عباس خليل ابراهيم107862231851009084

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عباس فرج عجم107863161951369015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلتطبيقيدعاء عباس طالب جدي107864231952108003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيعلي غازي جاسم محمد107865271951002109

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الجهاد للبنينبابلتطبيقيمرتضى عامر حبيب جبار107866231951004056

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيعلي عايد علي عبيد107867231851016024

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيصالح عبد الساده عويد فرج107868291851153119

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيهادي كاظم كرحوت مدلول107869251951150285

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيسجاد محمد كاظم بندر107870261941027063

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيرسول كيطان عبد فهد107871221941003067

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةتطبيقيعذراء رضا هادي كاظم107872241952085013

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيمنير محمد عبيد عبد االمير107873251851012139

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد اسحاق طعمه جاسم107874161851043058

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيحنين علي حميد هادي107875251952056010

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيحسين عبد العظيم خضير محمد107876251851150080

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةتطبيقيطيبه عالء عبد الحسين داخل107877241952108035

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي باسم حسن نيني107878251851001126

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0الخارجيونالنجفتطبيقياحمد واثق مهدي حميد107879251951400006

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد علي سعدون مهدي107880161851038009

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيزهراء صالح عبد الكاظم جالب107881251952170055

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى فائق صالح مهدي107882251951001192

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيميثاق ميري عباس عبود107883241851021026

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفتطبيقيفاطمة عباس حسين سلطان107884251952063003

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمسلم ثعبان مجهول بارود107885251951044155

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيالحمزة غسان فليح حسن107886251951012007

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفتطبيقيموسى جاسم محمد جابر107887251951012139

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيعلي عامر صاحب عبود107888251951009072

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيعبدهللا عامر عبدهللا الزم107889251851009081

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةتطبيقيعطر الزهراء شاكر عبد الحسن غايب107890241952114018

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيبنين مهدي صاحب رزيج107891251952059044

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعباس فاضل علي منسي107892251951044064
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيعلي باقر عليوي حمزة107893241951013045

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفتطبيقيرسل هادي مردان خضير107894251952098002

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية طليطلة للبناتبابلتطبيقيبنين يوسف مشيع جوده107895231952092011

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيرغد رائد ناجي وادي107896271952071015

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيامير محمد جبار محمد107897251851044030

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةتطبيقيرنا رعد فيصل حسين107898241852103015

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقياحمد ظاهر ابوخشة سعد107899291951004008

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى محمد منديل تعاب107900241951203229

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى جابر عذاب عبد107901251951001190

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفتطبيقيزينب حسن عبد الهادي عبيد107902251952075010

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفتطبيقيازل عادل رهيف حسن107903251852085001

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيشهد عوده سرحان عايز107904221952108023

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيازهر كاظم مزهر ناصر107905291951100013

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسين حسن طاهر محمد107906251951205037

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي بدري عزيز علي107907271951154115

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمحمد مسافر عبيس نور107908251851008162

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية النجاح للبنينذي قارتطبيقيحاتم فالح حصيل محمد107909221951067016

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن محسن علي محمد صالح107910251951044028

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيسالم طعمه عبد الحسين مهدي107911251951153057

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى محمد صادق جعفر107912251951150268

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعلي كاظم عبد هللا طاهر107913161951002149

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة محمد صيوان صباح107914161952170026

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد قاسم كاظم جبوري107915291851029008

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفتطبيقيفاطمه فاضل عباس جواد107916251952089018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبييقين محمود عبد الزهره فرمان107917231922124081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0الخارجياتبابلادبيشروق مهدي تايه حسين107918231922401038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمنتظر محمد جاسم عزيز107919271921031210

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيعلي طارق عادل نعمة107920211921031018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيمنتظر كامل عواد حمد107921221921006063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية التراث للبناتبابلادبيرسل علي مهدي ناجي107922231922148019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيفهد جليل فهد جايد107923221921006051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيبنين عبد الجليل محمد كريم107924231922098023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيمصطفى علي حسين عبيس107925231921050031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية سنجار المختلطةبابلادبيمصطفى سليم عباس حسين107926231921189030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية االمام للبنينبابلادبيحسين جاسم محمد هاشم107927231921013009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيمصطفى ماجد عجيل فارس107928231921192025
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد عصام محمد رضا شاكر107929271921031173

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيريم علي عبيد اعوج107930141922222030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعباس ضياء ناجي كاظم107931261921047105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيساره نبيل حميد ابراهيم107932111922094043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبياية حيدر حسين علوان107933231922119009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيرسول عباس غالي جاسم107934231921014026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيزينب اعطيه سلمان عبد107935231822086035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيخمائل علي حسين عبيد107936231922165004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيسماء عبد الكريم حسن حمزه107937231922088024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعباس عامر حسن عبود107938231921016032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلادبيسمير حامد حسن عاشور107939231921058016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبياحمد محمد فوزي عباس107940271921030001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيذو الفقار عبد الكريم كريم كمر107941231921169006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيبنين أحمد عبد العباس عطيه107942231922114006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيزيد علي حسين بعيوي107943231921006020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيرسل كريم حسن غيدان107944231922089017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيايات عمار جابر عباس107945231922105003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيساره عدنان حسين عبيد107946231922128037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلادبيسالم محمد كافي بناي107947231921257034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيمروه مشتاق طلب زهاوي107948231922087033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية الضحى المختلطةبابلادبيكريم رحمان كاظم عبد107949231921218003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيزيد جبار مردان جعفر107950271921016062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيامين اياد حمزه عبيد107951231921014010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبيامير علي سلمان حميدي107952231921199004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيزينب حيدر خضير عباس107953231922093033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0الخارجيونبابلادبيمحمد  حاكم  حمزه عبدالحسن107954231921400051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمخلد فراس جواد كريم107955251921024270

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيتبارك معد عويد غالي107956231922083006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيسرور عباس نجم عبد107957231922087022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعبد هللا جابر فداوي كطان107958231921200026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيفاطمه رحيم جبر علي107959231922220004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيفاطمه حسين مراح كعوز107960231922205015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبينورا جمال عبد العباس عيسى107961271922071060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيمشتاق ظافر حسن رفيد107962231921186032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبينورس كاظم علي حسون107963231922108056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيمحمد الباقر عامر سعدون حميد107964231921002032
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبياحمد زيد لطيف عبد الرحيم107965231921020007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االمام للبنينبابلادبيسيف حسن خنجر حسين107966231921013021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتبابلادبيفاطمه الزهراء عدنان هاني محمد107967231922140015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيسجاد رافد محمد كحط107968231921004041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيكرار منذر عباس عباده107969231921063046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيأثير رضا علي هاشم107970231921007001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيعبد هللا سمير عبد هللا جاسم107971231921011054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيايالف فيصل عبد االله كبان107972231922111008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارادبيضمائر عبد العظيم رشيح رجا107973221922109014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبيعلي عدنان كريم هاشم107974271921025029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيمحمد محمود مزهر علوان107975231921016073

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبييوسف مؤيد يوسف حسين107976231921043056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيرويده راضي كامل راجي107977231922086018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيحسين مكي سرحان فزاع107978251921203008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيامير علي رزوقي عبد107979231921046005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلادبيحيدر ميثم حمزه جبر107980231921038011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيسجاد حسين علي جاسم107981231921251098

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيمالك فاضل محسن حسن107982231921165025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيابراهيم حيدر فاضل عبد هللا107983141921005007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلادبييعقوب يوسف هاشم خلف107984231921257074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيسجاد حيدر مكي جبر107985231921046019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيفاطمه بديع محمد زوير107986231922145038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيابراهيم حامد مهدي عبيس107987231921010002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبينور حسين عبد عبيس107988231921250077

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيعباس علي عبيد حسين107989231921044041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيضحى حسن فليح حسن107990211822149015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيابراهيم مرتضى سعيد عبد علي107991271921031006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيمرتضى ظاهر عبيد فرحان107992231921190029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيمحمد حيدر اسماعيل مغير107993231921040026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيحسن يحيى عبد هللا جابر107994231921173016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيعلي وسام عباس عمران107995231921046041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبيدالل فالح حمزه عناد107996231922116007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسنين عباس فاضل علوان107997271921031041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيبتول حيدر طالب محي107998231922108004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيالحوراء حسام سعدي شاكر107999231922086004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبينور علي اسماعيل حسون108000231922271108
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيغيث محمد حسن علي108001231921020055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعباس حمزه حسين جاسم108002271921031093

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيعلي صاحب هاشم مطر108003271921022028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيزهراء سعد جاسم عوده108004271922070013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيعمار ياسر خلف جبر108005231921063042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيمصطفى طاهر عباس ابراهيم108006231921055065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيزينب مهدي صالح خير هللا108007231922127026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبيزينب اسماعيل شاكر عبد الزهره108008231922145024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبينوال حيدر نشمي جمال108009231922100037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الضحى المختلطةبابلادبياكرم ياس خضير عبيس108010231921218001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيهدى قحطان عدنان جبر108011231922205020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيكرار اسعد عبيد حمزه108012231921014056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيأمير بهلول حمزة مرزة108013231921016006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيكريم حميد كريم عبيس108014231921169014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيزمن محمد مهدي ابراهيم108015231922183009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية حلب للبناتبابلادبيزهراء طالب كاظم محمد108016231922129006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيجعفر عبيد ظاهر عبيد108017231921022008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيعبد علي وسام عبد علي جاسم108018231921003033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى مهدي عنيز حسين108019111922105074

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعلي ضياء كاظم عمران108020231921016048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية البواسل المختلطةبابلادبيوسام خالد كامل محمود108021231921174023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيزيد حيدر هادي برق108022251821122053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيزهراء وليد شاكر سماوي108023231922118019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الكرار المختلطةبابلادبينور رحيم حمود عبود108024231922175012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيحسين عكاب عبد االمير حسون108025231921018009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيشمس مزيد عبيد حسن108026231922087024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيدعاء ميثم حسين هجيرس108027231922098040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية التراث للبنينبابلادبيامير محمد هادي حسين108028231921068008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيسحر حسين علي كامل108029231922220003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيمصطفى صباح زغير عبيس108030231921172017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيفاطمه شذر عبد الحمزه عمران108031231922107034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيمحمد سعدي كامل مدب108032231921016067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيزينب يوسف حسن ناصر108033231922086027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيبراء عمار علي متعب108034231922099010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيغزوان ناجح حسن شعيب108035231921032062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيرتاج احمد حسين كاظم108036231922109025
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيهيبت حسين صاحب تعبان108037231922109062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيبنين سعد علي حسن108038231922208002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيبنين باسم كاظم جمعه108039231922107006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلادبيعبد هللا بدر داود عجيل108040231921257039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيزهراء عبد الهادي كريم غضيب108041231922102019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيحسين علي عباس رحيم108042231921007013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيزيد نصير حمزه علي108043231921007016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيحسناء عباس عبد علي حمزه108044231922107008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيتقى محمد عبد المحسن محمد108045231922076002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيعبد هللا عباس خلف علوان108046231921052052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0الخارجياتبابلادبيفاطمه حيدر جواد علي108047231922401047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيمروه عادل علي داود108048231922110043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية حلب للبناتبابلادبيزينب محمد عبد االمير محمد108049231922129009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيازهر حميد مزهر هادي108050231921061005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيمصطفى محمد مهدي عبد علي108051231921054034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيمحمد علي محمد حسين عباس108052231921019029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيمصطفى عباس فاضل محيسن108053231921016079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيمسره حازم عبد جاسم108054251922080061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد رضا جوده عباس حسن108055251921122157

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيرسل كاظم موسى كريم108056231922200003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيكرار حازم رعد وافي108057231921165022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيقاسم سعد كاظم حبانه108058231921063043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمصطفى فؤاد سلمان عبد108059271921031198

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيمحمود حمزه جسام حمود108060231921008141

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيفاطمه رزاق عليوي عسر108061231922089037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيزهراء فرحان عيدان براك108062231922099026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمقتدى احمد جبر عبود108063131921011105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيموسى رضا عاروض سلمان108064231921016088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيزهراء ليث صاحب سهر108065231922123015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلادبيشهد حسين محسن خضير108066231922166002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيصفاء قيصر جميل عبد الكاظم108067231922271076

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيمرتضى ضياء عبد الحسن عطية108068231921063056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزهراء وليد حمزه ابريهي108069231922098054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتكركوكادبيزينب محمد عبد القادر سعيد108070201922153005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبينور ياس خضر كاظم108071231922083032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزينب حسن ناهي كاظم108072231922098059
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيحسين محمد بدري درويش108073231921030010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيمحمد عبد الكريم عبد هللا عمران108074231921014068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيحوراء عقيل حسين عبد108075231922136010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية التراث للبنينبابلادبيمحمد عامر جاسم محمد108076231821068038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيحسين عبد نور طراد سربوت108077231921252029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيحسين حافظ عبد الصاحب محمد108078231921016016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيوئام ميثم نعمه كريم108079231922130038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية حلب للبناتبابلادبينرجس سليم بدري عباس108080231922129011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيحسين ميثم حسن عبد هللا108081231921014022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الهدى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيزهراء ليث قاسم حسين108082101922224011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الصادق المختلطةبابلادبيغيداء كاظم حسن جاسم108083231922172015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيمسار غفار جبار حسن108084231922089042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيفاطمه الزهراء رعد شمخي جميل108085231922107030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبياحمد حيدر فاضل حسن108086231921003002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية اآلمال للبناتبابلادبيميس الريم مشتاق ناصر حسين108087231922118031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيعلي احمد كامل سعدون108088231921014039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبينور الهدى عقيل عمران راضي108089231922105033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحيدر مراد راتب حجي108090271921016055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية االفاق للبناتبابلادبيزينب مهند صاحب عمران108091231922144013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيميس رضا حسين جوير108092231922165009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيطه عمر حسين حميد108093231921052047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيحسين زكي ناصر حسين108094231921033013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيميامي عبيس جاسم راشد108095231922108050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلادبيكرار علي مراد حسون108096231921012038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيفاطمه احمد شكر كريم108097231922091028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيأزهر خالد ريس اشكح108098231921020003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيغيث محي دبي عبد المهدي108099231921019021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيرحميه سلمان حسن جبار108100291922057052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيضرغام ناظم هاشم فزع108101231921033043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيعبد الرزاق مهدي حمزه حسان108102231921033050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيزينب عباس علي ناصر108103231922208012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيخليل علي كاظم اسماعيل108104231921004035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيزين العابدين ياس خضير عباس108105261921200026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيمريم عبد االمير حسين علي108106251922071051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيعلي صالح شريد دعيم108107231921055048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيهدير حسين علي راضي108108231922208022
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيصادق ناصر حسين علي108109231921253061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية البشائر للبنينبابلادبيحسين جعفر جواد مهدي108110231921028008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبياالء راجي غاوي زامل108111231922119005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزينب احمد كاظم عبد الحسين108112231922121024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلادبيغدير قيس غافل جبر108113231922116026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيعباس نعمه محمد زباله108114231921063030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الباقر للبناتبابلادبيمريم حمزه رحيم حمود108115231922105029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبياحمد حيدر حفظي عبد الصاحب108116231921251004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسين اسماعيل هاشم طاهر108117141921030069

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيرؤى فراس محمد ساهي108118231922078010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الرفعة للبناتبابلادبيزينب مهدي حامد حسين108119231922081027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيزهراء حبيب عبيد جمعه108120231922136019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيروال عبد الرزاق عبيد حمد108121181922177009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيأحمد ماجد نور عبد علي108122231921016004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الضحى المختلطةبابلادبيبنين مهدي محمد عبد هللا108123231922218001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيغسان حامد رحيم عبد المنعم108124231921027049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيعلي خالد عباس كاظم108125231921015021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيمحمد حيدر سليم عبد108126251921203021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيامير قاسم عبد كاظم108127231921220002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية نابلس المختلطةبابلادبيمروه محمد سلمان راشد108128231922194005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيعبد هللا اسعد فيصل عبد علي108129231821018020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةادبيصبا بالل شاكر محمود108130321922023008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيتبارك احمد تركي هادي108131231922092011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلادبيمرتضى صبحي محمد هاشم108132231921183077

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيمصطفى رزاق بريبر ضاحي108133231921185024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيرواء طه حبيب مشاري108134231922089018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيهدى عبيد كريم محمد108135231922098112

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيبنين بهاء كاظم لفته108136231922086008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيزهراء حسن حمزه عبيد108137231922099024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبياطياف محمد عباس حمزه108138231922117008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيأسيل كاظم حامد عبيد108139231922107001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيزهراء مهدي عكش عبيد108140111922157017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيامير غانم عطيه محمد108141231921004010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيليث رسول هاني جدوع108142231921052075

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيبتول جواد كاظم محمد علي108143231922083002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية حلب للبناتبابلادبينبأ عماد خيال حمد108144231922129010
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيكرار حيدر صبيح عباس108145231921014057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمحمد شهاب حميد مصحب108146231921052083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعلي خالد خضير عباس108147231921016046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيغياث احمد حسن حسين108148231921020053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمحمد قاسم علي رشيد108149231921020071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيعز الدين احمد حليم مفتن108150161921112030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبياحسان حسين غالب كاظم108151231921046001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيحسين علي هادي مزعل108152231921018012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبينبأ علي ياسين خشان108153251922171033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيرند قيس رحيم حمزه108154231822087018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيعلي نزار حمزه ابراهيم108155231921212030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيرويده خالد عبيد حسين108156231922112012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلادبيمنتظر موسى دهش عليوي108157231921193024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلادبيحسين حيدر مهدي عبد الرضا108158231921250016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيمريم محمد جبر طاهر108159231922108047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيمريم علي هادي وناس108160231922108045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيمنتظر محمود عباس مخيف108161231921043051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيسراب خليل ابراهيم كزار108162231922088023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلادبيقدس عادل شاكر محي108163231922099045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمنتظر سعد علي كاظم108164231921020080

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيمريم حمزه حامد حسوني108165231922130030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيمالك علي يوسف عبد108166231922108048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء علي طعمه رسن108167151922040061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيزهراء كريم سلمان جراد108168231922121022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيديانا باسم فرحان عباس108169231922127018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيزينب علي هالل جاسم108170231922076012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيمصطفى محمد خزعل مهدي108171111821042088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيسجاد عامر فاضل مطلك108172271921031082

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيعلي سالم صالح عايز108173231921030023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيشيماء عباس مخيف علي108174231922087026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلادبيسجى عماد جبار كاظم108175231922121031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيهديل عبيد نغيمش الحد108176231922090049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمنتظر جعفر حمود ذياب108177271921038140

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبيبنين سعد هواش محسن108178231922102008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلادبيبنين حمزة خضير عليوي108179231822136007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية حلب للبناتبابلادبيهناء ثامر شمخي رفش108180231922129013
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسين باسم عبد الحسين جسور108181271921031042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي خلف لفته108182151921001035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبينور عالء صباح سرحان108183231922127041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيقطر الندى مسلم حسين علي108184231922090039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلادبيأسماء سمير رزوقي كاظم108185231922083001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية البشائر للبنينبابلادبيعلي كاظم حمزه مجول108186231921028016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيحسين فالح حسن اعبيس108187231821061019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيالحق علي حنون احمد108188231922112020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيغيد عبد العباس جبر خالطي108189231922108035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيامير محي حمود عبد108190231921073007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيجبار علي جبار حبيب108191231921003011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلادبيصديقه سمير نجم عبود108192231922138009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيليلى حامد ضيغم تمر108193231922200005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد عماد حسون سلمان108194121921006035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيفاضل شاكر عبد عبيس108195231921253102

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيامواج راشد حاجم حربي108196231922088007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر خليف عبد عبد هللا108197111821151063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيغيث حامد هالل جدوع108198271821038078

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيحسين سليم حمد محسن108199231921043014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزينب حسين خضير عبيس108200231922098060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمرتضى سامي جواد علوان108201231921052090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0الخارجياتالبصرةادبيابرار محمود ناصر محمود108202161922401003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيسجاد رضا عبيد عليوي108203231921251099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيفاطمه حسين مهدي عزيز108204231922100034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلادبياثار الدين علي حسين حميد108205231922134001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيشهد احمد شاكر حمود108206231922087025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيمها حسين حميد رشيد108207271922088093

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلادبيحوراء غالب جاسم محمد108208231922166001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبينور عبد الحسين عباس حمزه108209231922117106

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيفرح عبد الكريم طه ياسين108210141922076101

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبيمهند اياد جابر كاظم108211251921151056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيمنتظر صالح غالي دمنه108212231921033085

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتبابلادبيفاطمه صفاء صالح عبد الحسين108213231922138013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيعلي سجاد صبري علوان108214231821046036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيساره حسين صالح حسين108215271922088055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية سنجار المختلطةبابلادبيحيدر ساطع حكيم ناجي108216231921189013
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلادبيهديل حسن شمران طرخان108217231822134012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيحسين راشد هادي حمزة108218231921022013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيمحمد المصطفى عالء فاضل كتاب108219231921004086

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيصفا ناجي مكي محمد108220271922102121

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيأمير خيري علي حسين108221231921208002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيكرار جاسم الزم زمام108222271921020043

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيأسماء ثامر جواد كاظم108223271922107002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلادبيعلياء احسان عبد الحسين داخل108224231922108033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبياحمد حافظ محمد عميره108225231921001001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية تلمسان للبناتديالىادبيفاطمه فالح حسن جواد108226211922124019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسن علي هادي كاظم108227251921012047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءادبيزهراء عماد جبار جهاد108228271822093020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيمهند عباس ابراهيم خلف108229111821032073

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبياسماء عمار تركي محمد108230231922095005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيبشار عصام عبد الستار جاسم108231231921052015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمنتظر رسول عبد الحمزه حميد108232231921052104

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيزهراء طالب كاظم جمعه108233231922090023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيرشا صالح هادي كاظم108234231922205005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيرسول حسن هاشم نصار108235231921052041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعباس خضير كاظم عبيس108236271921031095

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمصطفى حازم حمود هاني108237271921016172

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيحنين علي عبد الواحد بدر108238161922171023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيدعاء عامر محسن عبيد108239231922127017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبياحمد محمد عبد الباقي مكي108240161921042005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيامير يوسف مطشر جاسم108241271921021011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي محمد جاسم بداي108242271921016116

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيحيدر كريم جواد محمد108243271921110011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيمحمد صباح عبد العباس حمزه108244231921016070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيعبد هللا حميد حسين حميد108245231921022037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيعباس صباح حميد ضايف108246231921006027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيتبارك كريم رحمه عوده108247281922082003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيايناس طعمه جرد حسن108248231922190002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيامنه كاظم طاهر حمد108249231922080002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيمرتضى جاسم عبد الرضا حسن108250231921220013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيعلي عماد عبد جخير108251221921073015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيمصطفى محمد غانم سالم108252221921073023
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيأماني خضير عباس عبد الساده108253231922130002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبينور مرتضى مهدي فرحان108254231922130036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيمصطفى حسين محمود محمد108255231921018030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسن باسم عبد الحسين جسور108256271921031034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيغدير سليم ابو الهيل حداوي108257161922253035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيضحى فيصل حبش عواد108258161922380020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيتبارك امجد صادق حسين108259271922107023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيرسول محمد عباس كاظم108260231921022023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الطبري للبنينبابلادبيمعتز محمد هاشم محمد108261231921061035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيمرتضى قحطان محمد حسين عبد هللا108262271921153110

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيعبد االله احمد عبيد جبر108263231921063031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبياحمد خالد رزاق كاظم108264231921251005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيدينا شريف يوسف مبارك108265231922123007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءادبيانوار محمد كردي وداعه108266271922054003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية االنفال المختلطةبابلادبيزينب جابر عبيد عوده108267231922169004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيضحى عبد الرسول طارق محمد108268231922094013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية السدة للبناتبابلادبيزينب عايد علي عبيد108269231922110024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيكرار حازم عباس حسن108270271921031151

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيتبارك طالب عبود حسين108271161922200008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيمهدي سلمان مهدي خضير108272231921022067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمه فائز محمد عبد هللا108273271922102150

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءادبيزينب فاضل عبد الحسين يوسف108274271922161018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الكريم مهدي جاسم108275161922454013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلادبيعقيل مسلم حسين عبيد108276231921256066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيأمير حاتم كريم دويك108277231921030001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيكرار يونس سعيد محمد108278161921014060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيعباس عائد كصير حنتوش108279231821054018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيشهد صباح يوسف هاني108280271822108025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيشفاء اسعد ناهي ياسر108281231922089028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحسين وليد حسين ابراهيم108282271921049037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية الباقر للبنينبابلادبيميثم التمار محمد عبيس محمد108283231921046050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية ام البنين للبناتبابلادبيدالل اياد شاكر محمود108284231922091008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيطارق عبد هللا طالب عبيد108285231921033044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيزيد سعدي عبد الحسين عباس108286271921153048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيوفاء عامر سلمان مهدي108287231922205021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيريام حمزه اسماعيل عبد هللا108288231922092017
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية النجوم للبنينبابلادبيعبد هللا عامر محمود فضيل108289231921030017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية التراث للبنينبابلادبيعلي مالك طالب خشه108290231921068022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية الخلود للبناتبابلادبيفاطمة عبد الرحيم هادي حسين108291231922137020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبيزينب رياض مطر سلومي108292261922139010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيأيات أياد فهد عباس108293241922115003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيكوثر عبد المحسن عبد االمير جابر108294231922212006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيزهراء حسين برقي سوادي108295271822050032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيرغد عقيل عبد الجواد راهي108296251922061027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلادبيزين العابدين علي شالل محسن108297231921251091

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي هاشم عبد االمير جاسم108298271921031140

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبينور علي صالح محمد علي108299271922140077

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيرسل عمار محمود شاكر108300271922140019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية حلب للبناتبابلادبيزهراء جمال ناصر حسين108301231922129004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الحوراء للبناتبابلادبيهبه رزاق حسن حسون108302231822103035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيهدير حسن مطلب محمد108303111922083055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءادبيسندس جواد كاظم صاحب108304271922161021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الفرزدق للبنينبابلادبيسيف الدين حسين حبيب عزيز108305231921050011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيتبارك رسول عبد الحمزه حميد108306231922139007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيسجاد عادل حسن عبد الرسول108307271921044054

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبياسماء ناظم بدر عبد هللا108308161922297001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيمصطفى جبار سالم جابر108309221921227023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيأحمد أياد طالب كاظم108310231921054001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيفاطمه اسعد سوادي عبد108311271922109058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءادبيسجى كفاح حسن موسى108312271822093026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيحسين ميثم صالح عباس108313231921014023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيضحى عادل عبد المنعم حسن108314231922092039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية دجلة للبناتبابلادبيعبير محمد خصاف جبر108315231822107034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيحسن حيدر رشيد عبد108316231821014020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0الخارجيونبابلادبيعباس جاسم محسن عطيه108317231921400035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي ماجد عبد االمير زغير108318271921031135

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية النيل للبنينبابلادبياثير عزيز جعيوه صالح108319231921033001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الجزائر للبنينبابلادبيمصطفى كامل سلمان عبد108320231921043049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيزينب محمد عبد الكريم عمران108321231922087020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيعلي ماجد كريم يعقوب108322161921435018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبياحمد هاني سالم نجم108323231921197001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيمحمد جعفر عبد الرضا محسن108324231921220011
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيساره حسن احمد محمد108325231922123018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيفرقان عامر كاظم منصور108326231922123030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيبراء صالح هادي بدر108327231922119012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات صالح الدينادبيزينب نهاد صديق سعيد108328181922383032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية السالم المسائية المختلطةميسانادبيمحمد عبد الصمد عبد اللطيف حمادي108329281921153032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيزهراء زهير علي رشيد108330231922089021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيعلي حسين لطيف جابر108331231921004058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيطالل حيدر طالل عبد الصاحب108332161921435014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمحمد مسافر عبد زيد صالح108333271921016162

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيسجاد جمال مزعل هاتف108334231921018017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيمحمد عبد الحسن مزهر بردان108335271921154077

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيسجى عادل ردام حبس108336231922123022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيعبد هللا حسين عبد حمزه108337231921004051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلادبيمحمد مجيد كاظم عبود108338231921058035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيحيدر محمد جواد محمد علي حيدر108339271921049045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيآمنة عباس عيدان عزبي108340161922172002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيعذراء رافد رزاق عبد الحسين108341271922109050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحيدر قاسم نعمه هاشم108342271921031071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيفاطمه علي حسين عبد108343271922109061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبياباء عادل عبد الجبار قاسم108344161922241001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيحسين سعيد عبيس عزيز108345231921016018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلادبياحالم حاتم عبد العباس مزعل108346231922145001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيرقيه زهير جاسم عبد108347161922454012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية طليطلة للبناتبابلادبيايه حسين صبري عمران108348231822092009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين محمد صالح مهنه108349251921024102

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيعبد الرحمن محمد كاظم مهدي108350231921195014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءادبيغصون منصور محمد غريب108351271922161027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبيكرار حيدر حسن حسين108352271921153088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيرقيه علي عباس محسن108353161922193008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيعبد الرزاق عبد الواحد كاظم خلخال108354271921037016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيأحمد جاسم جبير عبيس108355241921010004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمصطفى نصر بديوي خضير108356261921041060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الكرار المختلطةبابلادبيعلي عباس حسين عبد108357231921175009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتبابلادبيساره محمد مرزه جعفر108358231922123019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيبنين عزيز دهش جلوب108359231822113010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية االلباب االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة ماجد حمزة عباس108360161822281004
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيحمزه ناصر مهجر داغر108361271821048019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءادبيسرمد جبار عبد مشي108362271921151020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيالق عبد المطلب عبد الجليل جاسم108363231922115005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية المدحتية للبنينبابلادبيمحمد مالك عفصان حسين108364231921017025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى نوري عبد الجبار نوري108365141922100094

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية االسكندرونة للبنينصالح الدينادبيحيدر شهاب احمد فارس108366181921012016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيجاسم نبيل جاسم محمد108367191921103003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبينور جواد هادي كاظم108368231922089047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الطليعة للبناتبابلادبيليلى مثنى سلمان حسين108369231922088033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيحوراء علي حسين علوان108370231822119028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية اليرموك المختلطةبابلادبيعاتكه حسين يحيى يوسف108371231922200004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية الكرار المختلطةبابلادبيحسين صالح هادي حسين108372231921175003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةبابلادبيساره احمد حميد كاظم108373231922208014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه محمد جمعه خلف108374121922089049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي ماجد شرهان كاطع108375121921044052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر كريم جاسم فرادي108376131941031032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 474.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيلبنى حسين علي لفتة108377231942106064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمود احمد طالب علي108378231941020365

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب علي حسين عليوي108379231942271213

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيرقيه علي حسين عليوي108380231942153062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيساره علي محمد علي108381231942092122

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائيحنان داود امير عيدان108382231942171001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائياماني حسن غازي عبيس108383231942078012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائياسماء علي حسين داود108384231942104006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه هادي عبد الحسين كعيد108385251942062685

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0ثانوية الكرار المختلطةبابلاحيائيبنين سعد عبد الكاظم حسن108386231942175003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيميعاد نجم حمزه عبيس108387231942098169

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيرياض رحيم عيال مخلف108388231941011034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمؤمل سعد محمد حسين108389271941010127

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزينب كاظم هادي ناصر108390231942153099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمنتظر عبيس كايش عناد108391231941012181

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيليلى محمد علي عطشان108392231942144076

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائيهاله احمد كاظم عبود108393231942157027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائيايمان رزاق عدنان طالب108394231942106007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيتبارك عبد الكاظم طالب عبيد108395231942103014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائيطيبه عباس حسين تايه108396231942149029
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائياكرم عباس حمزة حسين108397231941256006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عماد عبد الجليل عبد هللا108398251942101219

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائياحمد محمد جبار رشيد108399231941049005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد زيد عواد عمران108400231942089133

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيطيبة ميثم محمد عباس108401231942086122

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر بابلاحيائياحمد مطلك حلبوص مطلك108402231941069001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيرسول عالوي جاسم راضي108403231841017068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيقاسم عبد الكريم خضير عباس108404231941256065

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيديانا عبد المحسن عبد الكاظم خشان108405231942121030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحبيب محمد حسين وصخ108406231941054020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيعباس هاني حسين حسن108407251941122067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية مأرب للبنينبابلاحيائيحيدر رحيم عبد حسين108408231841049016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايات كريم مزهر مجول108409231842080014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيرتاج ناصر عبد الحسين108410231942080039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيعلي حسين طالب جواد108411231941166031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيمحمد ابراهيم حسن حمادي108412191841043034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيختام خليل جفات عبدهللا108413231942183010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيعاليه كاظم جاسم حسين108414231942089115

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحسن علي كاظم برغوث108415231941257032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيكوثر عباس حمزه علوان108416231942102058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد كاظم حميد108417231942121081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيمنار عماد جبر حسون108418231942130053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائياحمد رائد خضير حسين108419231941021002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيعلي محمد رشيد صالح108420231941029030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينبابلاحيائيكرار حيدر فضل عباس108421231841048006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائينرجس علي عبدالحسين فرمان108422231842080079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيعلي سعد عباس سلومي108423231941065022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيمصطفى وليد كريم ديكان108424231941003091

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيسجاد سليم عجيل طارش108425231941014046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزينب عبدالحسين حسون حمادي108426231942145063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائياحرار رحيم هاتف جواد108427231942165001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينبابلاحيائيطه محمد صالح عبد الكريم صالح108428231941048002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الجزائر للبنينبابلاحيائيمنتظر حازم محمد عبيد108429231941043066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية المزايا االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد حمزة محمد حسين108430231941074016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيرشا جاسم محمد عبد هللا108431231942098071

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيزينب احمد حسين مجباس108432231842166016
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء رحيم كعيم عبود108433231942271174

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلاحيائيرفالء عبد الكريم حايف كاظم108434231942121034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيأسماء حسن هادي كاظم108435231942271001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائينسرين هادي عبد جاسم108436231842109188

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0الخارجيونبابلاحيائيمنتظر عصام بدر منوخ108437231941400081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيمرسال قاسم هادي عوده108438261942087114

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيامير علي حسين علي108439231941029003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعباس نجم ابراهيم نجم108440271941014111

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتبابلاحيائيزينب حسين كاظم عبد108441231942150009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائينور الهدى حسين محمد علوان108442231942087326

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائينرجس محمد موسى عبد علي108443231942091083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية عدن للبناتبابلاحيائيأفراح شاطي عبد الحمزه عطيه108444231842076001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيزهراء محمود شاكر حمزه108445231942090139

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين جواد كاظم شعنون108446241942121055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيمهدي جاسم عباس عداي108447231941006201

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسين رحمن سايب كاظم108448231841042035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيزهراء رائد حسن طالب108449231942086079

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيرؤى فالح حسين جابر108450241942123046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمنار دريد حمزه شريف108451231942088418

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيفاطمه سالم جاسم محمد108452231942144073

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزينب عدنان حميد علي108453231942119123

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيعباس محمد علي حسين108454231941167022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي عودة كاظم زغير108455291941153222

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيايسر حمزه محمد مسلم108456231942077017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيبقيع فارس هاشم عبيد108457231942086032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءاحيائيعلي احمد حالوب نايف108458271841021028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيابراهيم عبد الكريم جاسم كاني108459231841060001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الحكيم للبنينبابلاحيائيعلي فاضل حميزه عبد علي108460231941044030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيابراهيم عايد طالب عبد108461231841017001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائياسراء فهد كطران حمود108462231942191001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الثورة للبنينبابلاحيائيعباس زياد علوان مطرود108463231841003030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد اياد صالح عبد108464241841028061

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية الكرار المختلطةبابلاحيائيهديل حازم حمود عباس108465231942175006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيغيث ترفيع حسين عبد108466241941069042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيوصال سعدي حمزه تبن108467231952100046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيعلي احمد جبار رزيج108468281951011077

3590 من 3013صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيحوراء علي محمد شهيد108469231952100009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعلي غالب محسن عباس108470231951051044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية السهول المختلطةبابلتطبيقيعباس ناهي شناوه رهك108471231951182008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية المناذرة للبناتبابلتطبيقيامنه حيدر علي مظلوم108472231952078003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيمحمد حمزه منكاش حليس108473231951186031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية بابل للبنينبابلتطبيقيرضا كاظم صالح هادي108474231951021005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية الكندي للبنينبابلتطبيقيذو الفقار صالح عبد الحسن عوفي108475231951007028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيسجى سالم هاشم حسين108476231952091020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيايمان علي حسين شبيب108477271952058013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيعلي عباس عمران عيدان108478231851033055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقيعباس عادل كاظم عبد هللا108479231951251150

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلتطبيقيمثنى زغير ساجت علي108480231951186027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الغدير للبناتبابلتطبيقيآية حسين ناصر عبد هللا108481231952131001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية سيناء المختلطةبابلتطبيقيعبدالغفار محمد زويد موان108482231951206011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيعلي محمد مظهر عبد الحسين108483231951002040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيكاظم حسين جبر مهدي108484231851183050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمحمد حيدر قحطان يحيى108485221951003059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيعباس فاضل عبد سعيد108486231951014029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىتطبيقياحمد عبدهللا عبادي مشعب108487291951105001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلتطبيقيبنين فارس صالح مهدي108488231952154001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الحلة للبناتبابلتطبيقيسجى وسيم عبد االمير حسين108489231952100028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد خضير عباس مظلوم108490231951251013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقينور رضا خضير عباس108491241852123049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلتطبيقيحسين فاضل طالب كاظم108492231851162004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيعدنان اركان جابر عباس108493241951003013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيفاطمه الزهراء جودت عبد الكاظم حسن108494231952107028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية االمام للبنينبابلتطبيقيكاظم عامر علي عبود108495231951013025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيعلي سالم زيدان الفي108496271851030057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيسيف عادل شاكر محمد108497231951252033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيعلي يعقوب كاظم صكبان108498271951152049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي سالم عناد يوسف108499231951252047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيحسنين مجيد شعيب شرقي108500231851033022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية سيناء المختلطةبابلتطبيقيامجد محيسن حمزة تمن108501231951206002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيمحمد كاظم جواد بساله108502231951003067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيهدير مؤيد غركان فاضل108503231952119070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيزينب جواد كاظم عبود108504271952058046
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قارتطبيقيمحمد وحيد عداي عوج108505221951096026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيانوار عبد الرحمن معيوف منصور108506221952164005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء هاتف كاظم عطيه108507241852096023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيمحمد حسين عبد الرضا عبد الزهره108508271951003058

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية التراث للبنينبابلتطبيقيغيث حسين كاظم شدهان108509231951068020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقيحسن عباس فاضل حسين108510271951010016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية سبأ المختلطةبابلتطبيقيعباس باسم بدري جاسم108511231951191005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيعباس باسم حمزه عباس108512161951048007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيمشارق عبد الرزاق طالب مهدي108513231952119059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد فالح صالح عبد العباس108514251851205120

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيسبا كريم جبر عبد108515271952095022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقينور غايب غانم عبد عون108516231952089022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحسن صبيح هليل ثويني108517161951089064

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيزينب أحمد عبد اللطيف اسحاق108518161952219020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيزيد ماجد محمود شاكر108519241951001016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية المروج للبناتذي قارتطبيقينور عايد جابر حنون108520221952137016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيحسن محمد علي كريم108521231951169010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية ام البنين للبناتبابلتطبيقيمروه جليل عباس جعاز108522231952091030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءتطبيقينور الهدى عالء كريم حسين108523271952067052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقياحمد سلمان فرح علي108524271951013004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيعمر كاظم عباس حسون108525231951257094

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية ذو الفقار المختلطةبابلتطبيقيحسين جابر كاظم جاسم108526231951210001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد محمد عبد الحمزه جمعه108527231951251029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيغدير حسن عبد الهادي صخيل108528241952220120

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىتطبيقيتبارك جواد كاظم عباس108529291952056007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفتطبيقيحنين سمير فليح عبد الحسن108530251852056006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الكوثر للبناتبابلتطبيقيرفل صاحب عباس فرهود108531231852114020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيعفاف سعود غصاب طشيت108532291852051118

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتبابلتطبيقيفاطمه علي حسين يوسف108533231852150014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي مبارك صالح زايد108534221951013081

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر محمد راضي محمد108535161951133008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيعلي محمد رحيم نعيم108536291851002083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيجاسم محمد عبد رومي108537231951067010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيمروه محسن عدنان كاظم108538271952065053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيهدى صالح هادي بطي108539161952176102

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيرامي عدنان كاظم خنطيل108540241951036035

3590 من 3015صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقيحوراء حسن محسن خضير108541231952271029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيصابرين راهي حسن شعالن108542291952160042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيحسن شاكر راضي دنان108543231951224008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر فارس وثيق برهان108544241951018055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيفاطمه كاظم نجم عبد عون108545271952065048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيغيث عباس عليوي حميدي108546291951007128

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقياصيل محسن صاحب محمد108547241852117007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيحسام سالم عسكر كاظم108548231951282007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيمصطفى عادل فالح عطيب108549231951003070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفتطبيقيجعفر فاخر منسي عبود108550251851014007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقيعبد هللا جالوي صاحب جبر108551241951061026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عبد الحميد مجيد علي108552111822079026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيزينب وليد راضي عباس108553231922117062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيايه محسن كريم عسكر108554261922086006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبيمنتظر كاظم حسين زامل108555231921179027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبيزهراء سعد فرحان نايف108556231922104016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيامير شمران مذبوب دريغ108557231921010012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيعلي خليل فليح كاظم108558231921253085

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيزيد حمزه مطشر ابراهيم108559231921008057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيحمدان كرم خلف جار هللا108560231921253041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيعلي جبار ساجت برغوث108561231821052056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيمنار مؤيد عبد الحسين جاسم108562231922114042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيهدى عبد الستار ثابت علوان108563191922370185

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيعلي طالب حسين شبيب108564231921197013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيمرتضى عباس نوري عبد108565231921009119

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيمروه جواد كاظم جاسم108566231922114041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الهالل المختلطةبابلادبيحميد عباس حسين حمود108567231921179007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيأمير كريم عطيه عباس108568231921034011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلادبيذوالفقار عايد حمزه حسن108569231821254013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيرفاه شاكر ياس خضير108570231922093023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيعمر عباس هاشم مخيف108571231921253097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةادبيحمزة علي محمد علوان108572111821151031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيعامر جاسم محمد صكب108573231921161012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبييحيى حسن هادي نصر108574231921034082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيمهيمن حميد رشيد عايز108575231921027070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيبنين جواد اكريم راضي108576231922119015
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيسيف كريم عبد الحسين جياد108577271921017039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبياطياف ناظم ذياب منسي108578231922161001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيمحمد اركان كاظم ناصر108579231921195016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيرتاج مؤيد عماره حمد108580231922160007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيهمام محمد فيصل هادي108581231921073035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيزينب حبيب عماره عليوي108582231922160011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيايمان عامر عبد االمير ظاهر108583231922119010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيايات حمير محمد احمد108584231922119008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيمرتضى حمزة محمد حمزه108585231921052089

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبيمروه حميد حسين كاظم108586231922119062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياالرصافة االولىادبيحسين جواد كاظم مهدي108587131921225001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعبد هللا هشام فخري فيصل108588231921008088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيضرغام سطاي نده حمزه108589231921008072

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيعباس حسن مريخ محسن108590221821021024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمرتضى حمزه علي كاظم108591231921051053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيدعاء ليث هاشم محمد108592231922117039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيمحمد حسين زغير عباس108593231921034069

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيمصطفى عبد الخضر شهاب داود108594231821027049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيسجاد محمد عبيد مزعل108595261921026024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيمرتضى خضير اسماعيل ابراهيم108596231821161030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيحسين حسن عبيد حسين108597231921051014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعلي حسين علي سكران108598231921008098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبيمنتظر حمزه جعيفر حسين108599231821165041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيطه سعيد بدري دخيل108600231921008074

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلادبيمحمود علي عجرش محسن108601231921256112

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية المحاويل للبناتبابلادبيحنين حسين علوان عبد108602231922115013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيحيدر عبد هللا فاضل سرهيد108603231921161007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيتغريد وحيد كامل مجيد108604231922079008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيسجاد شاكر عبيد عبيس108605231921055026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيحسن سلمان زغير حسن108606261921004008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبييونس محسن عبيد صديق108607231821165045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيختام هيثم محسن عبد108608231922128019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيزهراء غانم حامد كاظم108609231922126031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمصطفى فالح حمزه عامر108610231921001072

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيزهراء علي عمران ناصر108611231922117052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيميساء ماجد حامد شعالن108612231922198002
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلادبيايمن فالح حسن تركي108613231921052012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيامير خالد هادي كاظم108614231921197002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية المسيب للبنينبابلادبيسامر علي محيميد راضي108615231921009050

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيمروج حسين سلمان موسى108616231922271096

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبياحمد كامل عبد الكاظم محمود108617231921001002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيعلي احسان حسين علي108618231921213005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيزينب محمود عبد الكاظم سلمان108619231922114024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيمصطفى نصر عطوان رفاس108620121921174025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيعلي رعد نعمه فرحان108621231921213007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيحسن علي مرزه حسين108622231921008028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الكوثر للبناتبابلادبيحنين عيسى حميد ضاحي108623231922114010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبينور عدنان كريم مزهر108624231821010090

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية الدرعية للبنينبابلادبيفيصل عامر خضير شبيب108625231921170022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيعباس محمد عبد هللا شعبان108626231921011048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيريام فلح حسن ارحيم108627231922117047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيوليد احمد راشد عاشور108628141921029105

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبيذكاء عالء الدين مهدي احمد108629231922093020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيرسول ظاهر حبيب كاظم108630231921034028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعلي يعقوب يوسف ناصر108631231921008116

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيايهاب ابراهيم محمد فرج108632111821042016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيوفاء ستار سالم خليفه108633231922178035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيايالف خضير ياس خضير108634111922218004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلادبيعبد هللا محمد كريم محمود108635231921058019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءادبيعبد االمير علي عباس راشد108636271921152054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الفاو للبناتبابلادبيفاطمه فتنان حمد حادور108637231922111047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارادبيعلياء جعفر جواد كاظم108638221922321024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية اسماء للبناتبابلادبينبأ حسن سلمان حمزه108639231922093062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيمصطفى رزاق وحيد خنفوس108640231921010093

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيذوالفقار سمير باقر حسن108641231921031027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعلي هاني عبيد شناوه108642231921008114

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعلي حميد مجيد رشيد108643231921001042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعلي سعيد شمران جنابي108644231921008105

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية الوند للبناتكربالءادبيمروه محمود عبيد حسين108645271922090035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيرونق هادي عبد مرزة108646271922088038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر محمود فاهم جبار108647111921028050

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيأحمد موفق جدوع عبيد108648231921022001
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبيهند محمد كاظم محيميد108649231922104034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيزهراء طاهر جهاد حمزه108650271922070014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشه انور سلمان عبد هللا108651111922084072

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيمحمد عثمان جبار كمر108652231921192023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلادبينور صالح عوده غافل108653231922119070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلادبيعباس محمد اسماعيل محسن108654231921058017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبياخالص محمد رضا عبود108655271922107006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء يوسف اسماعيل ابراهيم108656111922095056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيساره سمير جانون طراد108657231922122033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلادبيسكينه حسين قاسم مزهر108658231922133008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيهيثم خليل ابراهيم مكطوف108659231921255098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيزهراء صالح نجم عبيد108660231922196010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبينجالء كريم حسين عاشور108661261922083056

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية السدة للبنينبابلادبياحمد حسين علي عبيس108662231821016006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبياحمد ماجد كسير ماجان108663261921176004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيمنتظر جواد اكريم راضي108664231921051060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيايات احمد نايف سعود108665271922160010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبياميره عبد االمير حميد عبد108666111922076009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي محمد نايف عبد الحسين108667111921207048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية عرفات المختلطةبابلادبيكرار حيدر عبيس عزاوي108668231921161018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية البدور للبناتبابلادبيهبه كريم عباس تبن108669231922085017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية مهدي البصير للبنينبابلادبيزين العابدين سعدون هاتف فضل108670231921058013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيايالف فاضل منسي خضير108671271922081004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيسبأ عباس علي عيدان108672271922088057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيايمن ناجي يسر محمد108673111921205011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيرواء عالء حسين حمزه108674231922213002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية النجاة للبناتبابلادبيايمان عبد هللا سلمان صلهوم108675231922139004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبياسالم عبد الرزاق عبد الجبار محمد108676231822122005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيزينب عباس حسين عبد العالي108677231922128032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية المسيب للبناتبابلادبيمروه خالد ناطق جاسم108678231922117091

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيهاشم كريم مهدي جسام108679231921008154

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيغيث عبد الرحمن فدعم مهدي108680131921030046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيحيدر حسين يعكوب حسن108681271921110010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعباس فاضل جاسم محمد108682231921001030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيعلي مازن محمد عباس108683271921022032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيفرح قحطان حسن احمد108684111922079041
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيسجى علي حسين عبيد108685231822126043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيشيماء حسين عبد علي تركي108686261922072028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيساره احمد علي ظاهر108687111922112078

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيمحمد هاتف عبد الساده محمد108688231921011100

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيغيث ناصر حسين عبيد108689111921053069

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيمحمد عبد هللا حسين عبود108690231921034070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةادبيسعد ناجي علي حمزه108691111821151036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة زكي جواد علي108692111922109038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيسجاد جمال محمد كاظم108693131821045051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيبنين فاضل محسن جالب108694131822118030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيمصعب عبد الرحمن محمود عبود108695111821029117

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيعامر رسول امين راضي108696121821202123

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيآيات حسن عبد الكاظم علي108697221922158002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيزهراء علي احمد كاظم108698271922076023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيهاشم احمد كاظم عبيس108699111921052097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبياية عبد تايه زغير108700111922088003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيبشير صائب فاضل لطيف108701111921022009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية شط العرب للبناتبابلادبيوديان عباس كركز لفته108702231922124080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيمريم رائد وادي جاسم108703181922236046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيريتاج علي عبد عليوي108704271922099018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيسوسن حيدر ابراهيم رشيد108705271922088060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى ناجي زيدان خلف108706141922079070

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيوليد حيدر مرزه كاظم108707231821197040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةادبيفرقان عاصم محمد خريسان108708111922069030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيفاطمه حسين عبد الوهاب مبدر108709271922078040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيزهراء جبار قاسم صابر108710161922241026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيعباس صباح خضير عباس108711231921023021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبياالء زهير عبد الرزاق عبد الرضا108712231922127005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيهديل سليم محسن حسون108713271922102200

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةادبياكرم ماجد بنيان خبيله108714161921365061

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيمحمد اسعد علوان حمزه108715231921014063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبياسامة محمد عجيل عبد القادر108716161821042009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلادبييوسف طالل عبد السادة عبيد108717231921165038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيرسل محمد كامل علوان108718211922155034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيجوارح حيدر هادي عفريت108719231922178006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيتقى حامد محمد خلف108720111822079013
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيحال احمد جاسم حمد108721111922215009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد احمد مصطفى108722111922079023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيوجدان كريم هاشم سعد108723131822107148

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية القاسم للبنينبابلادبيميثم احمد عبد الحسين جاسم108724231921006071

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيراجين حسين تركي فليح108725231922126023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيمنى طالب كاظم سعود108726271922088092

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء محمد علي زبالة108727111922112040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبة حيدر بشار شالكه108728141922109054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبينورس ميثم كريم عبيد108729231922098109

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية االمام علي للبنينبابلادبيعلي حيدر هالل سالم108730231921002022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى عبد العزيز خلف علي108731111922101041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه شامل كمر محمد108732111922078026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عباس فاضل ناصر108733111922081025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية الحلة للبناتبابلادبيغاده عادل جواد امين108734231922100029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيعلي لطيف عبيد عناد108735231821016042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيمرتضى عباس جابر سلطان108736231821011112

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك سعدي حمودي عبد هللا108737121922093006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيضرغام محمد احمد محمد108738131821012079

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيمصطفى مرعب مهدي حمود108739231921212038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ سالم اسماعيل نايف108740111922111083

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية عائشة للبناتديالىادبيلمياء حسين ناصر جاسم108741211922101041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس الزهراء فارس نوفي حسن108742111922114017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيابو الحسن صالح الدين حافظ جون محمد108743141921026001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين ناجي ابراهيم108744151921013060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيسعاد علي جعيد جودي108745271922160057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيمريم راسم سفاح عفاص108746171922294031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيمنتهى شاكر عبد االمير عبيد108747271922081038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيحمزة عباس حميد عزيز108748161821020038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيعبد هللا راتب شهيب علوان108749231821008083

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيعلي ماجد حميد موسى108750231821003065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى علي نايف خضير108751111821032069

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد ضاري عويد108752121922089028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكادبينور قحطان عدنان داود108753201922101017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيروان علي عبد العزيز سيد عمر108754231922271042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس شاكر موات جادر108755141821024118

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيعلي عمار ظاهر نعمه108756231921051036
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبياحمد جاسم محيسن راضي108757101921016003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيرحاب نجم صالح نجم108758141922109022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءادبيطه رياض عبد الزهره تايه108759271821040016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمحمد صالح عبد المهدي جبر108760111921180162

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيياسر جاسم حميد ابراهيم108761231921001079

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيعلي داخل عبد حسين108762231921003044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيجعفر صادق خليف دمنه108763231921033011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيسيف عادل عبيس حسين108764231921014031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبياسيا ماجد سعيد خضير108765111922104009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمحمد نوري علي عبد الهادي108766271921016166

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيرانيا شاكر محمود حمد108767101922101020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيميثم عبد الحافظ كاظم محيسن108768221921239011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيزينب صباح حايف برغش108769161922210053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيمروة احمد حازم سعيد108770171922288078

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد صادق قاسم حسن108771151921007211

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيهالة رياض عبد الحسين امير108772111922109094

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الوركاء للبنينبابلادبيضرغام حيدر فالح حسون108773231921034034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية الجنائن للبناتبابلادبينور عامر كرم كاظم108774231922102034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية طوز للبناتصالح الدينادبيزينب كنعان وادي محمد108775181922181011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبياسراء عبد الرحمن حازم بيكان108776211922094042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية ابن السكيت للبنينبابلادبيباقر قحطان كريم هجول108777231821040005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيصفا مرشد خميس علي108778261922126064

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيسجى حاتم سمير زيدان108779211922147029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء غازي طالع فلحي108780161922461007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمحمد رزاق حمزه عال108781231921001064

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيغدير علي فيصل تركي108782111922102047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيعباس فائز جمعه راضي108783231921015016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبياستبرق سعد هذال حميد108784111922150003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ خطاب محسن مجول108785111922084107

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمحمد علي عالء محمد علي ناصر108786231921020069

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىادبيعبد الوهاب صباح عمر خطاب108787171921026092

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عجيل عباس دنان108788111821202068

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيميسرة مصطفى كريم كاظم108789211921023078

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيعمار فالح حسن غالي108790231821019018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمحمد ميثاق حكمت عادل108791251921011062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءادبيمحمد قصي كاظم علي108792271921151044
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية السدة للبنينبابلادبيامين احمد خضير عباس108793231821016007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيسرور صالح هادي بريبر108794231922271067

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلادبياحمد ثامر كاظم مظلوم108795231921029001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد عبد الكريم عبد الحسين متعب108796271921003086

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيمحمد حسن محمود جدعان108797231921197020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيمريم حسن اسد حسن108798271922078046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيقاسم ارزوقي ضياء حسين108799261921013132

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيضرغام جبار فرحان ذجر108800111921057045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيحسين كاظم رحومي جليل108801231921004024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعبد الوهاب خضير عباس عويد108802211921023045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية االخوة المختلطةبابلادبيعلي هيثم عبيس حمزه108803231821212024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسين حميد قادر كاظم108804271921031045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيزيد حسن كطل عبد الحر108805271921031075

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيسلطان حسين خضير ناصر108806141921018047

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك علي عواد رضا108807141922111013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية سومر للبنينصالح الدينادبيرامي عباس جاسم محمد108808181921079012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية الشروق المختلطةالسليمانيةادبيامير عمران علوان جياد108809321821043002

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيرسول نعمة رشيد فرحان108810311821009015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية االنتصار للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب فالح حسن علوان108811121922126011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيبالل شهاب احمد خزعل108812111821017012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيمصطفى عالء طالب فاضل108813201821015059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمحمد وميض فهمي مطرود108814161921052084

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةادبيعلي مفيد ياسين طه108815161921096008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبيمنال واثق حسن درويش108816181922268036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل جالل سليم سلوم108817111922071025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيسرمد سرحان فريح عباس108818231921253054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد مهند عبد الحميد كاظم108819131921030058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيصبا شهيد غازي راضي108820261922127040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي جاسم محمد108821111921047008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر محمد سعود ابراهيم108822141922223037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيذو الفقار ناصر حسين علي108823111921027041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبيمحمد مساعد احمد محمد108824171921094024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء مالك علي عنتيك108825141922133039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيامير فاضل كاظم دنان108826141921019012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعبد هللا خليل ابراهيم جواد108827211921004043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن زهير حمود جرميخ108828121821202048
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيزهراء علي  كاظم سلومي108829111922401043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين بابلادبيراجي حسين خماط هادي108830231821063024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية البتول  للبناتبابلادبيصفا جاسم محمد حمزه108831231922104020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة كركوكادبيكوالله شعبان جمال خورشيد108832201922363013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيرسول جواد كاظم سبتي108833131921252049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء صالح سعيد حنتوش108834121922099036

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيعباس عاصم علي حريز108835231921022035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعلي حسين زيدان حسين108836231821001044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيهبة حسين علي حسين108837211922098060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمصطفى احمد حسن نايف108838261921025077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيابراهيم حسان كتيل علي108839151921005001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام صالح رحيم نعمة108840111821206050

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيمصطفى طاهر سلمان حبيب108841271921154090

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلادبيمصطفى رحمن محمود سبع108842231921190033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جاسم اوحيد حاتم108843151922049030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمصطفى صالح عبود نعمه108844271921038131

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرحمن محمد نافع عبد108845141921037158

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ثانوية النهرين المختلطةبابلادبيسجاد حسن هادي حمزه108846231921197008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىادبيزكريا يحيى قاسم محمد108847131821259014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة سالم كريم محمد108848111922133031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيعال زاهر محمد صالح108849271922102128

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيالحسن محمد ظاهر حبيب108850231821010014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمنتظر عبد علي حميد حسين108851231921020081

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيضحى لؤي جبار عبد108852131922095021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةكركوكادبيسليمان مسعود حسين جمعه108853201921029007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمحمد اياد مصطفى داود108854161821061082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا اسعد حميد عبيس108855111921024025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيشهد شكران نعمه حمزه108856231922098075

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيجمال الدين تحسين شافي حسين108857231921008024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا سالم جبر جازع108858111922077039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيآيه حمدان كاظم سلمان108859141922143004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيموسى عباس فرار حسين108860261921203105

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعمار ياسر جوده راضي108861151921018095

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عبد الحسين عبود حسين108862151922058046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةبابلادبيلواء خالد جاسم جواد108863231821160031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيحسين علي حسين عبد108864211821077039
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين عبدالرحمن زغير عبيد108865121821032054

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبيمزاحم رعد عبد علي متعب108866111821042081

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسين هادي محسن108867141921177148

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءادبيقاسم عبد االمير محي عبد علي108868271921040015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمحمد احمد محمد سلمان108869131921017077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية الحلة للبنينبابلادبيمحمد علي رضا داود108870231921020068

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيعلي فيصل غازي عبد الرسول108871231921007032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيولي الدين غزوان جبار كاظم108872131921042119

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيتقى زيدون حافظ ابرهيم108873131922071020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبياحمد عدنان فاضل احمد108874171921025014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عبد هللا عليوي كاظم108875111822085019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي فوزي عياده كاظم108876111821053094

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية البيان للبنينبابلادبيسجاد كاظم حسن علي108877231821014043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيرحاب حميد محمد عباس108878211922164009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيتقى حسين محيسن حسين108879211922131007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيسبحان بشير حسين سهيل108880121922110033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيمروج صادق ابراهيم احمد108881211922149020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلادبيحنين حسين علوان خليل108882231922271025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيغفران فاضل عباس عفر108883211922165023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية صفين المختلطةبابلادبيخالد علي عبيد عمران108884231921195010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيإستبرق اكرم عبد حميد108885211922132001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيشهد عبد الحسين عبد الرسول ناصر108886271922099041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد ستار جبار وادي108887141921027044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيرغد فوزي محسن علي108888111922072042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيرسول محمد عبد محسن108889151921013037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيحسين محمد حسن عمران108890261921026013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم جليل حمود محمد108891111922071080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود قحطان كاظم رشيد108892111921002063

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيعبد هللا حسين محمود منصور108893231921023024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيابراهيم واثق عبد محمد108894261921013003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيساره واثق حميد مجيد108895141922101024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءادبيايوب عبد زيد جبر عبد108896271821040005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين عباس خضير مشكور108897111922121007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية الكرار المختلطةبابلادبيشاكر حسن خضير عباس108898231921175007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيحسين جسار غيالن هوبا108899161921014015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيالند عبد هللا ظاهر مصطفى108900201922348005
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى يوسف كامل عبد108901141821201257

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد داود سلمان عبد108902141921027103

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعمر خالد نصرالدين سعدون108903201921313046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيرؤى نايف طامي حميد108904121922134052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ثانوية الذاريات للبناتديالىادبياطياف محي كريم عون108905211922180003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيزهراء علي حسين عليوي108906231922098052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ثانوية البهاء المختلطةديالىادبيعلي مجبل احمد مضحي108907211821203015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0اعدادية ام الربيعين للبناتدهوكادبينور نشوان عبد الجبار محمد108908331922040060

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ثانوية النيل للبنينبابلادبيسعد عداي سعيد حسن108909231821033034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0اعدادية بحزاني للبنيننينوىادبياستيفن اشراق سليمان مادو108910171921060001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةادبيعلي مصطفى جواد معتوق108911161921077022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةادبيمؤمل حبيب عبود داوود108912161821073023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيايات ماجد صبري غياض108913151922056012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0اعدادية الكندي للبنينبابلادبيعبد هللا سالم كاظم نايف108914231821007027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىادبيضياء سالم حسن عبد هللا108915171921117005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيورود رعد وحيد حسين108916111922079053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيرقية محمود شاكر عبد الكريم108917121922127045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي ابراهيم كريم اسماعيل108918111921207046

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمحمود جاسم محمد سمير108919261921041052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيايه لؤي رشيد طعمه108920231822095004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه علي عباس فياض108921131922111077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير عبد الجبار وعل محسن108922121922102085

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيمريم كريم عوده حسين108923231822078034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 353.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيشروق حسين سلمان حبيب108924111922073050

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيسجاد حمزه جيجان سلمان108925261921200027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى عباس حسين محيسن108926141822100058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى كريم اليذ عبد هللا108927141921038167

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيضحى خليل علي حسون108928131922105032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0ثانوية االبتكار المختلطةبابلاحيائيياسر حسين لطيف كوكز108929231941228010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائينور مهدي حاتم حمزه108930231942114123

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيمرتضى رحيم جبر كتاب108931221941029098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيهمام محسن ماضي فاضل108932231941255104

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيغفران عبد العباس كيف بهلول108933231942122035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيحوراء فرهود ستار جاسم108934231942114037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيتبارك ثامر حمزة عوين108935231942093024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايات عيسى سالم عيسى108936231942271051
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيمريم نبيل رزاق بديوي108937231942099043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائيزهراء علي حسين مخيف108938231942081027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسين علي حسن علي108939231941009039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبالل علي فالح ابراهيم108940111941151009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيمهند محمد عبيد حسن108941231941034084

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيصفاء عبد الحسين محمد شنور108942231942095062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقيزينب جواد محمدعلي شاكر108943231952142021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيسجاد وليد سلمان جاسم108944231951033028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيمنتظر عبد الكريم كاظم ادريس108945231951031043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيمحمد باسم محمد سرحان108946231951010032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية الوركاء للبناتبابلتطبيقيرسل محمد نجم عبد108947231852079014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلتطبيقيعالء الدين احمد ياس خضير108948231951001031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيحسين سلمان داود صليبي108949231951031012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عدنان عبد االمير خضير108950271952160121

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىتطبيقيحسين ياس خضير عباس108951211951273011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلتطبيقيحمزه جابر طعمه ابراهيم108952231851185012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيزينب جليل فليح حسن108953291952051057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيجاسم جمال حمود فرهود108954271951015012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الوركاء للبناتبابلتطبيقيمريم خالد عبد علي رشيد108955231952079014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقيمنال عامر لطيف جواد108956271952091059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقيغيث علوان عبد جبر108957241851039037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيعلي كريم رداد حمد108958161851036088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيعبد االمير كريم محيسن علي108959281851017040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيزيد رزاق حسن حسين108960241951203096

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءتطبيقيزينب علي حسين مفتاح108961271952071025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية سيناء المختلطةبابلتطبيقيحيدر جياد فيدي شالش108962231951206006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد صالح مهدي عبس108963231951257006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية دجلة للبناتبابلتطبيقيحوراء جواد علي اسماعيل108964231952107016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيلمى فاضل عاجل جبار108965241952122040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيسجاد سعد راشد جاسم108966271951009019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قارتطبيقيعباس عمار طالب طاهر108967221951099020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيزهراء سالم نعيم هيلي108968251952101008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيخلود نزار زغير مزعك108969291952051041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلتطبيقيحسين شاكر حافظ طالب108970231851280005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيبتول عبد الرزاق جاسم محمد108971251852122006

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيكاظم حبيب رزاق خطار108972251851011031
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيصابرين عواد حسين حسن108973271852052051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيمريم عادل عبد عمران108974271952052048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الثورة للبناتبابلتطبيقيبنين جواد عبد الرحمن حسون108975231952086005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقياحمد مازن فتحي عبد الرزاق108976271951001012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةتطبيقيعباس علي حسن راضي108977241851008012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيرقيه عبد الزهره حمزه مرزه108978251952111022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمصطفى علي مهيدي زغير108979251851009173

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حميد ادعين جوده108980241951203144

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيطيبه حسين عوده كاظم108981251952084094

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةتطبيقيكرار سعيد بدر لطيف108982241851034029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيكرار حميد ياسين عبد العزيز108983221851027042

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمنتصر منذر زاهد بنيه108984251951007219

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية سيناء المختلطةبابلتطبيقيسجاد علوان حسين علي108985231851206010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيمحمد مهدي صالح عبيد108986271951007085

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية االمام علي للبنينبابلتطبيقيحسين علي حسين بلي108987231951002014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيزهراء رزاق نعيثل جيرو108988291952055014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفتطبيقياسماء مجلي عبد الحسن ظاهر108989251952076002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعبد هللا ناصر حسين ياسين108990261921013098

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيياسر مجيد حميد سلمان108991251921122198

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسرور رزاق عبد االخوه عبد الحسن108992251922122092

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية االحرار للبناتواسطادبينور نهاد حسن محمد108993261922106030

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبينورس تركي عطيه كاظم108994251922061057

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الكفاح للبناتبابلادبيمريم جميل عبد هللا محمود108995231922113040

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى حيدر محمد مهدي108996251921012216

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيرقيه كريم رسن صكبان108997251822056055

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيعبد الحسن محمد حسين علي108998251921011036

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيحسين سرحان مشعل ختالن108999251921012055

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيضرغام احمد عيدان حسن109000101921022029

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيالهام فاضل نايل كوس109001241922186003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيفاطمه أمير معز يحيى109002251922071044

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبيعباس طارف حمود حسين109003231921035011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي سالم كاظم عبيد109004251921012130

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبينور الهدى قاسم شالكه وحيد109005251922107024

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيمالك وسام محمد مجيد109006251922080062

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيبنين علي حسين علي109007251922071017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمؤمل حميد كاظم عبد هللا109008251921008180
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين علي جاسم محمد109009251921024091

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيفاطمه مازن غانم خلف109010251922053048

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيخديجه يعقوب عبد زيد كاظم109011251922091021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيبنين فرحان صالح مركب109012251922083006

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيسجاد سعيد علي نجم109013221921062014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيايات محمد كاظم مزهر109014251922086014

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيفاطمه حسن احمد كاظم109015251922083028

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبيسيف حيدر حياوي عفن109016231921032042

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبيزينب سلمان عاجل مطاري109017241922162007

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيديمه زهير عبد الرسول صالح109018251922086079

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الكفل للبنينبابلادبياحمد صالح راشد حسين109019231921032002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيامير حسن علي حسين109020271921031017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيهادي نضال هادي محمد109021251921012246

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيكرار حيدر عباس سودي109022251921012164

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعبد الرضا ثائر عبد الرضا حميد109023251921024161

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيفاطمه زمان صاحب طالب109024251922082033

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيمريم علي نعمه عبد109025251922086186

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد عبد جبر عطيه109026251921122165

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الخنساء للبناتبابلادبيمريم عبد عبد الشهيد سلمان109027231822087043

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبينور حسين راضي باقر109028251922171035

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزهراء عدنان طالب جغيل109029271922088044

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيزهراء نجاح عبد االمير حبيب109030251922111020

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيبنين حمزه عبد زيد راهي109031251922122019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيضحى اموري طاهر عطيه109032251922089042

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيحوراء احمد بدر صكر109033221922427008

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعباس قصي فاهم عبد الكريم109034251921008126

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيغفران علي عليوي عبود109035251922086158

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبيعلي قاسم يوسف شناوه109036251921026010

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبياسراء قاسم جدوع مظلوم109037251822086003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيمحمد عبيد كريم حسون109038251921150076

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيرياض حمزه عبد دراز109039291921010057

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيهدى عقيل محمدحسن عبدعلي109040251922089057

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبينبأ جليل سوادي سلطان109041251922068038

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد باقر ماجد نصيف جاسم109042251921024238

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيمريم سرحان حسين عجمي109043251922082035

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيدعاء مكي كاطع جبر109044251922086075
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيأياد حاكم عزيز سلمان109045251921122021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيصابرين كاظم محمد مهدي109046251922086146

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيفيصل حسن ضياء توفيق109047131921003056

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين سعود صليبي دحام109048251921024083

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيايات علي نعمه دعون109049251822073005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيعباس سلمان محسن عنجور109050221921021020

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى كريم صالح حسن109051251821024284

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيانوار عبد الكاظم داخل حبيب109052251922093005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيبراء ناظم جواد عبد شعيب109053251922095019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء النجفادبيفاطمه وهاب عبد خاشي109054251922093049

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية حليف القران للبنينبابلادبيمحمد باقر عادل مالك109055231921281024

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيامير حسن كاظم حسن109056251921012028

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبيسجاد هاشم كاظم عبود109057281921104018

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمقداد رسول يونس علي109058251921012229

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد الباقر محمد عبد الكاظم حسن109059151921001121

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيام البنين نايف عبد هللا حوار109060251922056011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيشهالء رائد صالح جبار109061251922086143

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارادبياسماعيل ثامر نعيمه جابر109062221921313003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية المناذرة للبناتبابلادبيزينب رياح طالب عبد109063231822078020

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفادبيغدير ناجي جابر شاني109064251922057021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيأمنه فارس غضبان عبد هللا109065131922093004

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيفاطمه ظافر علي سعيد109066251922083030

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمرتضى ثعبان راضي سرهيد109067251921008209

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيامير عايد كريم حسن109068251921012032

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبياحمد اياد سعيد عبد الشهيد109069251921012003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيياسر ماجد جواد كاظم109070251921203028

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينالنجفادبيمجتبى محمد حمادي جابر109071251921032015

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيزينب رياض صبري بوهان109072221922150013

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيخديجه رحيم كامل كاظم109073251922086068

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي نزار جاسم كاطع109074251921012148

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيآالء سعيد جهادي عبد109075251922061002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيغدير حاتم كريم مجهول109076251922055019

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية الدستور للبنينبابلادبيأيسر عبد الكريم عبد الحسن عواد109077231921018002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيزهراء جبار نعوم عبود109078251922107012

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمصطفى يوسف علوان ابراهيم109079251921008229

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزينه حيدر غفار محمد109080251922086127
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القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيوفاء سلمان درويش معتوق109081161922217114

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيعمار ماجد عبيد كريم109082251821011036

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيامير باسم خير هللا نزال109083161821030017

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمحسن حارس موسى كاطع109084261921041047

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيمهند صبار خزعل جابر109085271921045057

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيكوثر علي رحيمه خضير109086281922064029

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبياسراء عقيل اموري هادي109087251922053003

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد راضي ضيف كاظم109088251921012182

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبيمهربان احسان احمد شريف109089201922148044

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيمحمد قاسم ظاهر طالس109090251921011059

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيمجيد شهاب احمد علي109091171921121013

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمالذ رضا عبد اليمه سعيد109092251942084828

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيمروه فاضل عباس محسن109093251942058058

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية الجماهير المختلطةبابلاحيائيمرتضى سالم جواد كاظم109094231941183067

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهديل فارس حمزه عطيه109095241942220544

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء ماجد عبد االمير هاشم109096251942101134

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيحسنين مهدي صالح مهدي109097251941050011

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائيابتسام صاحب حسون كاظم109098251942071001

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيحسنين جواد عليوي جواد109099251941010034

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين كريم عبث سدران109100251942056024

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيأحمد حيدر رحيم كريم109101251941014002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيعال سالم محمد رضا عبد الحسين109102251942059450

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيعلياء جواد كاظم حداوي109103231942271307

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيزيد صاحب عبد الزهره ابو صالح109104251941010060

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيغفران احمد حربي علي109105241942100080

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين حسن عبيد عبد الساده109106251941009069

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء عبد هللا عبد مسلم كاظم109107251942100180

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحسين عدنان محمد حميد109108211941003050

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين وسام جواد محمد109109111941049042

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور مهدي صاحب حمد109110251942084889

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه جباري ابو دود خضر109111241942117124

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائينهى حميد جندي طراد109112251942122122

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية الكفل المسائية للبنينبابلاحيائيحسنين علي اوحيد محسن109113231941250010

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن فالح حسن رزاق109114251941200040

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيبنين سمير فاضل عطيه109115251942170058

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين علي حمود حمد109116251951024007

3590 من 3031صفحة 
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىتطبيقيضياء قاسم سوادي محمد109117291951005049

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيأحمد سعيد صالح عبد الرضا109118161851085008

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية بنت الهدى للبناتبابلتطبيقيفاطمه الزهراء رياض جاسم محمد سعيد109119231852121030

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعلي حمود عويد مهنا109120231951051039

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينالنجفتطبيقيمقتدى علي خضير جاسم109121251951162010

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيحسن فاضل عبد العباس رمضان109122251951009032

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيرقيه عبد االمير حسن عبود109123251952084051

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيقاسم اسماعيل جاسم سلطان109124221951311138

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيمراد كاظم بريج رجاف109125251951150233

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقييحيى ميثم طالب ريس109126231951061032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالنجفادبيامير محمد حسين عباس محسن109127251921154008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيمحمد عبد الحسن عبد الكاظم عويز109128251921211051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيطيبه محسن رحيم حبيب109129251922073029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيياسر كريم حسن مزهر109130241921023036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيحوراء عبد هللا عبد العظيم حويش109131251922115011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيبنين حسين نزار مسلم109132251922058007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيايمان موسى صاحب محمد109133251922091006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيسجاد عبد الباري ابو حسينه عاشور109134241921023014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية نور الياسري المختلطةالنجفادبيعباس جواد نعمه وادي109135251921117010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمؤمل عباس عيسى شنون109136251921025078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةالنجفادبيمصطفى احمد هلول عبد هللا109137251921121023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيعلي كريم عبود علوان109138251921013021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينالنجفادبيطاهر سالم حسن حسين109139251821028009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيتقى احسان هادي علي109140251922075019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيزيد عباس علي حسين109141241921017043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية االسراء للبناتالنجفادبيحنين حيدر رحيم نعمه109142251922088006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيبشار رحمان عبد العباس حسن109143251921027105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمد كاظم خشان امجدي109144241921202081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيرقيه محمد كاظم حسن109145251922056038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيفاطمه احمد نعمه دحام109146251922066025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الفلك المسائية للبنينالنجفادبيرضا رياض محيل صريع109147251921158013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيضحى صباح مهدي محسن109148251922080040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمؤمل محمد جاسم شاكر109149251921024230

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبياسراء حسين غالي زغير109150251922079001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيعالء محمد صالح مهدي109151251921023023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيصبيحه سعد كاظم عبد الزهره109152251922055015

3590 من 3032صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبينور احمد ذرب جبر109153251922122139

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيليث عماد ذيبان عاجل109154251921023031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيرسل نبيل عبد الباري طاهر109155251922078039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيمحمود نعيم عباس جاسم109156251921113034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيزهراء شهيد مجهول زغير109157251922075028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد مهدي حسن جغيني109158251921122172

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيحنين حاكم محمد حسن109159251922123004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيبنين فليح نجم عبد هللا109160251922056025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيحوراء كريم مطرود حسين109161251822085018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الفلك المسائية للبنينالنجفادبيحسين شاكر جواد شاكر109162251921158008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه رحيم تعبان ابراهيم109163151922048100

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيمحمد موسى حميد عكيلي109164251921211054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيذو الفقار عامر نجم عبد هللا109165251921012079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيايوب عبد الكاظم جبار محمد109166251921024043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبينور نهاد عباس حسن109167251922170092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيفاطمه حيدر محمد رشيد109168251922066027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيكفاح مايع حسن مالخ109169251922095017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيعذراء عبد الساده حيوان جدوع109170241922145027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزهراء يحيى عبيد خلف109171251922096037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبياحمد محمد شاكر نعمه109172251921027090

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد علي خالد حسين كافي109173251921024262

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيحوراء نبيل صالح كاظم109174251922081013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيوداد عالء كامل كاظم109175251922066036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيغدير عبد الكريم حمزه مهدي109176251922079090

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيرسل عبد الباقي عبد الرسول عبد الرزاق109177251922078038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيرقيه ستار ترف عبيد109178241922145018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيرباب سالم حسين ناصر109179251922053023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفادبيسميه سعد عبد الكاظم عليوي109180251922097007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيحسنين حمزه حسين عبد109181251921004014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيفاطمه منشد هادي كاطع109182251922091070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيمسلم قاسم عبد االمير عبد زيد109183251921150088

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمرتضى خماط بايه هبيش109184251921122175

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينالنجفادبياحمد عبد الزهره ناصر حسين109185251921164003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبياحمد نوماس دريش عبد109186251921027093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيضحى خالد محمد علي هادي109187251922170070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيابراهيم ناظم عبد الواحد حسون109188241821022003
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبيصفاء علي جهاد حمود109189251922123008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيحيدر عظيم ابوشنه موسى109190251921115006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيفضل عباس حميد جاسم109191251921024213

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمسلم غانم مجهول متعب109192241921017089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيافنان تحسين عبد الهادي حسن109193251922056009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0الخارجياتالنجفادبيرباب عباس عيدان حسن109194251922401021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيزينب هادي جهاد حمزه109195271922070020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيوالء عبد الكاظم حسين مرزه109196251922170095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياحمد محمد شاكر هاشم109197251821024025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيعبد العزيز حمود جليب حسين109198251921047023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيفاطمه عبد الرحمن هادي محمد109199241922145032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية نهج البالغة للبناتالديوانيةادبيزهراء هاتف علي عبود109200241922145020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسجاد علي رسم جسوم109201251921122076

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيعباس فاضل حسين جبر109202251921113019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةادبيمريم عدنان كريم عبد109203241922113015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيملحان مساعد عواد مجلي109204241921023034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيتماره رسول جبار حسون109205251922064019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيزهراء مسافر عزيز هادي109206251922080029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيمرجان دفاع عواد مجلي109207241921023030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفادبيبنين علي محمد رضا حسن109208251922170027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيبنين جابر كريم شغناب109209251922075014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبينصير عواد اعبيس عبد علي109210241921026019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيطيبه هاشم محمد هاشم109211251922064060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيشريف عبد الحمزه صالح عباس109212251921025044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيشفاء عبد االمير حمزه علي109213251922086141

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيتقى هاتف عبد االمير حبيب109214251922086045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينالنجفادبيوارث محمد علي محسن مجلي109215251921004079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية المناذرة للبنينالنجفادبيحسين سالم لفته حمزه109216251921017006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيعلي حسن عبد الهادي عبيد109217251921152019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيفاطمة عبد االمير كاظم حسين109218251922080048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيهاله شامر حسين علوان109219251922110021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيمحمد مهدي نعيم عوده يوسف109220251921025092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد باقر قيس جاسم نجم109221251921024237

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسجى نصر كاظم عبد الحسين109222251922122089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية المناذرة للبنينالنجفادبيعبد هللا عبد الزهره لطيف وارش109223251921017016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبياسراء فاضل حمودي قنبر109224251922080004
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الفدائي للبنينالنجفادبيحسين محسن سلمان ابراهيم109225251921013013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيزهراء منذر كاظم عبد الواحد109226251922081019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعبد الرزاق عبد الرضا عبد زيد محمد109227251921025057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيعلي سعد يوسف عبد109228251921008141

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيزهراء صاحب بخيت كاظم109229251922058012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيعلي حسام فاخر عبد الحسين109230251921025063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيصافي نوماس محيسن عبد109231241921022028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةادبيعلي جبار حميد عبد الحسن109232241921029034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية المسجد االقصى للبناتالنجفادبيشروق حاكم عبد الزهره محسن109233251922190010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفادبيزهراء خالد نعمه حسين109234251922063003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد حسين حسن حسين عباس109235251921024249

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفادبيمقتدر سرحان عبد الكاظم معارز109236251921207024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيعلي سالم عبد المهدي محمد109237251921120008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينور صباح عبد الحسين مهدي109238251922086201

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيتبارك سعد حامد قاسم109239251922053012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفادبيايمن كريم جبار جساب109240251921049003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين مجيد عبد الحميد خلف109241251921024100

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيعلي احمد محسن عبود109242251921045013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبياالء مهدي عبد علي عبد الحسين109243251922079006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيمرتضى حسن عبود راضي109244251921152030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفادبيحسين حمزه شاكر عبد الرضا109245251921049006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيعبد هللا حسين علي حسن109246251921115011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيعرب واثق نعمه دراغ109247241921022032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي عامر موسى جعفر109248251921024187

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبيزينب فاضل سالم عداي109249251922078063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفادبيرحاب حسين ناصر حسين109250251922110004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيفاطمه فاضل كاظم محمد109251251922086171

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحوراء حسين عواد يوسف109252251922086056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية االزهر المختلطةالديوانيةادبييوسف يعقوب عواد سراي109253241921162008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيمريم كاطع عطيه عبد زيد109254251922111040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيزهراء حسين جاسم نعمه109255251922096028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينالنجفادبيمحمد رضا منتصر صالح مهدي109256251921032017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيآيات حسين علي عباس109257251922107001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيمحمد فراس حاكم هاتف109258251921027074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبينبأ عامر جالب حمزه109259251922086191

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمنتظر جواد كاظم ملهوف109260251921012232
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيحيدر هاشم هادي لوفه109261241921017039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيصفاء امجد كاظم علي109262251922086148

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبينرجس نعمه كامل داخل109263251922085041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية القادسية للبنينالنجفادبيمسلم فالح حسن كاظم109264251921211056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيلمى اركان عالج عبد الرضا109265251922111039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيعذراء حازم محمد نزال109266251922080043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينالنجفادبيحسين عبد هللا عبيس جعفر109267251821160013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينالنجفادبيحمزه عباس عبد زيد محمد109268251921164017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفادبيعلي عبد هللا جاسم محمد هوله109269251921047028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفادبيبنين عبد الحسين عبد زيد عبود109270251922089012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية المناذرة للبنينالنجفادبيعلي عقيل محل نعمه109271251921017022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيفاطمه رياض عباس عبد الحسين109272251922079097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيزينب علي عبد مراد109273251922058019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية واسط للبناتالنجفادبيصفا عطا عبد الحسن عاشور109274251922066015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيزهراء حميد جبار داود109275251922080024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية  شجرة الدر للبناتالنجفادبيايالف حيدر طاهر راضي109276251922080009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيسجاد عماد ناجي عباس109277251921024131

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحوراء شاكر جهالن كاظم109278251922086059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبياباذر عبد الكاظم عويد كاظم109279241921016001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيمحمد فيصل تركي جبار109280251921122168

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيحنين جاسم محمد علي عبد النبي109281251922068011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبينيران عالء صالح عبد هللا109282241922097050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيعمار جبار هادي جاسم109283251821111039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0الخارجياتالنجفادبيرسل خشان جواد عبد109284251922401022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزهراء عقيل صاحب عبد الحسين109285251922079056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفادبينبيل جبار ناجي حبيب109286251921049028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفادبيهشام ناجح زاير رسول109287251921150101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيمحمد الجواد احمد عبد الحسين سعيد109288251921008185

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيبتول عماد عمران موسى109289251922111007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيعباس سامي عزيز بنيه109290251921116031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيروان ثابت عبد العزيز حميد109291241922097016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبياسماء سمير كتاب كريمط109292251922075006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيوفاء واثق جويد عليوي109293251922079132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي كريم محمد سلمان109294251821024335

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيميثم علي عبد كاظم109295251921025105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيكوثر عامر عباس جنجول109296251922086176

3590 من 3036صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمرتضى محمد سالم مضخر109297251921012207

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيفاطمه رعد حسين عباس109298251922081026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيزهراء حسن علي بدر109299251922071031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفادبيمثنى محمد موحان ياسر109300251921116048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيضحى مهند عبد الكاظم حسين109301251922096055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفادبيامير علي طالب ماشي109302251921151013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيفاطمه اسماعيل عباس مجهول109303251922091065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسعد علي جالوي مشري109304251821122062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيميالد نعمه عبد مسير109305251922111041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيهمام حيدر حسن أحمد109306271921049146

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيأمير عبد الكريم محسن عباس109307271921030003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيداود سالم محمد هاشم109308271921022015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الجزائر للبناتالنجفادبيرويده محمد جواد كاظم عبد109309251922091032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفادبيمحمد طالب محمد سلمان109310251921015030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية طريق الحسين المختلطةالنجفادبينعمه عبد الحليم دريس احمد109311251921123026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيهدى حاكم سرحان كاظم109312251922096080

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيزينب محمد عباس لطيف109313251922086124

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفادبيمحمد عباس محمد هادي109314251921152026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبينبأ عيد عبد الزهره جمعه109315271922107089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفادبيمنار عصام جليل محمد علي109316251922068036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيليلى كريم خلف محمد109317161922453018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيروى علي عبد زيد عبد هللا109318241922116025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالنجفادبياحمد جاسم كاظم جاسم109319251921026002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيوسام فراس محمد جحالي109320251921019009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الحامدات للبناتالنجفادبيايه سيد ابراهيم علي109321251922191007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعبد هللا حيدر ابراهيم حسن109322251921024163

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيعلي عبد جاسم عبد109323241921017064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيزين العابدين عبد الحسن ضهد ادريس109324251921203010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةادبيهناء هاني عبد الخالق نصار109325161922168043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية تازة للبنينكركوكادبيمصطفى نجاة علي مردان109326201921018027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةادبيكرار عمران موسى ظاهر109327241821168006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيبتول فاضل عبيس ابو زويه109328241922023002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيسارة جعفر مهدي عبد الحسين109329161922167027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيسجاد عبد الستار جبار سلمان109330251921024128

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبياحسان ريشان مهوال عالج109331251821021001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الشهيد ماجد البدراوي للبناتالنجفادبيشهد ناظم تركي فهد109332251922107018
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفادبيمحمد سلمان عبد  زيد درويش109333251921157051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفادبيالزم حسن سعيد حران109334251921156043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية هل اتى للبنينالنجفادبيحسن ابا ذر حسن جاسم109335251921203005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيهيثم مجيد حميد عبدهللا109336161921028059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيتبارك سعيد نور حمزه109337251922122037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيماجده حسن راهي بعيوي109338251922075059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي صالح عبد هللا مهدي109339111921059073

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيياسمين داود سالم ناصر109340161922235048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي سالم فتحي ياسر109341251921012132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيزهراء شهاب رحيم حسين109342161922243022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيزهراء علي حسين علي109343161922217037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيآيات محمد كاظم راضي109344161922194009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الخوارزمي للبنينالنجفادبيحيدر محمد عبد الساده جاسم109345251821021013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيحسين علي لطيف جاسم109346251921122048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيحسن فاضل كامل عيسى109347251921027005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتالنجفادبيزينب هشام عبد الحمزه جاسم109348251922171017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبياميره عادل حازم راوي109349251922122011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيحوراء محمد عليوي حسين109350251922075022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيحيدر نعمه ياسين نزال109351161921044013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارادبيعلي طعمة هاشم فرج109352221821308014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية االكرمين للبناتالنجفادبيفاطمه احمد رحمن محسن109353251922081025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيهدى جاسم محمد نزال109354251922056113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية المدحتية للبناتبابلادبيزهراء موحان مطر شهيد109355231922090024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبينور فاطمه عبد الرضا علي كاظم109356161922217104

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةادبيعبد هللا مشكور جاسم محمد109357241821201053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيتبارك محمد عبد الحسين حسن109358241922097010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيريم سامي فاضل غازي109359251922085017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةادبيشفاء علي عبد الحليم علي109360161922250011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيسحر ماجد عبد الحسين عبد الحسن109361161922225037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيمحمد عامر كريم موسى109362251821027085

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبياشواق عباس عجمي كريعه109363241922097002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيزهراء عبد الستار جبار محمد109364161922198010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينالنجفادبيحمزه مكصد فهد حجيل109365251921164018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية االفتخار للبناتالنجفادبيزهراء جبار عباس كاظم109366251922079050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيزهراء سعيد احمد عبود109367161922233022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيمريم محمد حسن عباس109368221922164017

3590 من 3038صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيعلي صباح عبد العالي غازي109369251921120009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيانوار سعد كاظم مزعل109370161922252006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبينور ماجد ولهان جابر109371161822179041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيزهراء عبد هللا جياد عيدان109372161922455005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيرقيه جواد حميد حياوي109373251922086089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيضحى نجم عبد هللا جاسم109374161922236038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية نور الحسين للبناتالنجفادبينبأ حسن هادي صكبان109375251922078097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية تبارك المختلطةالنجفادبيوائل جواد شالش كاظم109376251921115019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارادبيسجاد محمد حسن احمد109377221921307045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيزينب نبيل رضي عبد الرحيم109378161922272011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلادبيمريم قاسم اسماعيل محمود109379231922205017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيندى زياد عبد الجبار عبد الغفار109380111922071091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية السلوى للبناتكربالءادبيهند مهدي داخل ناجي109381271922084041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيكوثر علي كاظم جواد109382251822075053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيرضا حميد كاظم حسن109383251821024319

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمريم عادل صبيح جبار109384161922173039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي ظافر عبد الزهره جهيد109385121921048079

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيعمار عبد الستار جبر جياد109386231821252070

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبياالء سامي حبيب عبد هللا109387211922131003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيهنادي طعمه عبيد مارد109388221922323059

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيكرار وليد بريدي عبيد109389161921018016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيساره عباس عليان مخيلف109390141922073066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد فرحان مجبل محيسن109391151821003101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمؤمل حيدر ناصر مليوخ109392271921016139

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الحكمة المختلطةذي قارادبيزينب احمد بردان محسن109393221922218005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين مهدي ناصر كريم109394151921006026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبياحمد منهل شعبان عبد االمير109395251921027091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفادبيفاطمه حميد دوهان راضي109396251922095014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبينور هللا سعدون شالل ظاهر109397251922083041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفادبيأستبرق علي صبار عرنوص109398251922057001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيديانه نزار عبادي علي109399161822265012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيمرتضى جاسم ستار جاسم109400221821235017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيتبارك تحسين هادي عبد الكريم109401161922227017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيحوراء سعود عبد العزيز خاطر109402161922227020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيقاسم فاضل محسن علوان109403231821054024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية الصالحين المختلطةالنجفادبيزمن حمزه عصويد علوان109404251922120004
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيمحمد يوسف علي كاووش109405251921012202

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيرنده محمد خضر مدب109406111922105028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية المجد للبنينكربالءادبيحسين علي عبد الزهره حسن109407271921012009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيغيث رائد منديل محيسن109408251921024208

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية االمير للبناتالنجفادبيمنال خالد كريم حسون109409251922083037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيفاطمه عبد الرحمن نعيم عبد الرحمن109410161922219031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية الشعب للبنينالبصرةادبيمنتظر جاسم محمد حسن109411161921055033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيزينه هيثم جواد خزعل109412221922101029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمصطفى ثابت علي مذيري109413261921013180

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةادبيعصام جميل بشير جواد109414241821201054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمحمد تقي عبد الكريم سالم علي109415251821024226

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية القادسية للبناتالنجفادبيزينب حسن عبد العباس عبود109416251822111020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيحيدر محمد حسن مكي حسون109417161921006032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيالرا كريم حمزه حمادي109418231922098096

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية الرملة للبناتالنجفادبيزينب عدنان محمد خشان109419251922061039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى رعد عمران موسى109420251921024289

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبياحمد كاظم جياد عفلوك109421251921024024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبينجلة نجم الدين عسكر علي109422201922148046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمصطفى احمد محمد عبود109423251821024273

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية سبأ المختلطةبابلادبيمحمد قاسم نعمه لوتي109424231921191019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيرند مؤيد فاضل حسن109425141922127034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيحسين حميد عبد االمير سعيد109426251921024077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك حافظ علي عبد109427121922087014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية غزة للبناتالبصرةادبيضحى سليم حميد عطيه109428161922208029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلادبييونس ستار عبد الحبيب شدهان109429231921035024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينذي قارادبييعقوب كريم هادي شبيب109430221921075010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيفاضل علي دهراب كماش109431281921022061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيمحمد سالم فخري سعيد109432171921016084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىادبيهند مهند جاسم محمد109433171922294041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبيمصطفى طه فاضل ابراهيم109434181921082066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيورود ماجد رسول حسن109435251922071055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية برطلة للبنيننينوىادبيحسين خليل عطا هللا خليل109436171921067011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيفاطمه حسين علي كاظم109437161922454032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيسجاد عماد عباس خضير109438161921018010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبينورا كفاح محيسن مذخور109439161922172057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيزينب مازن غازي عبد الواحد109440161922256015
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية التحرير للبناتنينوىادبيفاطمة عامر محمد عاصم مصطفى109441171922296025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيوائل احمد عبد علي مشرف109442221821021043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىادبيمحمد هادي حميد عواد109443211921244015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيبنت الهدى كاظم مزهر جابر109444161922176016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبيمريم سامي عودة حميدي109445161922200021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيرسول حيدر عجمي طه109446251821025033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء عباس شريف علي109447111822108029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران علي غازي جاسم109448141922100068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبييوسف حسين شبيب سلمان109449161921092042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفادبيعلي سعيد حليو معن109450251921157037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيصالح عباس لعيبي نعمه109451131821003031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبياديان نعمان داود محمد109452161922172007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيخطاب احمد عباس رزيج109453211921010021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيحسن ظافر يوسف علي109454261921018015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبياحمد حيدر حسين عبد هللا109455251921027094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيعبد هللا خالد هالل سعدون109456261921056052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية اليمامة للبناتكركوكادبيزينب نضال جمعه نعمه109457201922108013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبيرسل حسين علوان حسين109458251822096016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيعبد هللا احمد محمود صالح109459181921122066

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية الشهداء للبناتالنجفادبيزهراء محسن نور عبد الحسن109460251822090011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيحسن ابراهيم شعبان حسن109461161821056005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيصفاء محمد قاسم عبد الحسن109462281922078023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفادبيميثم نعمه حميد جبر109463251921008236

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار ماجد كريم كاظم109464151922050106

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيايات توفيق علي خلف109465161922235006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيأسامه علي حسن سلمان109466141921005003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةادبياسراء فرحان عبادي مطر109467241822168001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد رعد عيسى مهدي109468141921018005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين اسماعيل هاشم شنشول109469121921047062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيعلي محمد الياس مصطفى109470131921023055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيديانا حميد ياسين تايه109471221922101014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيمرتضى عبد السميع عباس علوان109472251921024278

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعباس علي محمد ابراهيم109473251921024151

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبياالء قادر جبر عبد هللا109474281922091006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيحسنين مجيد سعدون داود109475101921008036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيحسين عبدالوهاب ابراهيم سلمان109476161921046016
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية الجنات األهلية للبنينالبصرةادبيكاظم جواد محمد صالح حسين109477161821032022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيحمزة علي يوسف زميط109478221821050010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارادبيطه حميد مطر منخي109479221921054018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفادبينور الهدى سعد شاكر كاظم109480251922096075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعلي ماجد هاشم قاسم109481281821002060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيسمهر احمد نعمة جواد109482161922231026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبياحمد طالب عوده علي109483131821014005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةادبيمحمود عودة عريبي علي109484161921354045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيإيمان طارق حسن علي109485161922171007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينواسطادبيسيف علي مطلك عطار109486261921206012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيعلي حميد منصور ابراهيم109487161921006054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيمعد علي مرعي حسن109488201921251100

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبياحمد نجم عباس ايدم109489161821021004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيعبير محمد كاظم جوده109490221922157037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ثانوية الصمود للبنينالبصرةادبيمحمد مجيد فاضل فعيل109491161921435025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفادبيسيف الدين محمد عبد الحسن كاظم109492251821049012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيأمير عامر عبد الزهره جدوع109493251821024007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىادبياحمد شهاب حميد عواد109494211921244002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطادبيمصطفى نشات عبد هللا محمد109495261921054028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفادبيغيداء محمد مهدي ناصر109496251922094035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيعباس محمد علي عباس زامل109497161921047048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ثانوية الجمهورية للبناتكركوكادبيخوله ابراهيم اسماعيل علي109498201822132003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء مروان عبد النبي عبود109499151822058044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعالء عودة فلحي علي109500251921012113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيعبدهللا محمد سعدهللا عبدهللا109501201921313041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيايمان منصور جعاز دالس109502161922210019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىادبيحمزة قاسم دخيل ابراهيم109503171921121004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطادبيعلي جاسم حاوي حمزه109504261921208020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيهوازن رحيم حنظل عبد هللا109505161922172062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيغيدان رحمن غيدان محمد109506211921018026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيمحمد عجيل شريف عليوي109507221821018038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعلي عبد العظيم فائق عباس109508211921004053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكادبيخه الت مبارك على محمدامين109509201922331010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي عماد سلمان شكر109510251921024192

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيفاطمة ياسين ايوب عيسى109511161922203021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىادبيسوزان علي رشو كلي109512171822348004
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبيزينه سيف الدين محسن قاسم109513171922364005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفادبيتبارك احمد حليم شريف109514251922057006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيهاجر اسامه عبد الحميد محمد109515161822164055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيحنين طالل موالن نصيف109516211822118004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائييقين كريم فرحان خلف109517261942080202

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير علي وغيد شبيب109518121941006004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيغسق اياد عزيز عيسى109519251942075055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمحمد حسين عبد الحسن مهدي109520181941006100

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائياالء نصيف جاسم نصيف109521251942085004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيايمان حسون نعيمه جياد109522251942096043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيكوثر كريم صادق حسن109523251942053078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيزهراء احمد عكش رياح109524251942122055

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفاحيائينور ضياء مجلي حسن109525251942085022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيميالد ناظم محسن عباس109526241942168109

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين جميل عبد الجليل عبد الكريم109527251941031182

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبتول هاتف جادر حسين109528251942084133

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيحوراء حسن جبار منصور109529251942082009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك صباح جاسم كريم109530251942070033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى شالكه دريفش جبار109531221942128094

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيكوثر عادل عبد النبي مجيد109532251942084776

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيزيد علي حسين كاظم109533251941007128

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب حميد نومي ياسر109534251942096193

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيرسل مسافر عبد الحسين عباس109535251942108106

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور سعيد رشيد عبد النبي109536251942084885

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد ايهاب حمودي جبار109537251942096239

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين عبد الحسن محمد علي109538251942059092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيسيف عالء صيهود جاسم109539251941012071

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيكرار ارتياح مرزوك مشكور109540251941211020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا فاضل عبد الهادي فلفل109541241941016069

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى زهير خضر عباس109542111941006075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيانفال حيدر احمد رحيم109543251942096032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي قصي حسن محمود109544251941031500

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية الرحمن المختلطةبابلاحيائياحمد حميد كاظم حسين109545231941165002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيايمان ظاهر حمزه حسين109546251942086010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين فالح عبيس دنانه109547251942058013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتالنجفاحيائياالء صبيح حميد فضاله109548251942104005
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران رعد كاظم فاضل109549121942104038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيزينب كريم مجهول حسون109550251942119032

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيمريم كاظم جواد كاظم109551251942075071

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيتبارك حسام عبد العالي مهدي109552251942100062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيهيام علي عيسى علي109553251942059659

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيازل فالح عبد محمد109554251942056008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حسن هادي طعيمه109555251942096151

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينورس سالم عيسى عبد109556251942059633

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى كريم جاسم محمد109557251841007262

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي طالب سلمان عبد هللا109558251941001181

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيبنين حسن حاتم فنفون109559251942100049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيحيدر عبد زيد عبد الحر حسين109560251941207026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحيدر حميد عبد الرزاق عبد الجبار109561251941009093

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيبنين علي هادي محسن109562251942076008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيآية فارس عباس حميدي109563251942100016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب رسول حسان سلمان109564251942059332

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيهاجر عقيل خضر جالب109565251942122128

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن ناظر عبد الصمد حمود109566251941031162

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيرسل وسام ياسين جبار109567251942070057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء نعمة مسيلم فاضل109568251942059312

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حميد عبيد حميده109569251941200003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيكوثر علي عيال حسون109570251942059520

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء حسين سوادي كاظم109571251942084380

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى عبد الخالق محسن حسن109572111942091038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزينب حسن فاضل حسن109573251942100199

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائينبأ احمد عبد المجيد كريم109574251942086091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مرتضى مهدي عبهول109575251942170336

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي نزار عبد الحسين عزيز109576251941044255

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيازهار غانم جفيرز بخيت109577251942084018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعمار فاضل كاظم خضير109578251941001202

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد حمادي جابر109579251941150374

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيحسن صالح حسين محمد109580241841021010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيحوراء فاضل صباح عبد السيد109581251842059121

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حيدر جابر هاني109582251841205049

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالنجفاحيائيكوثر قاسم سليم حسن109583251942103005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيمروه حافظ رسول عباس109584251942096349
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد عبد الزهره محسن شخير109585251941209003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية التحرير للبنينالنجفاحيائيحسنين هادي فتحي عبد109586251941050012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيضياء علي طالب مطعم109587221941310081

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء فائز نشمي غضبان109588251942059290

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفاحيائيرسل حيدر عزيز عناد109589251942086027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية السماح االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء يحيى عبد الحسين ناصر109590251942106003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيسيف سعد عبود سلمان109591251941044162

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيبنين كاظم سرحان عبد109592241942121068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيسيف حسن عبد زيد صالح109593251941014054

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين محمد عبد الزهره نعمه109594251941009084

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرحاب قاسم درويش عناد109595251942170131

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الفاطمية للبناتالنجفاحيائيايمان وريور عجيمي مهدي109596251942068008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيامنه مهدي عدنان مهدي109597251942170038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفرقان عباس جاسم محمد109598251942084760

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيسكينه محمد مدلول عبد109599251842059308

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهاجر ستار عبد صكبان109600251942192130

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيهاشم حسين عرنوص حسب109601251941205404

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعباس حسين خنجر محمد109602251941008100

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيدعاء رياح حسن راضي109603251942170113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيهاشم محمد عبد نور عباس109604251841122219

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيمالك منير تركي عبد نور109605251942122113

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين عباس عبد السادة حسون109606251842084101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0الخارجياتالديوانيةاحيائيزينب علي عبيس فضل109607241942401029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيليث فائز حسن طرنان109608241941003216

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيساره عمار محمد حسين حميدي109609251942100230

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزهراء نعمه موسى درويش109610251942084453

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائييسرى علي نافع هادي109611241942117173

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيمؤمل فائق شاكر منصور109612251941152044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب عباس عبد الزهره خراطه109613251942084488

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيرسل معن محي كريم109614241942168039

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك عالء محسن عباس109615251942070036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد احسان عبد الرضا جعفر109616251941001009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيزمن جاسم محمد جبر109617251942076014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيوالء ميثم علي عباس109618251942192190

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسين علي سالم109619251941020043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفاحيائيبنين حسين عبيد جاسم109620251842082010
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عبد االمير احمد علي109621251941031205

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيتبارك احمد عبد الزهره صالح109622251942070030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفاحيائيأمير عدي حامد رحيم109623251841010007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب انور فاضل وحيد109624251942059324

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمصطفى كاظم محمد كاظم109625231841060105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحنين عامر موسى عباس109626251942084224

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعباس كاظم عبد المهدي عبد109627251941001155

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد صادق جاسم محمد عباس109628251941205296

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيعبير نجاح جابر رباط109629241942081067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عبد العالي حسن عطب109630241841004040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا محمد عباس سعيد109631251941031396

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0الخارجياتالديوانيةاحيائيرواء نجاح رسن خضير109632241942401017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيحوراء حميد عبد الرزاق عبد الجبار109633251942084235

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيزينب صبار عباس عاجل109634241942168061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزينب صباح داخل عبد هللا109635251942170224

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيرواء فهد جبوري محمد109636251942059238

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيحسين عمران طه عباس109637231941016019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمروه رياض امان حسين109638251942084795

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية واسط للبناتالنجفاحيائيفاطمه صالح مهدي عبيد109639251942066048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقينور الهدى حسين فاضل شبر109640251952059201

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيبنين علي عباس عبود109641251852084035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةتطبيقيسيف نعيم عبد سلمان109642241951024008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيسمانه دهيرب غازي محمد109643251952170083

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيمحمود كزار كظم باشي109644251951211038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقيحسين عبد هللا عبد الحسين حمزه109645251851111015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيرؤى حيدر عبد عبود109646251952084042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقينرجس انور عبد االمير حسن109647161952338044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيضحى احمد خيون عبيد109648251952059149

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقياصاله ناصر برهان حسن109649251952170007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيزهراء حيدر عبد الكاظم عبيد109650251952122012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية االبراج للبنينالنجفتطبيقيحسين هادي حسين هادي109651251951027017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيمريم حسن حاكم عبد الزهره109652251852059251

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية ميسان للبنينالنجفتطبيقيسامر جاسم فرهود جمعه109653251851011019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيعالء جمعه حبيب حرز109654251951046021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين عالوي فليح مسلم109655251951007051

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيكامل عامر حمود ابراهيم109656271951030062
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيزهراء هاتف دارم جالب109657251952170067

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفتطبيقيفاطمه رزاق علوان تالي109658251852070061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي محمد شمران كريم109659251951010052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء جاسم عبد الحسن طالل109660251952059091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفتطبيقيمحمد ناظم صالح مهدي109661251951008160

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيحسين حيدر عبادي غضبان109662251951153029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد البشير ناهي عبيد محيسن109663251951044122

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفتطبيقيحسن هادي جعيالن مجالد109664251951045004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمحمد الباقر رحيم جبر حسون109665251951122056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقيفاطمه سعد ناظم كاظم109666251952084104

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0الخارجيونالديوانيةتطبيقيمحمود صبيح دربيل عبد109667241951400038

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد سعد اسود جواد109668251951022004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفتطبيقيزهراء خالد عبود جابر109669251952059095

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيمنار سجاد جبار مسير109670251952170118

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيسجى عبد االمير سلمان أكشاش109671241952093033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيزينب موسى حسين علي109672221952172031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيعقيل محمد حمزه لفته109673241951017028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية السدير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقياحمد مجيد غركان نعاس109674241951216006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيباقر صالح حسن حسين109675241951017006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر علي راهي حالوب109676241951019020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيسيف ظافر صبار بريهي109677291851002060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيفاضل عبد الكاظم حسين عايد109678251851116078

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفتطبيقيليلى هاتف كاظم عبد109679251952170111

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيبنين سامي جاسم حمزة109680241952100017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفتطبيقيعباس جبار شغين شوكان109681251951046018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمهدي صاحب مهدي طالل109682251951007229

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية القادسية للبناتالنجفتطبيقياميره جابر عبد الزهره رشيد109683251952111003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيسعد عبد الحسين منشد والي109684291851004082

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةتطبيقيسهاد علي عبد السادة محمد109685241952157009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفتطبيقينور الهدى قاسم داخل طالب109686251952084132

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية العزة للبنينالنجفتطبيقيرسول ضرغام صبار ناجي109687251851016022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى محسن راضي محسن109688251851044183

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية القادسية للبنينالنجفتطبيقيعلي ارشد مجيد عوده109689251951211024

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيمهدي سلمان عباس طويج109690291951100195

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيحسن كريم عبد النبي عبيد109691221951021016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيفاروق مرتضى محمد عبد السالم109692161951355174

3590 من 3047صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عامر مجيد جوده109693251851009170

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيرقيه عبد الحسين كندوح صالح109694241952122017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد نافع جميل خلف109695251951044008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةتطبيقيميالد شاكر صبار محمد109696241852097033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةتطبيقيايمان كامل هادي عوده109697241852097006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيثابت عبد الحسين جبوري حسن109698241951168005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيزيد حيدر باقر طاهر109699241851168020

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيأبا ذر عالء عبد الزهره علك109700291851007001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى صادق خضير شمخي109701161951134042

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد السيد ياسين كريم109702251851202003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقيحسين علي حمزه شويط109703231951061011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيصادق علي عبد الحسين محمد109704251851116052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقينور عادل جميل رمضان109705291952051105

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةتطبيقياحمد شاكر هرير خريبط109706241951039003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عدنان عطيه حسن109707161951011029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيمحمد سلمان جلود جابر109708221851070053

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيكاظم جواد كاظم غالب109709271851002170

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءتطبيقيزهراء شاكر جساب دليمي109710271952053007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفتطبيقياحمد سعد هويت عبد109711251951047003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالنجفتطبيقيعباس محمد علي تركي عبود109712251951209011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقيرضا عادل حساني برهان109713251951024009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيافراح حسين علي كريم109714291952051009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيهجران علي صالح مباشر109715241952100072

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبياسامه نومان هاشم كاظم109716271921037003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0الخارجياتالنجفادبيسحر علي حمادي جاسم109717251922401041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيمروه محمد رزاق جليل109718271922104062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيتبارك طالب عبد الكريم عبد109719271922106008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيحسين توفيق ياسر عطيه109720241921150003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيرقيه حسين حنتوش حسون109721271922067024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبينضال جاسم محمد ابراهيم109722271922053059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيعلي كاظم رحيم عباس109723271921016113

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةادبيهاشم سامي حامد لعيبي109724161921031049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسين محمد عبد الرضا عبد الصاحب109725271921016049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيزهراء صالح فنطيل حامد109726271922052025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيكرار نعيم مسير محمد109727241921051050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيحوراء ناصر حسين علي109728271922102047

3590 من 3048صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزينب هادي علي حسين109729271922102098

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي سعيد حميد حمود109730271921049087

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الثورة للبناتبابلادبيامنه علي محمد عبيد109731231922086005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيمحمد رحيم كامل محسن109732271921006055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبينوفل حازم ناظم كامل109733271921030066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيزينب عبد الحسين كاظم جواد109734271922098015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيساره جابر حاشوش مطر109735271922104047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبينور محمد جبار شمران109736271922104078

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيزين العابدين صالح حسن جليل109737271921003043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيسجاد رزاق عبد الرسول محمد109738271921150039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيدالل عماد كامل حسين109739271922081014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيدالل باسم جهاد حسين109740271922141016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى نوزاد زيدان علي باشا109741131921028034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءادبيعباس سعيد شناوه عمير109742271921040009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيغدق عالء موسى خليل109743271922104053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيفاطمه علي ظاهر عبود109744271922067048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيفاطمه طالب عبد الحسين خنياب109745271922050047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيآيات محمد عبد الرضا احمد109746271922088003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيشيماء ولسن علي مانع109747271922088065

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيليث علي داهي عمران109748271821044109

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيليث عبود حرج سلمان109749271921150081

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبينمارق محمد وادي شناوه109750271922051037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيرقيه محي كنين حمود109751271922141023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبياسماء عادل مكي ياسين109752271922094004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينكربالءادبيمصطفى خزعل خدام خنزير109753271921006063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيهاشم خزعل كاظم عبيس109754271921031215

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبياسامه رزاق حسن شبيب109755271921037002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الصديق للبنينبابلادبيحمزه محمد عبد الحمزه محمد109756231921027026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبياسراء علي حسين حمزه109757271922076002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيالكوثر عظيم صاحب اسد خان109758271922070004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيرباب عبد الزهره هادي عبد هللا109759271922071016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمصطفى طالب حسن محمد109760271921038133

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيمحمد كريم حمود ازبيل109761271921154083

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيزينب حسين ناطور مزهر109762271922142035

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبينور ناصر حسين محسن109763271922099065

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0الخارجياتكربالءادبيطيبه عماد احمد عبد هللا109764271922401053
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيام البنين فارس محسن مصطفى109765271922109008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيأثير احمد حسن عوده109766271921021001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبينور راسم هاشم محمد علي109767271922104075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيسجاد علي تايه ظاهر109768271921003046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبينور عبد اللطيف داهي عطشان109769271922108046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيرقيه سالم محمد مريعي109770271922076019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيدموع هادي راشد عبادي109771271922051012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيبدر حسين كاظم دشاش109772271921150017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيكميل حيدر جاسم محمد109773271921011058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيزهراء زياره عبد الزهره هادي109774271922109030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيضحى عبد جواد كاظم109775271922072022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد فاضل حميد جاسم109776271921044126

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيامير علي حامد عبد109777271921045011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيطالب رحيم طالل كاظم109778271921045028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبينجاح جميل شريف فرهود109779271922142052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيهبه فاضل عبد ربه عباس109780271922142056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبياحمد محمد حسن خدام عذاب109781271821031015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيعلي غالب عبد حسون109782271921011053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيفهد سعد متعب عرش109783271921049101

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعباس غسان حسين عبد هللا109784271921044070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيمحسن فاضل كاظم حميد109785271921020049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيباقر باسم حسن تهلوك109786271921021014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية حمورابي للبنينكربالءادبيمنتظر موسى كاظم موسى109787271921025041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيسجاد احمد محمد فرعون109788271921049055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبياديان حيدر طوير خشان109789271922067001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيتبارك ابراهيم عبيد خضر109790271922053014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءادبيحسين كريم عبد الحسن هاشم109791271921037007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيغفران صدام عباس جبر109792271922140061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبيفاطمه رشيد حميد حمود109793271922106025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد زهير هادي رجب109794271921031168

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الحضر للبناتكربالءادبيهناء احمد عبد االمير ابراهيم109795271922051042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيمحمد نجاح عواد حسين109796271821038094

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءادبيكاظم عباس ناصر حسين109797271821040030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبياسيل حيدر عطيه عبد العباس109798271922142004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيمحمد حسين جغيل فيحان109799271921003083

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءادبيايمان محمد سلمان صبيح109800271922071002
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيمريم قاسم رحيم شنون109801271922107087

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيامير حسن ظاهر عبود109802271921049010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيسميه حسون مطشر عبد العباس109803271922160059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمة حمدي محمد صالح109804271922102135

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيايالف سليم موسى مهدي109805271922102019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيزهراء مهدي خليل هادي109806271922104041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيشمس محمد مجيد محمد علي109807271922140057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيزينب سعيد جفات محمد109808271922160051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءادبيسعيد حميد الزم محمد109809271921020024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيفاطمه طالب حسين عالوي109810271922099048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبياديان جبار فليح جبار109811271922102009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيزينب صالح عليوي كزار109812271922142036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمهدي ابوذر عبد الرزاق جواد109813271921044153

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيآيات عبد االمير حتروش علوان109814271922102007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيباسمه حيدر محمد علي109815271922076011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيزهراء حيدر عبد هللا عبد الحسين109816271922102071

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيامير محمد كاظم نجم109817271921045012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قارادبيابتسام عدنان ناصر حسين109818221922261001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيزهراء مرتضى حبيب عبد الوهاب109819271922094028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمهيمن اسعد عبد الكاظم نصيف109820231921001075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيزين العابدين عباس عبد الصاحب مجيد109821271921044051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزينب فاضل مدب متعب109822271922088053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزينب طالب جمعه محمد109823271922088051

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءادبيمنذر عباس كاظم محل109824271921152096

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيمحمد هادي بريهي صكبان109825271821044133

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيعلي سلمان عبد عون علي109826271921031124

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيزيد علي ساجت هليل109827271921003041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمه جبار عبد الهادي جبار109828271922102142

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيياسر احمد جميل حسن109829271921150116

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الفتح للبنينكربالءادبيحسين احمد زيدان الفي109830271921011018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءادبيعباس عبد الزهره مهدي عبود109831271921040010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيعبد هللا حسين محمد بحر109832271921021049

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيمثنى راشد محيسن كريدي109833271921110024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيفاطمه سالم حريجه صالح109834271922141046

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيمجتبى باسم محمد كلو109835281921151234

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءادبياحمد حميد سرحان حسون109836271921153004
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيحيدر فالح عوده حمودي109837271921048023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبياحمد وجيه محمد سلطان109838271921049008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيفاطمه شوقي اسماعيل ابراهيم109839271922104057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيهبه هيثم كاظم كريم109840271922102197

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيغفران عدنان صاحب موسى109841271922088073

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيمحمد علي احمد عطيه كتاب109842271921154079

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية غادة كربالء للبناتكربالءادبيلقاء غالب هاشم محمد علي109843271922140070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبياسراء توفيق جعيب صخيل109844251922056006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيزينب حميد حاجي عبيد109845271922076026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءادبيرقيه خالد مصطفى غبن109846271922054009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبينور سدخان شهد كبيح109847271922142055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيشهالء حامد طالب عباس109848271922095024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيغدير وسام جبر عليوي109849281922050050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0الخارجياتكربالءادبيشهد اركان محمد  علي109850271922401050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعلي طالب محي محمد109851271921049090

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيحسين سالم جعاز عليخ109852271921150028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيكاظم عباس فضل متعب109853271921017071

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيفاطمه ثائر مزهر جواد109854271922108035

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيفاطمه ربيع عزيز عبد الزهره109855271922107070

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبياسراء سامي مردان عناد109856271922088006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسين سعد خلخال خادم109857271921016037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيوفاء عبد الكريم عبد علي كردي109858271922067065

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيزهراء ناصر حمدان مطروح109859221922104035

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيفاطمه احمد محسن جواد109860271922102140

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءادبيهجران جميل عجمي حسين109861271922107100

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيهاني فرحان جاسم جريو109862271821021074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيبنين عليوي خضير فرحان109863271922076013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيكاظم حميد خلف ترف109864271921031146

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيهاني جمال مهدي مسلم109865271921017093

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبياحمد ظافر محمد رضا109866271921049004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية الطيبات للبناتكربالءادبينور الهدى عادل عبد الكاظم محمد109867271822106036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبياحمد مظفر عبادي ياسر109868221921086012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيزينه احمد جبار مرزه109869271922098019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبيمحمد فائز عباس حسين109870271921048058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتكربالءادبيدعاء محمد علي صبار علوان109871271922070012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبينور مؤيد ابراهيم عباس109872271922108047
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيزهراء علي عبد الحسن شهيد109873271922099024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن نزار حسن جبر109874141921174019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيحسين ماجد عبد الحر الطاهر109875271921016047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبينور الهدى نجاح حسن عبود109876271922088096

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية الكرار المختلطةالديوانيةادبيحميد عبد الستار حسون حمد109877241921150007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيوجدان رحيم عبد عباس109878271822088094

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية المدى للبنينكربالءادبياحمد سعد عبد الخضر مزعل109879271821026001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيأيمان فاضل عباس غليب109880271922081002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبياحمد محسن ذياب عجمي109881271921021005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيجنات احمد جاسم محمد109882271922081010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية نور سين االهلية للبنينالبصرةادبيحسين علي حسن عبد الرزاق109883161921437002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبيزهراء حسن هادي علي109884271922098011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبياحمد حسن شراد حساني109885271921038004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد شاكر محمود كاظم109886271921031171

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيامير حيدر يوسف ناصر109887231921008014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية المباهلة للبنينكربالءادبيعبد هللا فايح عبد االمير علوان109888271821021042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحسين والء عليوي علي109889271921031060

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيمهدي منتظر مكي عباس109890161921112053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيجنان كريم مشتت علي109891271922104019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءادبياحمد ليث فاضل يوسف109892271921048004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءادبيسجى مصلح مهدي جاسم109893271922076031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءادبيطيبه جاسم جمعه جاسم109894271922160066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيالحارث محمد شاكر حمود109895271921150011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءادبيعباس غالب عبداالله كريم109896271921030028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءادبيازهار ابيتر عجيمي حميدي109897271922052006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيابراهيم عالء كاظم حسون109898271821044002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحمزه ثجيل محاسن جبار109899271921031063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءادبيسرى حسن كاظم حسن109900271922067037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0الخارجياتكربالءادبينبأ عبد مسلم كريم عبد109901271922401075

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية المستنصرية للبناتكربالءادبيضحى جواد جبار جواد109902271922141040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينكربالءادبيحسن جواد كاظم حسين109903271921022013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءادبيدعاء سالم حربي عوده109904271922050013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيمصطفى عباس صخيل سربيت109905271921049128

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية الرضوان للبناتكربالءادبيبنين فراس حسن داود109906271922078009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيعيسى جريان محمد عبد العزيز109907271921038090

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية القوارير للبناتكربالءادبيفاطمه ماجد حميد مجبل109908271922081036
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية السيدة رقية للبناتكربالءادبيزينب عزت عبد الستار علوان109909271922142038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءادبيبنين اسعد عباس كريم109910271822097008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيزهراء محمد اشرف غالي109911131922099026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيحمزه حسن كزار عباس109912271921031064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءادبيفاطمه حسين موسى دخيل109913271922072032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية ابن السكيت للبنينكربالءادبيعباس علي مهدي حسن109914271921044069

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية المناسك  للبناتكربالءادبيزهراء جواد عبد عبيس109915271922104030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيياسين اياد حميد مجيد109916271921045059

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيحسين علي عباس محمود109917271921154039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيضحى علي غضبان جبر109918161922173028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيفاضل عباس عبد الرزاق عبد علي109919271941015044

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 474.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزهراء ناصر عبد نايف109920271942060177

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيبنين خيون طاهر زغير109921271942067022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيغفران خضير عباس حمزه109922251942084673

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيفاطمة حاتم خضير مهاوش109923271942095076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيفاطمه عامر كطيف ناصر109924271942052110

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيايمان مهدي راضي منخي109925271942069015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيرباب كاظم نعمه محسن109926271942094022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيافنان خضير عمران حمزه109927271942060027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية سيف الحق للبناتكربالءاحيائيفاطمه عبد الهادي وحيد عبيد109928271942076034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه محمد هنين كريم109929271942058233

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيسجى فالح حسن جلوب109930271942094047

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيحنين عبد االمير لفته شدهان109931271942160052

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائياسراء عبد االمير كريم عباس109932271942160010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيازهر باسم اسد خان محسن109933271941014020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيتبارك يحيى عطيه طاهر109934271942069024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0الخارجياتكربالءاحيائيرغد ماجد كاظم عبد109935271942401023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيسجاد كريم قاسم علي109936271941045033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيآيات طارق عبد غالي109937271842059005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزينب سعد صالح حسوني109938271942079061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائينوره فالح ماضي ناصر109939251942111062

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءاحيائيحيدر راضي عبد المهدي كاظم109940271941027028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزينب حسين عبد علي اطلس109941271942088117

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيمحمد تايه هادي محمد109942231941172031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيايات كريم كاظم جاسم109943271942058024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزهراء جواد كاظم حيدر109944271942069044
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيسكينه خالد كامل فليح109945271942079074

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى ايسر نجم عبود109946121942102039

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيبنين عباس عبد الكريم اسماعيل109947271942055037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد عدنان حسين يونس109948271941001020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الخالدات للبناتكربالءاحيائيآالء قيس سامي عبود109949271942067003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين باقر حسين سلمان109950271841005063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفاحيائيكرار سلمان عباس كديمي109951251941157048

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمليحه نوري رضا كاظم109952271942056346

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائياستبرق عبد الجواد وهاب ناجي109953271942052011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0الخارجيونكربالءاحيائيعواد مهدي عواد عباس109954271941400023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيضحى عباس حسين محيسن109955231942090192

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائينورهان حسون فخري كاظم109956271942147078

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيحمزه جابر حسين خليف109957271941045022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية الرشيد للبنينبابلاحيائيعلي حميد مزهر حسون109958231841065017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد جميل محمد كاظم109959271951001116

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيغفران محسن محمد بجاي109960271952052042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيفاطمه عدنان عبد عزيز109961271952058066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمسلم صايل شمران عجزان109962241951016094

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيحسين جبار نعمه ناصر109963271951037006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينكربالءتطبيقيمحمد كريم غانم هلب109964271951004068

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيمريم محمد منشد بجاي109965271952062017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقياطياف جعفر صادق عبد الجبار109966271952091005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقينجاة عامر رضا حسن109967271952088058

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءتطبيقيزهراء ماهر صالح مهدي109968271952095015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءتطبيقينور الهدى حبيب منغر خليف109969271952160140

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيغدير احمد مهدي صالح109970271952088040

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيرغده سعد عبد نور حمزه109971271952064024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيبشير فارس عبد االمير محمد109972271951013020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيمرتضى جاسم محمد لفته109973241851012045

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية براعم كربالء االهلية للبنينكربالءتطبيقيعلي انور محمد حبيب109974271951042005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءتطبيقيتبارك هالل عبد مطلب عزوز109975271952063017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية العقيلة للبناتكربالءتطبيقينور سعد عبد الهادي فرحان109976271952091066

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيهدى حاتم محمد حسين109977271952062024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارتطبيقيكريم طعمه ماجد هميان109978221951319020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيايات كريم شريف خليل109979271952062002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيهديل هاشم ناصر كاظم109980271952064091
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيحسين علي كامل عرد109981271951007029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءتطبيقيزهراء علي عامر طه109982271952102009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية المدى للبنينكربالءتطبيقيأحمد طالب عبد عون سلمان109983271951026001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية االمامة للبناتكربالءتطبيقيفرقان عباس صافي دريس109984271852062068

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد عظيم عيسى عبد109985241951019055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيغدير فاضل مزهر حسين109986271952080016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيزيدون عدي حاتم سلطان109987271951151053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءتطبيقيعبير حميد تكليف صاحب109988271952052034

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىتطبيقيحسن هادي عبدالكريم حسين109989211951273010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءتطبيقيبسام سريح جابر رومي109990271851045010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيسجاد محسن كاظم صاحب109991291951003076

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقينور الهدى حسين فرحان بريدي109992221952102056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيتبارك احمد حسن محمد109993241922138009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيتقى محمد عبيد جاسم109994241922095012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةادبيوديان محمد عبد عزبه109995241922101033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبينبأ حسن علي حسون109996241922097046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيكرار حيدر حميد شنين109997241821015046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيكوثر خضير عباس حمزة109998241922085021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيامير عادل حربي موسى109999241921007005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيحسين امين ذنون صالح110000241921008016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةادبيزهراء قاسم محمد حسين110001241922098004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيغسق سعيد موسى حسن110002241922121047

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيحسن علي كردي جاسور110003241921049005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيسجى كاظم حسن كاظم110004241922220043

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزينب رياض جابر موسى110005241922103017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالديوانيةادبيعبد هللا احمد حسين علي110006241921065007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبياسعد حاتم رشيد سلمان110007241921025003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيفاطمه علي قاسم علوان110008241922220056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمسلم فاضل فخري عبد الزهره110009241821017071

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيفاطمه قاسم عبد الحسين مهدي110010231922109053

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيهبة ضياء نوير صكبان110011241922119032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيفاطمه عبد الكاظم جبير شمران110012241922134036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيمريم احمد حسين كاظم110013241922108028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيزينب علي رشيد عبد110014241922097026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيمروه مازن علي عباس110015241922118046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيمصطفى كفاح كاظم تركي110016241921003044
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيغدير خضير عبد االمير مذخور110017241922080027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةادبياحمد محمد جواد كاظم غتار110018241921207004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية االحسان للبنينالديوانيةادبيسيف عباس عليوي وناس110019241821049018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيشيماء صادق عديوي عبد الحسن110020241922108020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيطيبه عباس طالب عبود110021241922093015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينالديوانيةادبيحسين محمد جاري عواد110022241921065004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيفاطمه يوسف حظي علوان110023231922077026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلادبيرحاب علي داخل حلواص110024231922077007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسين ادريس هالل ادريس110025241921003010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيزهراء حامد عبد فرهود110026241922095027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيزهراء علي عاشور جاهد110027241922110006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية المنى المختلطةواسطادبيمصطفى مهدي عباس خلخال110028261921177015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيمهند سعد شبرم زنكي110029241921063047

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيمحمد عبد الرضا سعد وادي110030241921039026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيمنار اسعد حايف حمزه110031241922093027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيبنين قاسم حميد جبر110032241922139007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي خضير عباس كنون110033141921024153

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبييعقوب شخيط عزيز شعالن110034241921003047

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيعلي عبد االحد عبد هللا سوادي110035291921105024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيحسن سجاد جبار عبد الكريم110036241921030012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبينور الهدى حسين حسن حسين110037241922138030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيضياء محمد راضي حسين110038221821056011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيزينب محمد مطرود كاظم110039241822139023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيبسمله علي عوده عريبي110040241922106011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةادبيزمان عبد االمير جاسم محمد110041241921014022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبياحمد مسلم ياسر علك110042241921015005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيمنتظر قاسم محمد عبد علي110043241921015067

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةادبيمنتظر محسن كعيم عباس110044241921204071

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيفضاء مجيد عويز تايه110045241922080031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيمحمد كاظم خطيط مشاري110046241821010041

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبيفردوس حسين ضعيف لفلوف110047241822104035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبيجابر عراك منيجل ردام110048241921007008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيكرار حيدر جاسم محمد110049241921030064

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيرائد فهد جبار حندول110050241921012019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعالء راهي غتار حسان110051241921040028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمرتضى ماجد عبد هاشم110052241921017086
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلادبيقاسم جاسم سوسى عباس110053231921257052

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةادبيمجتبى غسان خيون شمس110054241921043037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيحسن هادي زغير عبد علي110055241821004025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةادبيأحمد حياوي حنون محسن110056241921022001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية االنتصار للبناتالديوانيةادبيامنه ضياء موسى كاظم110057241922105004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةادبيتمارة سالم عبيس عذاب110058241922110002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيامير غالي كاظم حسين110059241921051010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيتبارك عماد سوادي فضل110060241922122008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيامير مهند عبد الواحد عبد هللا110061241921018010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمرتضى جواد عبد الكاظم حمدان110062241921004074

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةادبيزينب عباس هليل خنزير110063241922123012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيوليد جاسم هادي جودة110064231821168017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيحمود نجم عبد حمود110065241821156009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةادبيأديان خالد بادي مطوح110066241922092001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبياحمد صدام تكليف تهلوك110067241921003002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةادبيعباس فاضل فليح خايف110068241921030045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيعمار هادي ساجت كنفذ110069241921063032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيمحمد طالب عناد عبد110070241921004069

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةادبيحوراء عباس كاظم حمزه110071241922135004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةادبياياد رحيم حسن هادي110072241921021004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةادبيفاطمه كريم محي جبر110073241922107023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتالديوانيةادبيبنين عماد فيصل مطر110074241922086002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيفاطمه عقيل محمد ياسر110075241922118043

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةادبيزينب عبد الرضا كاظم مرتضى110076241922092005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيحسين فرحان ظفير مريشد110077241921051018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةادبيزهراء كاظم عبد الحسن جابر110078241922094015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيزيدون حامد عاشور حمزه110079231921168009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيخديجة طالب كريم شبيب110080241922085008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيرقية عليوي طاهر خضير110081241922106022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية العدل المختلطةالديوانيةادبيمسلم علي محمد كاظم110082241921161016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيسماح عبد المنعم اسماعيل عبد110083231922168008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيعلي حسن غازي عبود110084241921015032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيزهراء سامي راجي عبد110085241922220027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسن هادي عبد  النبي ساجت110086291821009021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيتبارك كريم عاجل طاهر110087241922112008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيزينب سعد موسى بجاي110088241922140025
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمد علي يوسف جميل110089241921212020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةادبيعصام رحيم وليد نجم110090241921031008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية القدس للبنينبابلادبينسيم سالم كرو حنين110091231921055071

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيصفا حسين رزاق غازي110092241922139026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبياحمد اياد خالد عطيه110093241921004001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيغطارف عبد الحسين كرمول حسون110094241922138020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبييوسف كاظم خيون عبد110095241921018077

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيعباس محمد كريم عبد الحسين110096241921004051

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيمنتهى حميد عباس جودة110097241922153006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيمحسن عبد علي شاكر علي110098241921208032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةادبيزينب باسم كاظم حسين110099241922103014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيزهراء حسين محمد كاظم110100231922076008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبينور عالوي جاهل ظاهر110101241922122044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةادبيسماح عامر منعم عبد الرضا110102241922142007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيبيداء سعيد حرمس خيدور110103241922080007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيمريم قائد فاهم فرهود110104241922121051

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلادبيجمال هاني زايد عباس110105231921168004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية عفك للبنينالديوانيةادبيمؤمل علي ساجت محمد110106241921011018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيفاطمة احمد كريم موسى110107241922108024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةادبيمحمد ابراهيم جبر عبود110108241921038034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيزهراء صالح جبار حسين110109241922115033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيليث علي حسين جاري110110241921009044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةادبيمهند نهاد صاحب هادي110111241921038042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبيشهد جبار غريب كسار110112241922112017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيزهراء شاكر جاسم عوده110113241922102025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيمقتدى رزاق حميد صكبان110114241921040045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيوسام عقيل شمران عوده110115241921040048

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية العراق للبنينالديوانيةادبيامير صبيح عزيز عباس110116241821024009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيديار عماد هاتف حبيب110117241922186022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعلي جميل عبد خليفه110118241821040028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةادبيازهار جاسم ضاجر جالب110119241922138001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيخمائل عبد عبد االمير محمد110120241922111014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيفاطمه حسين حمزة عبود110121241922106049

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيزينب علي رحيم محمد110122241922121035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةادبيحال قائد هاشم كاظم110123241922119013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةادبيزينب احمد جويد كاظم110124241922124026
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيهاجر صالح رحمن عبد110125241922106063

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةادبيحسين عالء عايد حميدي110126241921018023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةادبيايات مثنى عبد الكاظم عبد110127241922116005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية المهاجرين للبنينالديوانيةادبيعلي محمد حسين سالم110128241921033025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيزهراء حسون حبيني سوادي110129241922080015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الجنان للبناتالديوانيةادبيهدى جواد اشريب ظاهر110130241922079015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيرسل فاضل جبار علي110131241922108008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةادبيآيه جالء وناس عطيه110132241922108001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةادبيرسل رضا خضير عباس110133241922220020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيسيف حيدر عبيد حجي110134241821015028

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةادبيشهناز سامر ناصر حسين110135241922121044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةالديوانيةادبيامير مجيد شنيور شريف110136241921153004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيحوراء عبد العباس سلمان هويد110137241922134016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيضحى حسن حمزه بيد هللا110138241922115045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةادبيامجد شاكر محمد زغير110139241921156004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةادبيرجاء كاظم جابر زياد110140241922111016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيحسين رياض نيشان حرجان110141241921003011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمد جبر عبد االمير عبد الرضا110142241921200051

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيفاطمه كاظم دواس غافل110143241922102047

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبيرهام جهاد كاظم عبد علي110144241922106023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةادبيغفران عواد يوسف عبد110145241922122034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي سامي علي مجمان110146241921207036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةادبيخمائل فرج كريم عبد العباس110147241922102017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيفرح سعد مجيد صبح110148241922139030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية غزة للبناتالديوانيةادبيدعاء حسن عواد شطنان110149241922097012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبيانوار حيدر عبد شعيل110150241922186004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية التراث األهلية للبنينالديوانيةادبيكرار حيدر شاكر راضي110151241921043035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةادبيمصطفى عبد االمير رضا حلواص110152241921010040

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةادبياسيل رحيم عذاب جياد110153241822112002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةادبينور حسين عبيد عبيس110154241922106062

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيحسن خضير جبار ظاهر110155241921039004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةادبينور الهدى كريم فضاله محمد110156241922092009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيرقيه صاحب هاشم نعمه110157241922139012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةادبيمحمد عوده عيسى اكيوش110158241921211061

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةادبيحوراء نعيم خضير تعبان110159241922152002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية النور للبناتالديوانيةادبيمريم جميل عبود ثجيل110160241922095050
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0الخارجيونالمثنىادبيفيصل  عبدهللا  كاظم  نغيمش 110161291921400023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي سعد شعالن فرحان110162241821202050

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيليلى حسين محيسن لفته110163241922115054

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبينادية ميثم فالح حسن110164241922139034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الحرية للبناتكربالءادبيسجود عباس معن محسن110165271922099035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي صباح جبر زيارة110166241921203082

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبياسحاق حسين عباس جاسم110167241921003003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةادبيفاطمه خضير رحمن زغير110168241922092006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيزينب يوسف وحيد عبد110169241922139019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبياياد احسان حسن عبيد110170241821063005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيمريم اياد ناجي نمش110171161922454037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيرحاب حسن عبيد مفيتن110172241922115026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتالديوانيةادبيسرى حيدر كاظم خطار110173241922185003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيعباس غانم أرمازي حميدي110174241821035016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيبتول حسين قاسم سالم110175101822096011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية الكندي للبنينالديوانيةادبيعلي كاظم جبر ناصر110176241921040034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيرانية منعم هادي وناس110177241922085009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةادبيمنى محمد صياح عبد الحسين110178241922085022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةادبيبراء رائد جاسم عذاب110179241922080005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيزينب يوسف جبير شمران110180241922134026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيتبارك علي عبد الحسين محسن110181241922115014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةادبيكوثر مصعب حنويت عطيوي110182241922093024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةادبيناجي نعمه عبد الكاظم شعالن110183241921003045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية االميرات االهلية للبناتالديوانيةادبيزهراء علي شاكر سلمان110184241922125005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيزهراء حسن منشد خضير110185221922134009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةادبيعبد االله عبد العباس فليح احمد110186241921004052

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةادبيعباس كاظم ملوكي عوده110187241921063026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالديوانيةادبيزيد علي حسين حسن110188241921055005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةادبيوليد خالد صباح حسن110189241921015070

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلادبيكافي حمزة فرحان سلطان110190231922187004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيحيدر علي حسين محمد110191241821036009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيحسين مزعل صاحب رويح110192241921012013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةادبيامير حليم بديري كاظم110193241921204008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةادبيزينب مطشر كاظم غياض110194241922115036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيعباس عبد الهادي جبر كنيو110195271921045029

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيمصطفى داموك عبد علوان110196241921203127
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيتبارك سهل نجم عبد هللا110197281922073010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد محمد جباره نعيمه110198141922075139

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيمحمد هلول ناصر حسين110199231921055064

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةادبيفاطمة موسى محمد حسين110200241922098012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارادبيحسن عبد الحسن نهير طالع110201221921313005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبياحمد جميل طالب عبد110202241921007002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةادبياسراء ماجد حسن اذفال110203241922104003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةادبيعالوي حسين شنان خضير110204241821204046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين حميد خنيصر حمود110205151921008034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءادبيعبد هللا فيصل غازي سند110206271921003051

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية االمين للبنيناربيلادبيعلي عبد االمير كاظم محمد110207311921009037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتالديوانيةادبيبهاء فيصل محمود حمادي110208241922086003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةادبياسراء قاسم سعيد خلف110209241922135001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةادبيعلي عبود حسن عباس110210241921009037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية الفضائل للبناتبابلادبيرقيه عالء حسين عبد110211231822112011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيانور طالب حنون جعاز110212241921012003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةادبيحسن جاسم محمد فرهود110213241921203031

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيسيف علي شمخي جبر110214241821005017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارادبياحمد جاسم عبود كبير110215221921313001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةادبيحسين علي فاهم كاطع110216241821008019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةادبياحمد عدنان حسين عبود110217241921007003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيكرار حيدر جمعة عبد110218161921017045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الزهراء للبناتبابلادبياديان محمد ظاهر محسن110219231922109001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيزينب حطيحط مظلوم خصاف110220221822135006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيهبة محمد مسافر خلف110221161922217111

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيانغام حسين عبد الرضا حسين110222161922231002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيريام عبد المحسن عبد الجليل طاهر110223161922258015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيسجاد محمد وحيد عباس110224231921054013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيمنى محمد خضير عطيه110225221822171037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةادبيسيف محمد جبر ساجت110226241821202032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةادبيرسل باسم كاظم هادي110227241922118015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكادبيزينب قاسم شكور وهاب110228201922102025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةادبيحسين سليم عبد االمير عصفور110229241921038016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةادبيمحمد داخل عبد عرموط110230241821005026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الفرات للبنينكركوكادبييوسف جمعه عبد هللا صالح110231201821007117

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيعباس هادي شريف ناهي110232221821048013
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيليث طه مزهر زبون110233281921151231

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية السنبلة للبناتالديوانيةادبيزينب حسين حنون جاسم110234241922135012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيسجاد علي غالب جادر110235221821050016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ثانوية ابن زيدون المختلطةبابلادبيمسلم حسن جواد يونس110236231921193023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةادبياسماء شاهر حسين محمد110237241922025001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0ثانوية عدن للبناتبابلادبيطيبه محمد صاحب ثعبان110238231922076016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيباسم كاظم سلمان بطي110239291921006008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانادبيكرار قاسم حسب لفته110240281921033024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطادبيحيدر خضير عباس فاضل110241261921205014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيمياده عمر ناصر مهدي110242141922100088

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ثانوية الحكمة المختلطةذي قارادبيفاطمة عيسى كاظم عبد هللا110243221922218008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءادبيامير جاسم محمد عبد الكريم110244271821152006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبياحمد جواد كاظم عبيد110245161821042003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيجعفر حسن علي سنيد110246261921006012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبينبأ ثائر محسن حسين110247261922074042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيغدير حسين علي منيثر110248261922076017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيحيدر حميد يوسف خليل110249221921047045

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 355.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيتعداد مجبل هاشم ثامر110250261922161005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 354.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينميسانادبيمحمد باقر ميثم حسن ياسين110251281921152052

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 352.0ثانوية الجواهري المسائية للبنينواسطادبيمرتضى ستار خريمش جرص110252261921207008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حازم عكاب سرحان110253241941213002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 501.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عالء حسين علي110254241942121267

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةاحيائيلطيف عماد لطيف سلمان110255241941062062

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين كاظم رباط عوده110256241941001071

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 485.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائياسراء حسين ياسر منذور110257241942122007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيبنين جاسم كركان راشد110258241942107020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى عالء حسين جنديل110259241942220509

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيبنين شاكر كطافه صحين110260241942123020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه قاسم فليفل غياض110261241942082067

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيساره عبد الحكيم عباس جبوري110262241942117101

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء منصور عيدان عكرب110263241942096078

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبرادق جاسم ياسر محمد110264241942091002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى فؤاد فاضل جاسم110265241942118128

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عدنان تكليف سرحان110266241942106129

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين جبر بلط110267241941028092

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه معين سالم بطاح110268241942081085
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عبد الحسن طارش حسون110269241941010132

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيندى حسن فليح حسن110270241942096155

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيحسين مكي هاشم محمد110271241941034013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائينور علي غافل مهجج110272241942123142

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء مسلم عاجل راضي110273241842131023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية أم المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيأيام رحمن حاتم مظلوم110274241942113003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيهدى رحيم عبد الزهره عوده110275241942123146

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيجمان خالد هليل ت110276241942220095

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيامير سعد عبد الزهرة حبيب110277241941076006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء محسن رميح فليح110278241842080040

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيتبارك سعد كاظم نعمه110279241942139030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيانعام عماد جمعة كاظم110280241942119012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد مصطفى كامل صليل110281241941207127

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيغفران مؤيد جابر مهدي110282241942124107

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة فرحان جدعان راهي110283241942131027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعالء ياسر ثجيل مطلك110284241941069035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية القمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول عبد الرزاق حميد يوسف110285141942148002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء فرج كطران عبيس110286241942164015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيتبارك كامل جبر سميع110287241942146020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيصفا وهاب رزاق مطرود110288241942096104

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية الصفوه للبناتالديوانيةاحيائيزهراء صالح عزيز حسين110289241942126006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائيالهام عقيل مشاري هاشم110290241942164005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائياسيا لطيف علي سرهيد110291241942111009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائياحمد سعد عاجل حسن110292241941207001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةالديوانيةاحيائينور الهدى ناظم عبيد عبدان110293241942171012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه نور خالد جعفر110294241842110068

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيايناس كريم حويل راضي110295241842123012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي بعير علوان110296241942103072

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه علي طالب حمزه110297121942091017

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعلي عبدالشهيد باقر كاظم110298241941036088

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد جساب مرهج110299241841028046

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيزينب سامر علي عباس110300241942118069

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيزينب حيدر حسين جاسم110301241942119078

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالديوانيةاحيائيأمير ليث عباس عطيه110302241941045002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى احمد جاسم سرهيد110303241941003271

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمد غرام محمد110304241842141072
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية انوار الدغارة االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيامير ثائر فوزي عليوي110305241941170001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية االبداع االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عبد االمير عيسى فرحان110306241942147003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيعلي كريم فالح حمزة110307241841013066

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى رشيد قاسم محمد110308241941028068

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيرسل سعيد كرم ماسح110309241942094038

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيفاطمه كاظم باقر محسن110310241942088055

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيبنين عباس جبال رحمن110311231942187005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيغصون نزار وهاب علي110312231942077103

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعباس رسول كاظم كميل110313241841001142

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيامنه هيثم ياسين خضر110314241942096012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائياسراء خالد صبري فاضل110315241842130005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزينه رباح حسون عبد الرضا110316241942123088

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيضحى علي عبد الساده فنيخ110317241942111074

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حميد زغير كاظم110318241842119155

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عزيز محمد كاظم110319241942106130

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي سالم موسى وناس110320241941034030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيفريال حسين فخري بريسم110321241942095099

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيساجده شهيد كشاش خشان110322241942168073

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائينبأ ميثم عبيد حولي110323241942093140

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمحمد عبد هللا كريم غيدان110324241941027190

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية المعالي االهلية للبناتالديوانيةاحيائيغدير سعدون شنغاره ماشي110325241942128009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيساره عبيد محمد سربوت110326241842095070

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد فخري غالي جودة110327241841005136

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيفادي عمار صباح شوكت110328241951036072

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيميمونه باسم جبر دريب110329241852121044

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيحيدر سعد جليل عبد الزهره110330241951045014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0الخارجياتالديوانيةتطبيقيرسل عماد احمد عبود110331241952401004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيحمد حمزة كريم جيزان110332241851035018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقياحمد قاسم حسن عبود110333241851002005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمنتظر محمد حسان برهان110334241951203235

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقينور كفاح زياد حسين110335221952102059

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيكوثر سامي عبد الحسن طاهر110336241952220131

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي عباس مخيف فرهود110337241951076020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيسجى يحيى معيوف حميدي110338241952080020

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةتطبيقيطيبه صالح جاسم محمد110339241952102022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد جابر عبيد حمزه110340241951203181
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةتطبيقيهيثم نوماس حسين عبد هللا110341241851021027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد حسين علي حمزة110342241851038015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيشفاء حميد عليوي حسين110343241952220106

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةتطبيقيورقاء احمد مراد فارس110344241952107021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةتطبيقياثير خضير عباس صكبان110345241951203034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةتطبيقيحسن شاكر عبد الكاظم جالب110346241951027007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةتطبيقيعلي امين عباس عبد110347241951036055

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم محمد حمزه110348241951034025

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقياسيا رحيم رطان فرحان110349241952220012

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةبابلتطبيقيبنين حمزه محمد عبد110350231952214002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيحسين صالح كاظم عبد110351241951012019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيسندس حمزة ساهي ساجت110352241952220103

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةتطبيقيحازم عالء حامد عبود110353241951017008

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةتطبيقيفاطمة عقيل دايخ فارس110354241952100056

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيغيث عداي قطان ملتات110355241951062036

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد عالء صافي علي110356241951062040

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةتطبيقيعلي سمير جواد كاظم110357241951002054

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد لبنان اسود حميد110358241951071058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةتطبيقيضحى أحمد ركيان هادي110359241952123021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةتطبيقيعال كاظم غبن حسين110360241952122033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيحنين كريم ضباب عبد110361291922073020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيحسين عبد علي جبار مشاري110362291921009039

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيمحمد علي عجوب صالح110363291921018041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيغيث حسن سوادي حمود110364291921009103

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيسجاد عبد هللا سلطان تويس110365291921001079

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية ذو الفقار للبنينالمثنىادبيحسين علي خشم سعد110366291921011010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبنين عباس كاظم عبد االئمه110367291922078024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيايات جاسم زغير عفات110368291922054014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيفاطمه علي ذجر علي110369291922058056

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسام سعيد سوادي سلطان110370291821017040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيعزارة مشتاق خيري ثامر110371291921106018

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبيمرتضى خالد صكبان عطشان110372291921028141

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيصابرين ناظم عبد الباري شيلوت110373291922067024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيزهراء حيدر كاظم بشير110374291922067013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيعلي عاجل كهيوي حسين110375291921102030

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيجعفر فاضل جثير بدهي110376291921017030

3590 من 3066صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبييقين محمد مجلي أحمود110377291922060157

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية المنار المسائيةالمثنىادبيبشير لفته مسافر عباس110378291921150101

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبينور منصور مجبل امطير110379291922060151

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبينور الهدى فالح حسين شاهر110380291922063058

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسين عبد الكاظم عبد الحسين طالل110381291921014053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيمريم مسلم فاضل عبوسي110382291922078101

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيحمزه كريم ياسين حنون110383291921010049

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيكرار فاضل ياسين عبد هللا110384291921153177

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيبنين عمار جاسم حميدي110385291922064009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبياحمد شاكر والي خضر110386291921028009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيحسين رميض وادي حاشوش110387291821014050

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيرامي مضاء سامي لفتة110388291921153082

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيمحمد شاكر رهيف ظاهر110389291921109101

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية علي األكبر للبنينالمثنىادبيامير عامر كاظم مشعب110390291921105002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعالء عبد هللا علي حسن110391291821001097

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيانفال صالح ثجيل كمين110392291922160008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيفاطمه نعيم علك مديغن110393291922063045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيمالك الرحمن صابر رواد حميدي110394291922058065

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيصفا علي فالح حسن110395291922064041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيفاطمه حيدر كريم عبد110396291922064046

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيسجى اسماري شكص طالب110397291922060087

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الفراتين المختلطةالمثنىادبيعدنان حسين كريم دهام110398291921112013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيسجاد رافد كاظم محمد110399291921010059

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيبتول ستار عبد الرزاق جبار110400291922160011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحيدر حسين مسير جبار110401291921017078

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىادبيرسل قحطان حلو حميدي110402291922059011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيضحى خالد محيي سالم110403221922160045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيبتول سالم عبد النبي مزعل110404291922050021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينالمثنىادبيحسين صالح جبير سهر110405291921006009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيايات سلمان حسون كاظم110406291922050014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيسجاد فليح حسن عبد علي110407291921001083

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعباس صباح جاسم علي110408291921001096

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيرسل رزاق ناصر حسين110409291922089008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيهبه هادي تمكين عباس110410291922057127

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيكوثر رحيم حمود جابر110411291922069052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيسارة جابر كشيش سلمان110412291922078069
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمصطفى حسن جحجوح مذيور110413291921001172

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية عاتكة للبناتالمثنىادبيحوراء سعد اكرم راضي110414291922063014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيختام صبحي نصيف عواد110415291922078038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الفراتين المختلطةالمثنىادبيسالم ثويان وطبان زغير110416291921112010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىادبيزهراء جاسم مريمط نوفل110417291922111001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبينور حسين مجيد مطشر110418291922067035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبياحمد محمد عبيد محمد110419291821009008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعداديه الوهج للبنينالديوانيةادبيفيصل فرحان مرهون سايب110420241921051047

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعباس حميد زغير حسون110421291921017122

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية المناسك للبناتالمثنىادبيايمان سعيد عبد االمير عبود110422291922075009

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء صالح حسن عبد علي110423291922060070

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيابتهال جمهوري زوير حسين110424291922054002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيانوار عبد الشهيد مهلهل عبد110425291922078011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبياسماء حسين عطيه عسكر110426291922078006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيستار جابر جودي صليبي110427291921153095

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيبنين علي حسين عويز110428291922050027

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين عبد الحسن ناصر دارم110429291921017057

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيمحمود خلف داغر محمد110430221921366040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيخزنة حسن مرسال حمد110431291922073026

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيرؤى محمد صخيل كطان110432291922060053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعلي غصاب نوري عزاره110433291921017157

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالمثنىادبييحيى سعيد جبير محمد110434291921028167

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيياسر عمار ناجي عبد عيسى110435291921017254

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيساره رحيم خزيوي سلطان110436291922060083

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيمحمد كامل رهيف بالل110437291921109103

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيرملة عبد الحسين جبار حلو110438291922078048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيسجاد ربيع عطية عباس110439291921001077

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبياستبرق ماجد عبد الباري طلح110440291922089001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية المجد للبناتالمثنىادبيحنين عبود صراوة زغير110441291922068010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيحوراء اكرم عبد الكريم وهيب110442291922064013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيتحسين أسود حواس معيش110443291921102003

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيزمن حسين فرهود محيسن110444291922069030

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية ابي طالب المختلطةالمثنىادبيفاهم محسن مداعي هدار110445291921102033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعباس حسن متعب حمادي110446291921001093

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيثريا خالد ثجيل عاجل110447291922106011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمحمد رسول حمزة عالس110448291921014174
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمسلم عقيل كاظم عبود110449291821017286

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمحمد مناف ناجي حمزة110450291921001165

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيمحمد كاظم نور عباده110451291921016070

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىادبيمريم حمزة جاسم حمد110452291922066040

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيعلي اسعد جمعه شاكر110453221921033032

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيعلي عبد هللا علي عيال110454221921366034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيوفاء نغيمش باش صلهوم110455291922078118

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيحوراء عدنان عواد عناد110456291922064014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيحسين جبر حرجان زغير110457291921001038

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيزهراء عبد العظيم محمد سوادي110458291922089011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيطه نعيم حمود جابر110459291821021051

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبينور الهدى حسين دحام ضميد110460291922078109

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبيعلي نعيم قابل ظاهر110461291921009097

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية القبلتين للبناتالمثنىادبيابتسام جبار كاطع ظاهر110462291922073002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىادبيابتسام شاكر منسي طرطيز110463291922054001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيغفران سكران هباس جدوع110464291922078089

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيرانيا ناجح فتين عواد110465291922078044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيبنين حسين جارح عطار110466291922106007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية البسملة للبناتالمثنىادبيليالي نعيم كاطع جهيمة110467291922069053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيخديجه محمد معيوف داخل110468291922056015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيايه رياض مطشر محمود110469291922050015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية العدالة المختلطةالمثنىادبيمحمد اياد عبد االمير ساجت110470291921104048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيحمزة حسين عايش مجبل110471291921151190

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيمنتظر محمود فنوخ شعالن110472291921109116

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية السلمان المختلطةالمثنىادبيعباس سعد داود رويهي110473291921101011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمؤمل عذاب كاظم طعيمه110474291921017189

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيحوراء محمد وارد راضي110475291922078036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيعلي غانم ماضي عيسى110476161821004036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيمصطفى خضير موحان حاجم110477291921021088

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعبد هللا مهند عبد االمير علي110478291921001105

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيساره عالء محمد محمود110479291822058036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيكرار فاخر كمين حسين110480291921153176

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيغدير همام مالك علي110481291922078088

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيبدور عباس حمد سربوت110482291922060022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيبشير زيد حبيب عبود110483201921204005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيايمن قحطان حلو حميدي110484291921153025
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمسلم عبد االله عبيدي خضير110485291821017285

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيتقى عبد علي جبار شريف110486291922050030

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيأطياف راهي عكاش موسى110487291922050006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبنين كاظم عدنان شاكر110488291922078028

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين باسل بسيطة خضر110489291921017048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيوسام سوادي سلمان كنش110490291821106039

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيمصطفى كامل فرحان حسوني110491291921001179

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0أعدادية ابي تمام المختلطةالمثنىادبيباريس باسم لوتي حسوني110492291922106005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيسرور خالد ناظم عطيه110493291922057079

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبياحمد محمد ياسين محمد110494291921017019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارادبيحسين صباح عبد فالح110495221921304007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيبدور فاضل صبار عواد110496291922078019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيمصطفى حميد تركي عبد هللا110497221921033054

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيزينب خضير مزهر ضيدان110498221922156023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيصادق عباس محمد حنتوش110499291921017113

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية الهادي االمين المختلطةالمثنىادبياحمد راضي عبد متعب110500291921110002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية الشريعة للبناتالمثنىادبيزهراء هالل فهد خواف110501291922089012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيانتظار قاسم لزام دليبس110502291922058012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيضحى حسين نجم عبد هللا110503161922231029

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيزين العابدين فارس عبيد محمد110504161921044017

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيذوالفقار علي مسرب فهد110505291821001055

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيزهراء عبد مطلك عبود110506291822060083

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمصطفى صالح مهدي جبر110507221921047146

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الوالية للبناتذي قارادبيريام عماد مهيدي كاطع110508221822190020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارادبيقحطان جبار فيصل لفته110509221921313016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعلي قاسم فياض علي110510221921047110

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعلي يوسف يعقوب غافل110511161921061073

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبياستبرق حسن صاحب حمادي110512291922078003

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيفرج بنيان شنخير نشينش110513291921023030

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الفجر المختلطةبابلادبيحمزه محمد جسام لطيف110514231821173023

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيحوراء عبد الكريم عبد هللا ثامر110515161922256010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيايه حسين عبد معارج110516291922160010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيسامر خالد هاشم دبيان110517221821004013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمصطفى حيدر جمعه جلوف110518221921047145

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0الخارجيونذي قارادبيامجد عالء محسن زاجي110519221921400007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيحسين عالء طالب جابر110520221921011016
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيبراء محمد جاسم محمد110521221922104012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسين صاحب جاسم صاحب110522291921017053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيحنين محمد مزهر وادي110523161822169008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةادبيكرار كاظم حسين خضير110524161921371079

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبينجالء علي حسن امويل110525161922215053

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةادبيغالب عبد الحسين مرزوك دايخ110526241821035024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيعلياء سعد عبد األمير علي110527291922050086

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيسالم حميد حديد خلف110528291921151077

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبينور ماجد سعدي محمد110529141922100097

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةادبيمعمر طارق ابراهيم صالح110530161921098017

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قارادبيزكية عبد هللا حايف مسيفر110531221922136015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبينسرين حسين محمد عبد110532161922212036

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينالمثنىادبيعباس احويل دعار مجبل110533291921001092

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيحسن ناجي عبد صالح110534291921017043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىادبيكوثر حسن كاظم عناد110535291922050097

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعلي شاكر هادي عمران110536291821017190

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعلي عباس هادي ناصر110537291921017156

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيذكرى جياد جاسم زعزاع110538221922171008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيمنتهى فالح حسن عبد هللا110539161922203026

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيمسار عقيل علي جاسم110540221922157044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبياكرم قاسم عبد زغير110541291921153018

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبياسماء جاسم محمد حنين110542221922152002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعلي حسين مهدي سلمان110543101821027069

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيبدور أمين احمد جواد110544111922115004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيام البنين سلمان شنيف جاسم110545221922104005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىادبيسنا عماد فاضل حسن110546131922283012

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعلي عبد القادر ابراهيم جاسم110547211921004054

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيشيماء حسين عبد محمد110548221922145022

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء علي جاسم جابر110549291922078056

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيحسين مصطفى عبد الحسن محمد110550221921068013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيندى ماجد عجيل ورد110551221922108029

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية الثقلين للبنينالمثنىادبياحمد حسين مطرود رسن110552291821009002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيمرتضى مشتاق طالب نعيم110553221921028045

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيبنين عزيز سوادي دليبس110554291922058016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةادبياركان علي منسي حرز110555161921036002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيصفاء لطيف رحيم الزم110556161922210065
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيسهى غانم ادريول موسى110557281922080026

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيعلياء ضياء عبد المجيد علي110558161822210076

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةكركوكادبيدنيا سيروان حسن محمد نجم110559201922349010

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ثانوية اشبيلية المختلطةكركوكادبيفهد احمد عزيز مطلك110560201921204024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيشفاء كريم عباس يوسف110561221922150021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيعباس هادي حسوني كاولي110562291921017133

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية االبتهاج المختلطةذي قارادبيسجاد هاني مولي متاني110563221821215005

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتقى باقر عبد الكاظم جاسم110564231942125026

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيصبا حميد فليح هداد110565291942052170

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيسرى علي كريم هويدي110566291942082015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيزهراء فاضل ميران عيدان110567291942050094

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائينبأ عامر ياسر حاجم110568291942053084

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيبنين فرحان عذيب جواي110569291942056033

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عدنان طالب محمد حسين110570291942057219

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيسرى حسن عبد ساجت110571291942085103

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيسجاد حسنين عبدالرضا هادي110572291941026021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيحيدر حسين فالح حسن110573261841009041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيدالل فاهم لوطان عجمي110574291942050068

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىاحيائياالء حسين قرم صكبان110575291942066001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيعلياء علي عبد الرضا اسماعيل110576291942058061

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائياحمد نايف فنجان ضيدان110577291941153028

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمصطفى عبد الناصر فيصل يونس110578221941035237

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائينوره فالح نعمة محمد110579291942057264

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيسجاد حبيب عبيد سعد110580291941100041

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيزينب زيد باقر مكي110581291942160037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب المثنىاحيائيفاطمه محمد عبد العريس مهدي110582291942082021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيحمود منور نعيثل عودة110583291941026014

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيوالء خالد عبد عبدالحسن110584291942051323

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية ام ابيها للبناتالمثنىاحيائيساره رهل سلمان نصر110585291942070006

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائياديان فليح رضا فرج110586291942050002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبنين محمد فزاع كصاد110587291942052052

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيحيدر ناجح مسير باطي110588291941100035

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىاحيائيعهود الفي حنيان درعان110589291942107011

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيحسن حيدر حاتم عبد هللا110590291941153071

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائينزار حمزه عويد محمد110591291941007381

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيحسين كريم موسى مجيبل110592291841004040
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السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيهديل ثاني طارش درعان110593291942055117

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائياالء يامر جريو عراك110594241942146004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي عبد الحسين شرشوح110595291842052128

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية خديجة للبناتالمثنىاحيائيكوثر عبدالزهرة حسن عامر110596291942066016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية النجاح االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد نجاح محسن عباس110597241941068015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائياحمد كمال رطان عكاش110598291941153024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة وليد محيميد صالح110599291942160064

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينورالهدى جسام عبدالحمزه حزام110600291942056132

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية النجاح االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين خطاب عبدالجليل عبدالكريم110601241941068004

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيعباس تركي وثيج جالوغ110602291841026019

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيبشائر ثاني طارش درعان110603291942055016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية نهج البالغة للبنينالمثنىاحيائيياسر جليل فرحان يوسف110604291941026056

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيظالل قاسم عبيس عبد110605291952054034

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىتطبيقيوفاء جالوي جبر كاطع110606291952160061

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيزيد علي جبار ناجي110607291951003074

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىتطبيقيحوراء حسين سلمان خريبط110608291952051037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيمريم عبد االمير عبد جياد110609291952153031

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0الخارجيونالمثنىتطبيقيعباس حسن داخل مهدي110610291951400020

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيمنار حميد متعب عبد الحسين110611291952054042

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىتطبيقيبشرى هادي حنوف خواف110612291952052002

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيانيس عبدالحسين جبر كاطع110613291951016015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىتطبيقينمارس صالح وذاح عبدالحسين110614291952067018

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىتطبيقيزهراء محمد كريم بجاي110615291952055016

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحسين علي كامل غالي110616291851002039

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمصطفى جاسم محمد جبر110617291951007175

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي ستار اليذ هويدي110618291851007123

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىتطبيقيمحمد حيدر طالب نور110619291951151153

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية األنوار المختلطةالمثنىتطبيقيضياء عادل ثعبان ساجت110620291951107015

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيمحمد ماجد عبد السادة خالطي110621291851003191

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحامد قاسم محمد حسن110622291851007037

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىتطبيقيعلي ياسين عبودي عواد110623291851025069

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيسلطان نعيم معاط سلطان110624221951310094

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىتطبيقيحمود حسين عبد الحسن محيسن110625291851016043

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيصفاء حيدر عبود محمد110626221952108024

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الفلك المسائية للبنينالنجفادبينعمه عبد زيد نعمه عبد110627251921158028

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الوالية للبناتالمثنىادبيام البنين محمد عبيد عباس110628291922067003
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قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيعباس علي جياد احمد110629211921051027

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبياحمد عباس جواد كاظم110630241921208002

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلادبيمحمد خضير عباس سلمان110631231921185019

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىادبيعماد حسن حمزه حسان110632291821016062

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيسعد ماجد عبد الساده مزهر110633291921010062

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيكرار خضر نعمه كاظم110634291921010108

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيوجدان صدام ساجت جامل110635121922099090

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيحوراء قاسم محسن علوان110636221922168017

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةادبيعلي عبد المنعم حمزه عيسى110637241921208025

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةادبيطه محسن علي عباس110638241921152008

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةادبيعلي احمد هادي سهيل110639241921039019

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيانوار بشير موسى نومان110640291922057011

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةادبيسماح جليل زغير طارش110641241922134030

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية العارضيات المختلطةالديوانيةادبيحيدر قاسم هاشم شنيور110642241921152006

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيحسن محمد عطيه هيونطه110643221921011012

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية النور للبناتذي قارادبينور الهدى عواد صبيح عواد110644221922156043

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية االنتصار المختلطهالنجفادبيزيد علي جبار كاطع110645251921036003

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىادبيكوثر يوسف حسين كشاش110646291822057100

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر علي مطر بطل110647141922107030

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةادبيحبيب ظاهر حسن جالب110648241821036004

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتالمثنىادبيشيماء عامر محمد علي110649291822064042

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية اوروك االهلية للبناتالمثنىادبيزهراء حمزة حسن علي110650291922086005

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس كريم حميد غنام110651151922051115

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيحسين علي ثجيل زغير110652221921028013

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيميسم يوسف محل سويد110653291922160056

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ثانوية اوروك االهلية للبناتالمثنىادبيبنين عقيل عبد االمير عزيز110654291922086001

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ثانوية الحكمة المختلطةذي قارادبيحنين خضير عطيه هيونطه110655221922218001

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبياسراء عبد الحسين عطشان فرحان110656221922151002

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالمثنىاحيائيندى علي عبد العباس خابط110657291942059028

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيصفاء سامي اسماعيل رواد110658241942134118

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيمصطفى يحيى كاظم مونس110659221941051082

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيناديه محمد ظاهر محسن110660291942057247

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزهراء وحيد مهدي زغير110661291942057147

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمنقذ صفاء علي عطيوي110662241941010151

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيحسين علي مهدي راضي110663291941100025

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيسكينه احمد فليح حسن110664291942057179

3590 من 3074صفحة 
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قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين نعيم جابر ناهي110665221841035060

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية الشمس األهلية للبنينذي قاراحيائيعقيل ابراهيم لفته عبد110666221841074009

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيبشرى حسين علي عليوي110667241942104022

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء كريم مهدي محمد110668241952093029

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىتطبيقيام البنين عباس محمدحسين عبادي110669291952088003

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين جابر مهدي راضي110670221951307049

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيوسام حبيب شاكر حسون110671291951100207

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىتطبيقيعال حسن علوان كاظم110672291952050038

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبيرغد كاظم عبود شناوه110673251922082011

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتالديوانيةادبينور الهدى خالد عباس ضيدان110674241922186059

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتالنجفادبيرغد علي عمران موسى110675251922085047

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية النجوم االهلية للبنينالنجفادبيمحمد حيدر عيدان حسن110676251921019007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيسارة غالب عبد كزار110677251922073024

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب الديوانيةادبيعباس كاظم متعب عراك110678241921060019

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيحسين حامد امير كاظم110679231921019007

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبينور عبد الكريم صباح شاكر110680281922080041

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيهدير حسين مزهر عبد الحسين110681251922086219

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانادبيعباس هاشم اشبيب عبد هللا110682281921033022

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفادبيسجاد عواد كاظم عبد110683251921122077

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبياالء يوسف جابر مسير110684251922086011

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيهدى منعم مردان عبيد110685251922073049

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيثناء صالح عبيد عذاب110686261922110004

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةادبيمريم ماجد صالح حمزه110687241922139032

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبينبأ فاضل عباس اجعاز110688101922093021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي حازم سالم ميران110689251921024177

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةادبيهدى فاضل جبر صبر110690161922146006

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيسرى سالم صالح علي110691111922086023

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيعبد هللا عصام عزيز داود110692161921017032

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيدعاء قاسم صاحب عبد110693251922075024

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيايه باسم محمد حسن110694131922130006

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية رسول السالم للبنينالكرخ االولىادبياحمد عبد الكريم صالح حسين110695101821060009

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الراية للبنيننينوىادبياحمد رعد سطام فتحي110696171821025011

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلادبيفاطمه عالء ابراهيم عبد القادر110697231922127035

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبييونس غسان بحري رسول110698151921011074

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعصام صالح عبد الرحمن احمد110699131821003035

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيساره تيسير دوحي علي110700131922106051
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النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى احمد رشيد حسين110701131942091034

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء فليح عبد الزهره عبد علي110702251942059296

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمصطفى مكي فضل مشاري110703291941002192

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيحسين صاحب هادي حسن110704251841009063

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيفائزه عبد السالم عبد علي محمد طاهر110705251942108254

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزينب علي حسين علك110706221842172044

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد ناظم رضا محمد110707201941259046

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين فاهم لفته فهد110708251842084109

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمحمد حميد فليح حسن110709251941001247

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الوحدة للبنينالنجفاحيائيحسين كامل حسين محمد110710251941005001

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتالنجفاحيائيزينب حسن جليل هادي110711251942089053

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيحسين سلطان علي محمد باقر110712171941080041

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى غالب عبد عبد الزهره110713251941205367

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك موسى محمد عبد زيد110714251942096079

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيتقي عبد الحسين صادق حسين110715151941020008

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحسن علي ناصر عليوي110716231941017024

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد امجد نصر حسن110717251941150275

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينالنجفاحيائيسجاد رعد عباس محمد110718251941020017

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيرباب صبري حميد مجيد110719251942170127

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي كاظم جواد كوير110720251941001190

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقياحمد اركان اسماعيل ابراهيم110721251851122003

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيعبد الرضا حميد حمود عبد الرضا110722251951150133

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةتطبيقيبنين حميد كصاد شعالن110723241952117010

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيحسين هاشم مهدي الزم110724271951005012

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفتطبيقيمؤمل حيدر عبد الرضا علي110725251951122052

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد توفيق هندي سلبوح110726241951061039

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينالديوانيةتطبيقيحسين سعدي عمران خضر110727241951061014

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيقاسم محمد صادق سويد110728231951252053

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي االكبر صباح مير علي محمد حسين110729161951353077

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد سعيد خطار عوده110730251951044134

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد ليث سليم عبد الحسين110731251951205060

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيمحمد باقر ماجد عبد االمير عاجل110732251851001194

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفتطبيقيكوثر علي محمد ناشي110733251952109012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار فنار فكتور ناصر110734141942076097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره انس مالك مزهر110735141942078065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين وحيد فاضل عبد علي110736111942108016
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيدينا مثنى محمد ابراهيم110737131942075011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه عدنان عباس فياض110738111942105045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جبر سوادي كزار110739151942054083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء ناظم داخل محسن110740121942112064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيأمينه طه محمود احمد110741131942091006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب احمد حازم عبدالكريم110742131942101029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيعلي غالب هاشم عبود110743241941042008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيفضاء عبد هللا اجياد اعناد110744221942161070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيهدير ياسين حسب هللا كاظم110745211942097160

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية المغيرة للبنينديالىاحيائيصهيب محمد عدوان محمد110746211941051010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد ثائر جبار عوده110747141941029029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزينب قاسم عالي علي110748211942090093

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد جواد كاظم عباس110749151942046123

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين كريم هميل جدوع110750111942218012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديانا عامر فارس حمادي110751111942072037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل رياض هادي محسن110752141942066034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية زينب العصر االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حيدر نعمه عبد الرسول110753141942123002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيزيد اسامة احمد زيدان110754171941022055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عبدالمنعم محمد هاشم110755131942073041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى حسن نجم عبد هللا110756121942098058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيرسل براق حماد مرهج110757191942196034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيعباس محيسن عذاب عبود110758231941167023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد داخل دمان ساهي110759231941255080

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيسكينه نبيل داود سالم110760181942275050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية ميسلون للبناتصالح الديناحيائيياقوته حامد عبدهللا حسين110761181942186057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتقى حيدر عبد الجبار عبد العزيز110762271942060082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى علي دويج عبد هللا110763121941001084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمخلد علي هادي غلوم110764131941020142

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.8الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي حمزه سويدان اليذ110765101941002056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.8ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مثنى شاكر رهيف110766141942129043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.4ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيرقيه صالح عوده حمود110767221942159009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.4ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيأعياد يوسف علي محمد110768221942421001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.3ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد خالد خليفه مراد110769131941016007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.3ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب خالد اشياع حسن110770221942421044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.3ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفرح علي حسين عباس110771131942087041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.2اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيديمه ياس خضير يعقوب110772141942196012
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمود برهان محمود نصيف110773131941020141

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيياسر حسن فاضل محمد110774251941007376

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد اسعد عكاب يوسف110775131941001105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيالحسن ظاهر عمران موسى110776251941031075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيقمر سعد ناجي عبد علي110777221942421071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة جابر نفاوه صيوان110778221942113210

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيسجاد انمار جميل نوري110779191941009113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيحنين نزار حمد عثمان110780221942154027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيسندس احمد فريح محمود110781191942383095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيبلقيس زهير محمد مريمح110782191942189041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتجى صالح عبد الحسين ساجت110783221941002251

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيغدير كاظم طاهر عوض110784221942414134

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور الهدى احمد عبد الكاظم محمود110785221942185117

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى راشد شاكر حسن110786221942113299

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمتعب حسين زغير كويم110787221941067101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عالء عبد الحسين شهاب110788221942113049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيوليد ضياء ابراهيم ناصر110789221941045021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمحمد شاكر عبد عايد110790221941356102

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية البيادر المختلطةبابلاحيائيصالح مزهر نعمه حسين110791231941224023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيسعادة رزاق ربيع رزوقي110792161942207064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيسجاد ناظم حمزه غيضان110793231941033057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيمحمد باقر عبد جواد110794231941071074

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيجعفر جاسم محمد عبود110795231941008036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيزينب محمود عبدهللا عليوي110796181942221014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيفاطمه عبد الصمد محمد حسين110797191942200035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار حيدر مطر محسن110798121941026129

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم مسلم حسين عبد110799181942275072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائييقين ايهم علي طلك110800191942141039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيجميله فاضل كامل رزيك110801191942168006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيمصطفى حسين فليح حسن110802191941040100

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيشيماء معاذ عبد اللطيف عبد الحميد110803191942196063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيغزوان ادريس محمد حمود110804191941067050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائينور عبد الصمد هاشم حامد110805191942200043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيامنه محمد فليح حسن110806191942316005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيجمال نوري رجب هدار110807191941287008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيهدى عامر عبد الجادر خليل110808191942178057
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيقتيبة فائز حماد جياد110809191941007144

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد صالح مخلف110810191941032030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيمحمد ادهم عبد الرحيم عبد الباقي110811191941069023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمحمد داود سليم علي110812191941020047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيمريم رعد محمد كاظم110813191942187030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعبد المهيمن علي طالب فتحي110814191941003062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمنار سمير زيدان خلف110815191942189149

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ستار شايع عجيل110816221942414140

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه مرتضى حسن هاني110817221942414146

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيجراح جواد كاظم دهيش110818221941313009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيه عارف تركي جاسم110819111942079013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائياسالم عبد هللا محمود اسماعيل110820131941258030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائييقين قصي هاشم علي110821111942105159

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى حسين كريم فنجان110822131942283019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمسلم كريم جبار بريدي110823111941007025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيرند محمد جبار مردان110824131942129009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهشام محمد طه سلمان110825111941016128

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياستبرق عبد الكريم هدام حميدي110826231942271017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء سعد عبد الحسن عبد110827141942089012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار صباح عبد مطشر110828141941047119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد عبد هللا احمد هادي110829141941047065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمها مدين طالل ذنون110830111942073096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيازهر هاشم عريبي فرحان110831141941048007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين فاضل صاحب كاظم110832121941013018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيصفا عمر محمد عبد العزيز110833121942020075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الرحمن شعيب عبو110834171941178112

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيصالح علي احمد صالح110835171941007106

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيرضوان عبد الرحمن عبد القادر عبد هللا110836171941008117

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيمضر احمد عبد الجبار يوسف110837171941350218

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر حسين علي راضي110838141942100110

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى باسم محمد طه110839131942123018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين عادل قاسم جبر110840151942044211

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة محمود جاسم حسن110841151942062008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير عقيل عبد الحسن جاسم110842151942054185

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرفل معد طه ياسين110843131942071040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه عالء نزال عباس110844121942121007
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد جبار حسين منسي110845241941008053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيايات سعد جميل جار هللا110846261942088005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيبنين عبد المحسن عبد هللا راضي110847291942051053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء جبار ياسر حسين110848221942135128

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد ماجد هوري شحاثه110849221941098067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمقتدى علي حمود مجلي110850221941058095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيقبس رعد اسماعيل محمد110851211942134077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفاطمه خميس محمد خميس110852211942139142

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيطيبه جواد كاظم ابراهيم110853211942165053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيهاله مجيد حميد سرهيد110854211942119046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حسين علي عبود110855271941001193

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرم ثامر فاضل علوان110856121941006020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حيدر جعفر علي110857131942080029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيياسر عباس كريم صحين110858121941026206

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك رائد حاتم ابراهيم110859101942106005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوالء خالد دحام علوان110860121942083047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينرجس علي زامل عبد 110861121942094266

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيالزهراء شكري حامد ابراهيم110862231942117012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائييقين قاسم مظلوم حمزه110863231942109223

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيسجى ميثم جميل ابراهيم110864231942120125

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيزياد طارق كاظم هاشم110865231941031059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيلبنى راسم خليل ابراهيم110866211942093062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيايناس ايسر علي خليل110867211942099017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيمصطفى هادي نجم عبدالوهاب110868211941046027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزينب ابراهيم شاكر محمود110869211942098068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيغيث ليث حسن ناصر110870211941009152

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيظافر فارس نايف محمود110871211941054046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيصفا مؤيد عباس كريم110872211942098101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتالنجفاحيائيخديجه احمد كاظم سدخان110873251942092011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيفدك احمد بدر سلمان110874211942016014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه حيدر كريم خنفور110875251942062642

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيزهراء عادل سعد عبد عون110876271942144014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكاحيائيمريم احسان خير هللا مرعي110877201942138109

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيعباس عبد السالم كامل حمزه110878261941012057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيفهد احمد خلف احمد110879201941048134

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائياحمد احسان مراد زكي110880201941030006
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيأديان حسين مطر عبادي110881271942063006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينور جواد كاظم عبد110882271942058282

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين عبد الحمزه جبر كسار110883271942060062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيفاطمه مهند وحيد خضير110884271942095084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيغدير حسن هادي محمد علي110885271942063135

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيعبدهللا ظافر قاسم محمد110886211941065073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائينور محمود حسين محمود110887211942292045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى عدي حميد مجيد110888211941020077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيصبيحه شهاب احمد عالوي110889271942088153

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيعبد الرحمن ساجد صابر جاسم110890201941235014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائييوسف مؤيد جعفر حسين110891271941150135

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية هاجر للبناتكركوكاحيائينهال هاشم عبد القادر عثمان110892201942150028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيسجاد كاظم الياس خداداد110893281941014012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيآيات حميد داخل محمد110894241942149003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عبد الحسين مرهون دايخ110895241941021046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائينبأ علي حسين صبر110896261942132148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيايمن رياض خليفة جاسم110897211941013025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرباب هاشم عيال حبيب110898261942120070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعلي حمود شذر محمد110899261941022096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة عبد الرحمن محسن بدر110900241942120226

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيشمس الهدى قحطان منديل عبد اللة110901251942100255

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيهدى لؤي شكر دحام110902211942064037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعلي خليل هاشم احمد110903211941052066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد رضا حمزه راضي110904231941020326

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيياسمين حاتم منيف ابراهيم110905231942117163

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين عالء نوري صالح110906111941049037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه احمد عبد الغفور محمد110907141942078008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى كريم مزعل حمدان110908141941182085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياماني بالسم احمد عباس110909141942086015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد احمد سالم عبيد110910111941024016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقتدى حسن علوان علي110911141941047178

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء طالل حسن فرحان110912141942111017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيبهاء احمد مراد فارس110913241941009028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيزهراء نصير هاشم منيهل110914261942110024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيساره ماجد عمران موسى110915261942108083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائينور بالسم محمد جبر110916281942070064

3590 من 3081صفحة 
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائينبأ كامل مطر جبير110917241942088062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيابو الفضل ريسان خنجر علي110918281941014001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيسما خضير كمر وجير110919241942184030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيمرتضى محمد شلوم داغر110920281941007042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينور الهدى محمد محيبس مطلك110921281942063101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمصطفى محمد جابر عالوي110922281941001119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد سليم عوده عبود110923281941006018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيالزهراء مؤيد عبد العباس عبد الواحد110924231942114015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيسجى محمد نصيف جاسم110925211942139107

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيزينب حازم شاكر محمود110926211942123017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية البيان للبنينكربالءاحيائيمحمد المنتظر مهدي رسول خديم110927271941032036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمجتبى يونس جابر حسين110928271941005198

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيرغس عباس محمد كاظم110929211942226009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسين جالل حاتم نعمه110930271941005053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائينور الهدى صالح حسن زناد110931211942184029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد طالل كسار كاظم110932241941042013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمود جبر كنيو110933241942220297

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر جعفر عجيل مجيد110934141941047048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيساره رحيم ياسين مجبل110935151942401025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي ليث محسن علي110936131941037074

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد مبدر عباس عبد110937111942126039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين حمزه عبود محمد110938141941018056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجابر هيثم عبيد كاظم110939141941018028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.9الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسين كفاح فاضل علي110940101941028030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.4ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور رافد صبحي حميد110941211942143119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.3(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيجمانه ميثم جاسم محمد110942251942084212

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.1المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرسل عامر عبد الحي عبد السالم110943101942078040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عبدالعباس نجم عبد110944241941042003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينوره احمد محمد حسن110945271942063195

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيابراهيم سالم مطرود معيزيل110946211941034001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيفالح حسن محمد سعيد حسين110947201941001193

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الحويجة للبنينكركوكاحيائيعلي حسن خلف صالح110948201941019101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمالك سمير سهم طعمه110949211942097136

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائينبأ محمد صالح اسماعيل110950211942097145

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيشهد كمال يوسف موسى110951211942121085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائينور علي عنيد مناحي110952261942089121

3590 من 3082صفحة 
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمحسن فالح حسن محسن110953261941038129

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيريام جبار جدوع كليكل110954211942136037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيياسر سعد حمد ابراهيم110955211941062067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسماره علي جمعه صالح110956141942079069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا عباس عبد هللا صالح110957111941032044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب اسماعيل شنان دشر110958111942076086

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيحيدر فاضل كاظم كاطع110959241941009061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين سامر خضير حسن110960241941001102

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيزينب طالب كريم هاشم110961261942169007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيرباب فاضل كلوز شيحان110962261942108050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرقيه داود سلمان جابر110963261942132049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيروان فؤاد علي طاهر110964241942120096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيمريم قاسم ظاهر عبد110965241942123127

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيبركات حمزه عبيس شطنان110966241942093020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينهى عبد االمير غالب عمر110967281942052116

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيطالب علي طالب حسن110968231941002125

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائياالء عقيل عبد عون حسون110969231942114012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين علي حسين هجوج110970271941014068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعلي عزمي شوكت عبد الباقي110971321941010063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر مروان عبد هللا هاشم110972111941026043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد قاسم حسن ديوان110973151941001050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا رحيم عبد الصاحب علكه110974141942076083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهند صادق نجم علوان110975111942129030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن عمار عبد العالي عبد الحسين110976141941021037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرسول شاكر عزيز سلمان110977141941003038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيخنساء ساجد دبس ناصر110978141942093016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوئام حسين اسماعيل ابراهيم110979111942079082

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عباس مهدي حالوب110980141942111052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيأحمد فاضل لفته طاهر110981141941022005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمار ياسر ناظم عبد الرحيم110982141941022079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى رياض عزيز زروك110983141942225084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى علي دعير مطر110984141942225135

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى خالد عباس هاشم110985141942112048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرفل محمد سعيد خلف110986121942108026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الراية للبنيننينوىاحيائيعبد الباسط احمد عبد الرزاق أحمد110987171941025058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية االوائل االهلية للبنيننينوىاحيائييوسف محمود انور عبد الحميد110988171941186127

3590 من 3083صفحة 
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية قره قوش للبنيننينوىاحيائيتوما عامر توما ميخا110989171941069009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتنينوىاحيائياماني باسم عبد الرزاق خلف110990171942330019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية بعويزة للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد شريف خليل عيسى110991171941083007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء حسين مهنا حافظ110992121942114004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي مشتاق جليل خافور110993151941010074

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشمس موسى عباس غضيب110994121942118069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيازهار سلمان ياسين عبيد110995151942052004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار علي عبدالزهره كاظم110996131942106064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائينور مهند مكي احمد110997131942111095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيبنين حسين مجذاب عبدي110998261942095008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيحبيب سعيد ناجي حسين110999241941019012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران فؤاد فاروق ظاهر111000131942091112

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين علي حسين طابور111001151941011039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيتبارك فالح مريشد عبيد111002261942089017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيايات حيدر حسين عبره111003261942106014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيميقات فاضل صادق عبد السادة111004261942103043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء صالح جبار مهدي111005261942088050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيدعاء علي يوسف ساجت111006261942083028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عدي ضياء محمد علي111007111942074064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية التحرير للبناتنينوىاحيائيايمان عبد الستار خزعل ابراهيم111008171942296028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيسراج نعيم عاجل رهيف111009221942203067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيزهراء محمد كريم مرهج111010211942260005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيساره مهدي حسين احمد111011211942160019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيناديه حسن علوان سلمان111012211942294096

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيرقيه نصير علي اسماعيل111013211942134032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائياستبرق اسماعيل ابراهيم حسين111014211942137009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيزهراء رجب عباس هادي111015211942122017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيتبارك زيد احمد نصيف111016211942110014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي حسين جاسم كاظم111017271941001189

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره خالد احمد حميد111018121942106057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمد حاوي خليل111019101942096033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر فاضل علي منصور111020101942094049

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعيسى عامر علي عبد الحسين111021121941025085

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريمان رياض علي احمد111022121942106044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينوران ضياء علي تمن111023101942137077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل عادل عبد هللا جاسم111024101942109039
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائيباسم احمد صالح حمد111025171941024026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيساره اوس صائب عبد االمير111026121942109058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيفاطمة فراس حميد هاشم111027231942114098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيفاطمه رزاق حميدي فرحان111028231942131056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيفاطمه وليد عيفان كصب111029231942131062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزهراء رحيم حصين كود111030231942119106

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيزينب عقيل مطشر مزيد111031281942061019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيمحمد منذر محمد هزاع111032231941033130

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين صفوان عبد الحسين صالح111033231941020092

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيانفال عباس عبيد عمران111034231942117016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعمار ياسر عبدالمجيد توفيق111035211941005111

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية المتميزينالنجفاحيائيجعفر عبد الباقي ثجيل نعمه111036251941035006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعمار عباس عيسى خلف111037251941031534

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائياسراء جاسم محمد رضا111038251942170019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور الهدى حسين عليوي ظاهر111039271942060326

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائييسر نزار جواد هادي111040271942060351

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيطيبه محمد حسين خضير111041211942113024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيحيدره قاسم عبد الحسين مهدي111042251941008067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء راضي كصل عنصيل111043221942204058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عيسى عذيب ثجيل111044221942204063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيآمنه كمال عبد الستار عبد القادر111045191942247003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عبد علي صخي جابر111046221942421047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائياجيال ابراهيم طليفح عكله111047221942175002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيساره عقيل عبد علي كاطع111048221942154061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد رشيش عويد111049221941003222

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيليالي فهد ثجيل سيف111050221942178136

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياسراء فائز حميد عثمان111051221942185006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك نعيم محسن شمخي111052221942141060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيايات علي جبار عبد111053221942161012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل رياض هادي جوالن111054221942175073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمصطفى قيس علي حسين111055221941095032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيسارة نزار سعيد لوج111056161942152123

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيقمر شهاب حامد عبد111057231942142230

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمصطفى فاضل علي مالزم111058271941015060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيدعاء محمد فاضل كاظم111059241942220145

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمحمد الباقر عبود حمزه حسين111060231941012135
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد حسين عمران جرمط111061231941009104

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد سالم جاسم علوان111062231941009107

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيرفل اياد فاضل مجباس111063231942155016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيبرجس سعيد جياد عطيه111064181941151022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف عصام محمد رشيد درويش111065101941026321

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينصالح الديناحيائياحمد صبحي محمود عبد المجيد111066181941099001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيعبدالصمد عبدهللا احمد عبدهللا111067181941065011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية تكريت االهلية للبنينصالح الديناحيائيمحمد عمار لطيف حسين111068181941057026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية البتراء االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي محمد حمود جاسم111069181941155020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمظاهر عقيل طه عطوف111070101941026295

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية النجاح للبنيناالنباراحيائيمصطفى صباح جالي ثويني111071191941289021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيصفوة فائز عزيز فليح111072191942194066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيهديل محمد علوان هزاع111073191942189179

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيالرا صالح حمد خلف111074191942189133

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيفالح حسن سويد سلمان111075191941007138

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائياماني صالح مهدي علوان111076221942112012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيصابرين ناهض جاسم محمد111077191942151036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.8ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيابو الحسن رحومي ثابت عطية111078131941258001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه اسحاق خير هللا حمودي111079121942109034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيشهد محمد صالح صحن111080141942094097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيهمسه صالح حمودي مجيد111081141942094177

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.6ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عماد الدين السيد عبد العال111082111941010005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عمار حسون خضير111083251941031724

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعلي جبار عزيز جاسم111084121941001047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.3(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى حسين عزيز كاطع111085251942192107

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.2اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيحسين حيدر هادي يحيى111086281941006047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.1ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك حسن علي عناد111087251942108055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد احمد رشيد حسن111088121942106071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم محمد موسى مولى111089131941012002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيهبة عماد صالح محمد111090101942090141

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى وليد حميد فنجان111091121942094277

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيريم صباح توفيق عمران111092101942091048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيندى صالح عبد الهادي غياض111093101942123059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران عدي سامي عباس111094101942099018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل سعد محمد مهدي111095101942140008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائييسر علي محمد سلمان111096101942076052
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيمريم باسم كاظم علوان111097231942130051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيعلي ازهر عباس كاظم111098231941061021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيبشير كريم عواد حسين111099231941011017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيبتول هاشم محمد شبيب111100211942100020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائينور عدنان عبود رشيد111101211942095057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيسجى موسى عبد الحسن شمال111102291942053050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيتبارك نزار هاشم عبدهللا111103291942053017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيرضوان حسين محمود صالح111104211941003062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيمريم قاسم خنجر عويد111105291942065075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيآيات حسن كزار جدوع111106271942057001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائياسراء جليل حنظل واوي111107271942060021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيهاله داود سليمان ابراهيم111108211942105065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسيل اسعد عبد اليذ111109251942062061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيريام حامد هادي صياح111110211942102039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيبان محسن جهاد مجيد111111211942102010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعبدهللا نجاح حسين علوان111112211941017022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي عبد الستار جبار عدنان111113251941031712

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي ناظم حسن منهل111114251941031521

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد صباح عباس جودي111115251941009240

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيشيماء حمد محمد حسين111116311942054038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيامير حسون عبد عطية111117291941153039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي محمد اسمير111118221942178091

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزينب خالد هاشم محمد111119221942421045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسن سمير محيميد111120221942113137

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائينور الهدى رياض جياد عيسى111121221942103179

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد عماد ثجيل عويز111122221941363099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل سعد عزيز جوالن111123221942143099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الباسط عودة داخل111124221941046005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حازم لفته هويدف111125221941093068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيبنين عبد هللا شهيد جبر111126231942153025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء اسعد هاشم البوسوده111127231942088158

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيبنين عقيل عبد الحسين نعمه111128241942117026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيحيدر كاظم فليح حسن111129231941071031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية عمورية للبناتصالح الديناحيائيرونق علي وادي عباس111130181942183043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيساره هاشم حمود عبد111131181942240022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيزهراء محمد علي حسن عبدهللا111132181942176081
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائياسراء ابراهيم خماس عزيز111133181942182010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيياسمين سمير خالد عبد هللا111134121942109107

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيليث عبد الوهاب عبد جاسم111135101941014051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائيعبد السالم مطر خليف صالح111136191941052021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيعلياء فاضل صالح عبد العزيز111137191942243063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائينقاء ياسين حمدان سبتي111138191942193095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيهدى محمد حسين عباس111139191942193104

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية قطر الندى للبناتاالنباراحيائينور يسر جيجان جليل111140191942169016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مهند فيصل كريم111141131941017051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعمر عبد الحكيم علي هميم111142191941003072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأخالص سعيد فارس عباس111143191942226003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيمريم غانم خلوف ناصر111144221942156148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيايمن جاسم عبد الساده مدلول111145271941007016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية العباسي للبنينكركوكاحيائياياد محمد حسين حسن111146201941020022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيصفا رافد عبد الحسن اسماعيل111147271942058190

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيمروه آدريس عبد هللا فيصل111148271942056317

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيابراهيم محمد غانم ظفير111149211941003008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسبأ حميد رشيد عبد111150211942097071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيمريم سعد محمود جاسم111151211942097131

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيتسنيم مكي محمود حسين111152211942292019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن شاكر محمود سلمان111153211941003083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيدنيا ناصر كاظم حسن111154271942056114

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى جبار حسين منسي111155241941204088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيهند محمد جاسم حمد111156211942290056

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية المجد للبنينكربالءاحيائيحمزه سالم بكتاش يونس111157271941012006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينور الهدى مجيد مهدي عطيه111158211942098162

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهوازن مهند عادل فليح111159141942079125

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر اياد طه عبد111160111942106079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا عالء حسين عويد111161111942072120

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيهادي حربي صالح عبد الحسن111162241941008142

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيعبير منذر نعمان عبد الرحمن111163261942074060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيعلي شاكر عبود علي111164241941039036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيضحى طالل عبد الحسين صافي111165211942138115

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيمريم لبنان حمزة شاني111166241942094113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيدعاء خالد عبد الكاظم عليوي111167261942102041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيابا الفضل علي طعمه حسون111168261941001003
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد قاسم جبار علي111169151941003005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس حيدر نوار حسين111170111942060019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير ماهر فايق هادي111171151942054187

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى رعد ابراهيم ياس111172111942111014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حسام عباس حسون111173111941049132

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيعلي منيف فندي درويش111174171941042013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي زاهد طالب عباس111175141941208134

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد حسن خضير درباش111176111941007008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيات عامر وناس زوين111177141942089004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ماجد عباس علوان111178111941018127

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى محمد قاسم ياسين111179141941001043

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل هادي عبد مندلي111180111942065058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد سعد سالم داود111181121941001065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه اياد ناصر محمد حسن111182121942107192

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية زمار للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح خلف علو111183171941103069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول مهدي محمد بهلول111184131942103008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين محمد علي اكبر حمه111185151941006030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء كريم شويش محمد111186151942051066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيندى سليم عباس جابر111187151942051153

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينور ايوب يوسف عبد الرحمن111188131942125008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيامنه نجم عبد حسين111189151942042008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيمرتضى محمد زيدان حسين111190231941254041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي حسن عبد علي خلف111191131941034039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتنينوىاحيائيموج ميسر عبد الهادي عبد هللا111192171942312015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيآيات محمد شاهين يوسف111193221942203007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيايه سالم صادق كاظم111194211942156008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيساره جاسم محمد حسن111195211942130013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيعلياء عبد الواحد عبد الرسول خليل111196211942130015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيفاطمه خالد خليل ابراهيم111197211942160025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيسبأ سعيد ابراهيم حمادي111198211942109045

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائياسماء صالح محمد سرحان111199211942105003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية االحسان المختلطةديالىاحيائيشهد ابراهيم راضي علي111200211942265004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعلي سالم داود كصاد111201271941001202

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.8اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عبدالكريم حسن علي111202131942117202

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيسكينه نعمه عباده ابراهيم111203271942077028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيديما محمد سعيد عبد اللطيف عبد القادر111204141942094045
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.6الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عمر تايه علي111205101941002048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء حسين نعمه لفته111206131942121059

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.5للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيمنار حليم صاحب شالش111207241942109016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.5ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسن احمد عبدالرحيم كاظم111208241941041005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد لبيد عبد علي حسن111209131941037097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.2ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيفاطمه سهيل جاسم محمد111210231942132046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيزيد محمد عبد الكاظم علي111211231941047020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعز الدين حيدر صالح مهدي111212111941018093

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر اكرم عباس هجول111213111941018148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيالبراق عبد الكريم لطيف اذياب111214131942118022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء حسن حمزه حسين111215231942271170

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيزبرجد تيموز عجيل خلف111216241942107048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب حسين كريم خليف111217261942104083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيهشام عامر داود عباس111218131941001129

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيانار اسماعيل متي شمعون111219171942249010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيرنا عبود ابراهيم خميس111220211942293015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير مرتضى حافظ ابراهيم111221121942090048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيرنا حسام هادي كاظم111222231942137022

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية المنار االهلية للبنينبابلاحيائيعلي الهادي حسن حمزه عباس111223231941071053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيمالك عامر كاظم عبيد111224231942087296

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحوراء رائد مجيد حميد111225251942062221

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا جاسم محمد علي خضير111226251941009229

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين عباس يوسف111227221941036238

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمؤمل ماجد صاحب عبد علي111228221941033099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد باسم كريم صخي111229221941019126

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيرقيه حسن هادي عليوي111230231942115054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد نوري فخري نوري111231101941020178

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبود وسام غازي عبود111232101941026184

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد رياض فاضل حمود111233101941013137

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر سعد عبد جاسم111234181941140032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنباراحيائيسرى موفق عويد سبتي111235191942168015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية التسامح للبناتاالنباراحيائيهبه غانم صباح غافل111236191942221027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيآية جاسم محمد جاسم111237281942055009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيزينب علي حميد بطاح111238261942083051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية السالم للبنينميساناحيائيحسين عبدالحسين عداي عبيد111239281941005007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احمد محمد ثجيل111240241942120099

3590 من 3090صفحة 
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيغفران محمد هادي حسن111241231942090204

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد يعقوب يوسف كريم111242241941028061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيتبارك صالح محمود خضير111243211942135016

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيمريم حاكم مريع علوان111244261942074069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأمنه خميس طلب عباس111245191942226013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد عبدالستار جبوري محمد111246211941005146

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيمحمد محسن احمد محمد111247211941001054

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيود حسين موحان مشكور111248101942115237

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيساره عادل ابراهيم حسين111249221942125153

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسبأ وليد خالد حسين111250111942062049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى644.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عماد سلمان فرحان111251151942057018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى629.7ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائينادين حسام حربي محمد علي111252141942094157

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور نزار منجد جواد111253261942120254

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيسجاد فراس سلمان حمزه111254231941001053

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائييحيى محمود خليل ابراهيم111255171941023238

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ضياء الدين شريف اسماعيل111256141941042041

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى محمد قاسم موسى111257121941026201

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف مرتضى امين عبد الحميد111258111941017017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى618.5اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيامير نظير عبد الواحد صخر111259101941026058

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية السندباد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيأطياف رعد هاشم كاظم111260101942085001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية اسماء للبناتصالح الديناحيائيايالف عبد اللطيف حميد داود111261181942242025

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد حسين سكران111262111942065085

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائييقين علي صباح جبر111263101942117132

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن كاظم عباس عطيه111264121941026045

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيريام رائد سامي عبدالرحمن111265211942145056

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه منير عبد الصاحب ياره111266141942117049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسما صادق جبار صادق111267121942089064

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى609.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا مهند محمد سليمان111268141941022056

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيداليا ثامر فاضل عباس111269111942108031

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائييمام علي ابراهيم شبيب111270121942107271

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيانوار عماد ياسر اسد111271181942275007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0الخارجياتبابلاحيائيشهد غالب عبد هادي111272231942401031

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيياسمين فؤاد قاسم حمودي111273111942114140

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر رزاق اسماعيل حسين111274251941031845

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام حكمت محمد خماس111275111942073044

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجين خالد بدر زوره111276141942072042

3590 من 3091صفحة 
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفدك عباس جوحي مكلف111277151942054212

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسن ثامر عبد العالي كاظم111278231941005035

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيغسق منخي جبار نعيمه111279221942150044

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريما فوزي ابراهيم محمد111280121942104016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد حيدر محيسن جوده111281241941021036

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمد طارق عبد االله راشد111282231941008182

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيبنان توفيق طرفه هيالن111283181942230018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتماضر اسامة عبد العباس عصاد111284121942107052

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيشمس باسل صالح الدين داود111285311942063010

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسام وضاح مازن حمو111286171941017070

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائييوسف حمزة سلمان عاشور111287211941004165

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى فريد شريف اسماعيل111288141941042063

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيعلي عباس عبد الحسين سلطان111289231941038048

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيغدير هشام عبد الحسين حمد111290231942146019

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيهدى سعد محمد عبد111291231942178030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى602.6ثانوية الذرى للمتميزينكربالءاحيائيعلي فارس عبد االمير محمد حسين111292271941029026

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمه صالح عالوي احمد111293191942383131

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية النجدين للبنينالديوانيةاحيائياحمد شبيب سعود كرهب111294241941063002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد هيثم محمد زكي يونس111295131941020139

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك جعفر حسن جعفر111296141942086049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى غني عبد االمير حميد111297271941005275

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم توفيق محمد علي محمد حسين111298141942134136

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائياسحاق محمد احمد امين111299271941035009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيمحمد احمد نعمه عباس111300271941045055

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءاحيائياسيل عبد الرحيم عبد الصاحب جابر111301271942102004

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين جبار محمد حمود111302221941310041

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار خالد ابراهيم عبدالرحيم111303131942117240

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيغيث علي عبد علي111304271941015043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسام اعتماد عبد الصاحب محمد رضا111305141941034002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا قاسم سلمان انجاد111306231941255047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائييقين فاضل سرحان علي111307101942091120

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب ميثم ضياء نوري111308101942090064

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيضياء فهيم هالل حميد111309261941014047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزياد احمد منذر ناصر111310111941013017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى598.9اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعلي نصير منعم محسن111311201941001175

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيمحمد باسم حميد رضا111312241941035099
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائييونس حميد مهدي علوان111313121941031216

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيرفل سعد محمود حسن111314101942115069

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينرمين امير عبد االمير توفيق111315111942071106

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيعلي مهند عبد خلف111316321941060042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيزهراء رعد عيسى ابراهيم111317211942093031

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد علي حسين111318141942134081

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين الزم سلمان سمين111319111942105037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عباس عبد الحسين موزان111320141942140037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء رزاق جبار عباس111321151942056034

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى595.0المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور نشأت رؤوف احمد111322101942078152

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى594.7اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا منقذ سليم داود111323101941026180

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى594.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه حميد خليفه نزال111324101942094050

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم محمد حسين ابراهيم111325131951023001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءتطبيقيمحمد جاسم محمد  رضا111326271951005028

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلتطبيقيعبدهللا فاضل حسين عباس111327231951205017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيصفا محمد حسين عبد االمير111328111952108020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطتطبيقيبراق طالب كريم حسن111329261952111002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحبيب هللا ظاهر كنون كاظم111330121951026008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور خالد ياسين محمد111331111952072047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا توفيق حسين امين111332111951005033

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى509.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآيات خالد حسن راضي111333141952077001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمصطفى رعد محمد حوار111334261951049056

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى507.0الخارجيونالكرخ االولىتطبيقيمصطفى ياسر علي احمد111335101951400023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى505.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيدانيه رائد عبد الكريم يعقوب111336161952260007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين محمد راضي عبد الصاحب111337161951028017

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيفايز عبد الكاظم ناصر طارش111338161951034106

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى498.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد هادي كريم فهد111339111951018066

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى496.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي طالب فرعون منشد111340131851022047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى493.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عامر عبد الرزاق حمود111341141952067008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.4ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىتطبيقيعلي جبار والي جبر111342131951037008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيغاده خالد رسمي ثابت111343101952102025

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي طالب عبد الكاظم حيال111344101851008025

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن خالد حسين علي111345111951025021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد شامل محمود حسن111346111941041004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيديمه مهدي يعكوب يوسف111347101942091033

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيساره احمد علي ناصر111348101942076025
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيفاطمه اياد حسين عباس111349231942120150

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيامنه صالح صخي نجم111350191942189016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيمريم جاسم عيد اسماعيل111351191942247026

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه هللا رياض حسن علي111352131942111097

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيقمر مهند لطيف عبدهللا111353131942099042

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عدنان رضا داود111354141941018098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرضيه بشار حميد خضير111355211942145048

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيحسنين حامد كاظم حمد111356131941020033

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.1الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيسما مبدر نعمان وهيب111357101942100062

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه جبار بديوي سالم111358111942076118

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيفاطمة محمد حمود هداب111359281942051083

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيختام ستار جبار محسن111360141942095017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين عالء كريم عبد علي111361111941017009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائيشيماء احمد كاظم سلمان111362131942102011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمحمد جواد كاظم جدوع111363271941034085

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي احمد كريم باجي111364131941010090

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء غالب حاشي زامل111365151942054105

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعبدهللا كريم تركي عمير111366211941014079

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيسفانة مسعود هاني محمد سعيد111367191942141012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.9زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيحيدر عباس فهد امين111368141941010030

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتبارك محمد حمزه حسن111369131942121025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.7ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن خالد علي كردي111370191941001053

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.5ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيايه مظهر ادريس احمد111371131942108007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينبأ شاكر محمود ابراهيم111372101942100114

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.4الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيرسل عقيل عبد الصمد جابر111373101942100041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية العقيدة للبناتصالح الديناحيائيشهد فارس مسير فرحان111374181942194025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيساره نيسان خلف موسى111375191942139028

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي عدنان عبد هللا علي111376181941151074

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعلي محمود هادي حسين111377211941014098

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيصبا عالء طالب مطشر111378221942141161

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيدعاء عبد الناصر عزيز عباس111379101942119022

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعال اسماعيل جعفر حسن111380121942107178

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب هاشم ابراهيم حمادي111381101942086045

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء غسان عبد الكريم حسان111382101942116030

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء حيدر هالل مهدي111383121942107011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيداليا اياد محمد عبد الستار111384141942224022
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد خماس حاتم نعيمه111385151941005123

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره منقذ علي كريم111386101942115117

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عبد الكاظم مهدي بجاي111387141942066094

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عبد الرحمن سلمان رحيم111388131942117136

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكريمه حارث غسان رشيد111389141942104059

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوريه حماد عبيد الحمد111390111942068023

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد باقر كريم عبد الساده عيدان111391261941001158

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهره علي عبد الرزاق عبود111392131942121070

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه محمد موسى محمد111393101942119099

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيرضاء طارق نادي قاسم111394131942107036

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينوران عبدالرحمن ابراهيم محمود111395131942073096

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى جعفر حسين حمد111396131942091142

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيرقيه هيثم احمد سرحان111397191942189072

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينور حميد حنون غضيب111398281942063102

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمنيل ثائر كاظم جواد111399251941042026

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء اسامة فاخر محمد تقي111400121942107095

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم خماط سلمان111401221942421037

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ علي مكطوف طاهر111402141942070121

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينة عبد الحسين رشيد محمد111403111942109068

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىاحيائيثريا يونس صالح علي111404211942183007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيرؤى مكي جواد سلمان111405131942091047

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.8ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد صادق فؤاد جواد مسير111406131941037092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.7الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد حسين ابراهيم احمد111407101941002071

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد باسم علي صحن111408141941007002

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر شهاب رحيم جبر111409141941007025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائينور جبار صادق سلطان111410271942068188

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيسجى عبد الصاحب مهدي طعمه111411211942146029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسمية بشار محمد ابراهيم111412101942140016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيامنه عبد العباس حمدي مالك111413161942145014

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا خالد ادنين جودة111414221941065025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمنار محمد حسب ناصر111415221942185110

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيرسل طه ياسين عواد111416191942178025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر خضر محمد حمد111417181941149022

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيهدى خالد مهدي عمران111418231942087352

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيميثم احمد كاظم مصطفى111419131941016116

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيآمنه سعد جاسم محمد111420231942086003
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائينوران حسين جالل مردان111421201942118193

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنات محمد مسير حمد هللا111422111942116010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب حمادي طه حمادي111423131942100060

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد صادق عبد الكريم صادق111424141941009059

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير احمد عبد هللا عجيل111425121942102055

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية القلم االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب قتيبة عبد الستار توفيق111426111942145010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد عبدالعزيز محسن111427131942091078

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيعبير مخلص مولود سليمان111428191942141021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيعائشة ثائر سلمان مجيد111429211942291063

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه عامر عبد االله محمد صالح111430111942124024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حيدر حسن عبد هللا111431121941030121

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير بسام عبد االمير عبد الحسين111432141941022011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب رحيم حامد رحيمه111433141942086117

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىتطبيقيعبدالمجيد احمد هادي ناصر111434211951059008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسجى حيدر نجم مكي111435141952105018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيادريس فراس عدنان مراد111436211951039003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيغيث علي عبد الكريم حاتم111437121951031092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء قاسم شيحان جاسم111438151952044018

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمينا صبري كريم كزار111439141952102033

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى640.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيطارق مرشد باقر عبد هللا111440131951015027

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيساجد صالح خلف صالح111441101951014041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيابراهيم محمد حسن علوان111442211951005001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيضحى محمود حسن بدن111443141952149016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيحسن رحيم فرج سهيل111444221951008010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى خلف سلمان رحيمه111445141951003040

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينورهان قتيبه مالك محمد111446111952082022

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى634.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصالح رياض صالح علي111447141951022033

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيبراء علي هادي حسن111448131952071004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطتطبيقيمنى قاسم كاظم محمد111449261952143029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية السماح االهلية للبناتالنجفتطبيقيسيسبان لطيف فنجان رخيص111450251952106001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينرجس سمير غني شمخي111451141952102035

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقياحمد رزاق شراد زنيد111452221951091006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيقاسم كنعان هاشم غانم111453111951020056

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ علي عبد الرزاق جاسم111454131952091053

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية المستقبل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعمر حسين معروف عثمان111455121951012010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء حيدر شاكر محمود111456131952091019
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القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارتطبيقيعلي صدام خضير عبيد111457221951078010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى625.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةتطبيقيعقيل غالب طاهر عامر111458241951031012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيحسن محمد نعمه الزم111459161951011009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى536.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد حسن طاهر111460161951001107

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد موسى جالب كنعان111461161951076073

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصعب سهيل حميد حنش111462161951364177

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عمار مكي حبيب111463141951027009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيوسام الدين حميد سلطان حسين111464111951013073

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارتطبيقيحمزه حسن دريفش بريسم111465221951230001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر محمد كطافة ضمد111466161951012080

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمحمد قاسم حامد كسار111467261951049050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيكرار علي حسين علي111468211951014088

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسين خلف كاظم عامر111469161951019035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عادل محمد جراد111470111951016076

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتكربالءتطبيقيساره ناجي طامي حمد111471271952072033

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن زهير محمد لفته111472161951365099

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيادهم عبد الواحد جاسم محمد111473271951035003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيبهاء عبد االمام ناشع مهاوش111474221951307032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيبالل فاخر جاسب صكر111475271951013021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينرجس احمد حسن كريم111476121952105050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى506.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيحسن علي مطر راضي111477281951008015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى505.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد علي غالب حسين محمد111478141951027058

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكريم حامد عبد الكريم معن111479161951058039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى502.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيعلي مخلص لفته فهد111480271951027041

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى498.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين بشار عمران عطيه111481111951049032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى497.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه عماد عبد المحسن حمادي111482131952096016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقيحسين محمد عبد الصاحب عبد الحسن111483131951025006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد العزيز خالد عبد الكريم عبد111484111951021044

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيزهراء نديم خليل كريم111485211952140026

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي فارس مهدي شاكر111486111951018049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمصطفى هالل عطيه فجر111487221951373097

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيياسين احمد ابراهيم حسين111488191951011073

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءتطبيقيحسن مهدي كاظم عذافه111489271951003015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيمحمد عبد هللا جاسم مرهون111490251951044139

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيامنه عصام ناجي صالح111491101952118004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا عبد الرزاق جبار عباس111492141951013058
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيمحمد جاسم عيفان يوسف111493211951274052

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقينذير عباس نجم الدين عبد الحسين111494101951029044

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيليث عالء لعيبي عنيد111495161951044039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد قيس عبد هللا حسون111496111951003051

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعثمان يوسف عثمان سلطان111497111951016069

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيعلي خالد احمد محمد111498191951011045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهمام احمد جاسم ابراهيم111499111951019066

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمنتظر علي شالكه جابر111500121951026071

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم اياد حسين عبد علي111501131952117037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيطه جميل علي جميل111502161951006055

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياالء طالب قاطع جعاز111503141952072002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد ناصر حسين يوسف111504131951017041

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ بشار ثامر حمد111505111942114114

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه طارق محي مجيد111506141942105022

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسبأ حسين عباس صكر111507121942103015

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيامير سحاب مطر حمزه111508131941034003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيناديان عادل محمد بشير درويش111509141942100127

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم علي مظلوم علي111510131942117233

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد امجد احمد عزيز111511131941020011

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن سعد خلف نعاس111512161941094020

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى599.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين ليث خيون حسين111513111941203075

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطه باقر حسين عبود111514111941018071

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيندى محمد حسن عبد الرضا ناصر111515141942110178

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد ماجد كاظم لعيبي111516121942094173

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيمحمد يونس عوده عرمش111517221941028079

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى590.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعبير قاسم لفته حبيب111518111942072088

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيلبنى فاضل مظلوم علي111519131942117215

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيحسين عذاب حسين باجي111520231941033032

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمحمد طالب كريم حسن111521261941014089

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى589.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد جاسم محمد حمزه111522141941026003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى587.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحسن قاسم مهدي ابراهيم111523131941037030

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيمها مروح خيري منوخ111524131942073079

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى587.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائييسار عادل محمد كاظم111525121941022168

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى شهاب أحمد خضير111526101941019160

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيايمان محسن ساجت نعمة111527161942243012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عزيز عبود شويع111528151942049036
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي صادق عبد راشد111529101941002059

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى585.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيافياء رياض سالم ثامر111530221942178006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيازهار عبد الخالق هضم نصيف111531111942074002

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن عصام عبد القهار حمد111532191941020022

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد طالل حميد عواد111533131941031005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مهدي عادل محمد مهدي111534131941010160

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيمعتوق عبد الوهاب ابراهيم معتوق111535161941002053

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر عادل حاتم اسد111536251941200150

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيايالف ستار موزان حسن111537281942074008

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى579.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيسجاد سعدي كاظم حسون111538221941003074

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل عبد الزهرة عبد الصمد خضير111539161941358027

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد منصور حسن مظلوم111540161941128002

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن ناجح حسين كساب111541251941031161

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيسجاد محسن علي جاسم111542231941024022

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيياسين سالم ياسين عبد111543101941020201

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيهدى انعام حميد مجيد111544261942120263

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد سمير عباس عثمان111545131942121142

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدينا فؤاد نجم عبد االمير111546121942093014

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس فراس محسن ياسين111547131942070139

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيمروه حافظ حميد شحم111548261942112039

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى575.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد علي اكرم نعيم عطوان111549141941021149

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور صالح الدين علي محمد111550141942078117

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه علي كاظم حمد111551111942127071

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد باقر  احسان محسن عمران111552161941355071

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصبا هادي زامل محمد111553141942078078

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه عالء حمزه منسي111554111942060015

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينادين صادق خلف علي111555111942110117

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسين راضي حداد111556141942109021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائييوسف نشوان عبد القادر امين111557171941017350

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية التضامن األهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة عبد الجبار رشيد ياسين111558101942121005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيروان اسامه عبدالرحمن زيدان111559131942108020

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمحمد علي حسين اسود111560231941012148

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه باسل منعم مال هللا 111561101942093016

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسيما نزار حامد عبد هللا111562111942074040

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد احمد جاسم شنيار111563231941009101

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حسين صباح جابر111564111941040019

3590 من 3099صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيطه ابراهيم يونس موسى111565231941031070

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروة غانم جمعه جاسم111566111942067114

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيأمنه ناجي هاشم حسن111567131942091004

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيعبد العزيز عاصي عيسى محيميد111568171941162041

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحسن خالد حسن مبارك111569191941009089

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الشافعية للبناتالديوانيةاحيائيعذراء سلمان كاظم حسين111570241942111076

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيرضا سعد عبد الرضا زغير111571161941001038

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائينور حسن خليل عبد هللا111572161942208050

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيابرار ثاير محسن محمد111573211942151005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حيدر داود سلمان111574121941030170

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيه يوسف موسى زينل111575101942102025

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيعلي االكبر حسين غالي كاظم111576261941205036

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسارة يحيى فيصل مجيد111577101942136026

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيسيف هشام ثامر سرحان111578261941011063

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك رحيم حسن حسون111579111942138006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى جمال نصر فيصل111580141942079067

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الصدر للبنينكركوكاحيائيمؤمن طالب دخيل علي111581201941006046

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيليث رائد شاكر خضير111582111951005054

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب عصام عبد الستار محمد111583111952074024

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى517.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى عباس جاسم محمد111584141951019075

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الحليم عبد الرزاق عبد هللا111585161951002050

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيحسين محمد احمد عبد الكريم111586281951006048

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى506.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسمى علي عادل حشمت111587141952106013

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمؤمل مجيد حميد محسن111588131951010051

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقييسر رائد اسماعيل محمد111589111952074053

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى489.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه عبد الحسن محي حسين111590141952135015

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء عباس فاضل محمد علي111591131952118029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى488.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمر مرتضى عبد علي شهاب111592141951020051

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيآيه موسى عبد اللطيف احمد111593111952109002

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةتطبيقيضحى صباح محمد شهداد111594161952455021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيمهدي محمد مهدي هاشم111595101951006033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعبير باسم عذاب سعدون111596111952104015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقيمحمد قيس محمد كاظم111597261951044029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم صالح محمد حسين111598131951015003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك ياسين حمد منصور111599141952100008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمود غسان طه خضير111600131951029045
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد محمد عبد جاسم111601121951022004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن رسول طالب عمران 111602111951020012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقيأمين عماد محمد صالح111603191951012001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحنين شاكر محمود علي111604111952217013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشمس ضياء حسين عباس111605111952071022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيعبد العزيز اركان ماجد اسماعيل111606211951272068

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد وسام علي احمد111607101951036001

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى علي سهيل عبد111608141951027069

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسن مالح عبد السادة111609161951094103

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيغيث حسين رشيد سلمان111610151951001063

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينكربالءتطبيقياحمد سالم جاسم محمد111611271951033002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد حميد جايش مالك111612241951034026

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم وميض ابراهيم محمد111613111951058003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابو بكر لفته عبيد محمد111614111951026003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي كريم محمد عوين111615141951178016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد صالح خلف محمد111616141951046007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيساره احمد خزعل عباس111617121952107030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارتطبيقيايمن ثائر سامي ياس111618191951011012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد العزيز رافد يحيى عبد111619161951088018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد قيس ابراهيم صوفي111620131951001011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيامير رزاق حسين ثامر111621241951207011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيخديجه عامر عبد المحي جعفر111622141952072017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايه محمد سليمان احمد111623141952070006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمار فليح عبيد زعيري111624111951033021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد زانا صباح نوري111625151951011007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهالة عباس عبد الكريم خضير111626141952101024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد القادر غازي فيصل شياع111627111951156040

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيطه مهند فاضل احمد111628101951026057

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيالحسن محمد سليمان علي111629121951013006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد ناصر شعبان قاسم111630281951151058

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي سليم جواد عباس111631121951002044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعقيل عباس قاسم ابو الهني111632141951064012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقينوار سامر مجيد دحدوح111633241951016106

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيانوار هاشم جواد كاظم111634141952194002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقييوسف قيس ايوب سليمان111635141951170044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه احمد سلمان عباس111636141952133031
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قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيعباس اسماعيل كاظم عباس111637161951046030

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيطالب يعرب طالب سالم111638101951017035

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيرضا مازن سلمان عواد111639161951043043

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيمصطفى حبيب نزال شلج111640291951153294

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينكربالءتطبيقيمحمد علي حسنين عبد االمير نعمه111641271951028007

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىتطبيقيبراءة صالح هادي عبد النبي111642211952092006

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسنين علي فليح محارب111643161951019033

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمينا مضر علي مجيد111644111952100015

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب احمد محسن جاسم111645101952110031

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحمزة محمد جبار سلمان111646151951010012

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين محمد رؤوف عبد العظيم111647161951363180

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد مهند فاضل علوان111648131951020018

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيمقداد عبد السالم خضير حسين111649111951042035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء محمد زامل محسن111650111942105041

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا عبد المجيد حميد فراج111651191941069015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار عدنان عبد القادر صدام111652151941005105

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء محمد رحيم محمد111653151942041024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ناجي عبد الساده مزعل111654141942093069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيحسين شهيد محمد شهيد111655241941071016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم عبد الكريم محمد علي111656101942117087

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية العامل للبنينبابلاحيائيحيدر وسام سليم حشمت111657231941026010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيرسول فليح محمد جفيل111658261941011054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيعبير جبار جمعه ناصر111659131942116029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.6ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائينور اياد كريم حويز111660111942113092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحكم عماد رشيد محمد111661141941042019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي حسن جعفر111662141941021044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتمارة كامل جاسم محمد111663151942051025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيرواسي ظافر شالل غبين111664101942084015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى556.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيشجاع رعد احمد فيصل111665141941015019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن احمد جبار موسى111666111941006038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعايده مدحت كامل عيسى111667141942070092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى555.0انقرة-مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياالرصافة االولىاحيائيمريم حيدر غازي سلمان111668131942226011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس حيدر عبد الحسين جاسم111669131941009024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعلي محمود فرحان غدير111670191941011115

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى554.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عباس فنجان كريم111671141941009024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيقتاده خالد حسن نكوان111672101941017074
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيموسى حسين عبد الهادي شاطي111673151941011185

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعباس مهند عبد العباس حمزة111674121941032047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيبنين محمد حمزه حسين111675231942104015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبكر ياسين طه سرحان111676111941005016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد صباح عدنان ابراهيم111677211941273052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائينور الهدى نمير جالل سلمان111678261942096148

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبان عالء حسين ناجي111679111942116006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيابراهيم اسماعيل جاسم علوان111680101941024002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهاشم عدي حاتم حسين111681111941002055

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيصفا جميل محمود جاسم111682231942087232

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيمينا علي حسين عالوي111683211942145135

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة هيثم زاير حسين111684141942070097

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار مشتاق طالب سالم111685111942102058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيتاره محمد كامل محمود111686141942071010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد الوهاب محمد111687101942117080

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية العدل األهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه صفاء سعد فلحي111688121942119006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عبد الحسين جبار متعب111689121942098055

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياريج عبود عباس عبود111690111942080003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائينور رياض علوان خضير111691211942134090

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيوائل حميد عبيد سهر111692111941156104

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيرامي بشار لبيد ابراهيم111693101941043038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد احمد صبحي امين111694111941049126

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيعبد هللا ضياء محمود حسن111695211941026023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد خالد ناجي عبد الكريم111696101941013010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى545.2زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمحمود اكرم محمد علي111697141941010073

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مالك محمد صكب111698141942111116

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى545.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد حلو خفي111699141941013052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي وسام عبد الحسين علي111700131941016076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر ظافر كاظم منخي111701251941031881

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءاحيائيصدر الدين نوفل حامد ابراهيم111702271941154050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية سرى االهلية للبناتديالىاحيائييمامة زياد طارق عبد الرحمن111703211942163024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه عبد الحسين حميد ناصر111704141942066100

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين رحيم جاسم كاصد111705151941010027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عصام جبار غضبان111706131942103047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيخطاب خالد جبار جاسم111707211941272070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك نبيل سلمان عبد الهادي111708111942069011
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس نعمان عبد السالم عباس111709101942095044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا اسماعيل جابر خريبط111710161941094090

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيعلي حميد علي سهر111711271941014129

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيسجى احمد عودة خريبط111712131942121092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا كاظم طه مجيد111713101941016042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيدعاء سعدون عزيز حميد111714211942090061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعباس عالء صالح عبد الحسين111715231941020179

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيأمين كاظم جبر غضيب111716151941011003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيمريم محمد سعد جواد111717211942145132

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيسجاد سعدون محمد عبد111718181941153019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعبد هللا عدنان واهم كاظم111719281941001060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيمنار خالد عبد حسين111720101942100105

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيكرم محمد عباس خلف111721101941028065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مهدي مزهر علي111722111941040028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد صادق جاسم محمد111723141941052019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء بنيان ياسين عيدي111724161942184100

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيمحمد عدنان داود ابراهيم111725271941045062

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيبسمة محمد سالم احمد111726101942076007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائينور عماد علي كاظم111727101942115227

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب خليل ابراهيم درويش111728111942103044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف علي بهجت محمد علي111729121941002050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىاحيائينادين شاكر محمود محي111730101942093022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيطه عامر كاظم عباس111731101941020077

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد صفاء الدين جواد محسن111732271941001282

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عباس خجوري شناوة111733141942194031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيلواء الدين مظفر سمير جياد111734141941064034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا رعد جبار طالب111735111942110076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيضحى عبد الكريم محمد نوري صبري111736211942148037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيحسين يحيى خضر محمد111737211941033015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مقداد حسين علي111738141941019121

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين ناظم عبد الكريم مهدي111739141941047045

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينور عقيل طه عمر111740101942136046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيغيث صالح مهدي محمد صالح111741111941016092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيعلي ساهر علي حسين111742211941225031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي عبد الحسين راضي111743141942093035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن هادي فرحان روضان111744221941098019
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس فراس حامد عبد111745141941036020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيحوراء نجم عبد هللا نديم111746101942115044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا باسم خالوي مانع111747131941009026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيمؤمل عبد العظيم عبد العباس راهي111748131941003066

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار علي عبد الحسين عبد الرحيم111749121942102078

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عبد الزهرة عطوان حزيم111750141941182028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى حارث عباس محسن111751141941017108

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء إبراهيم علي حسين111752141942111062

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حيدر قاسم عبدالزهرة111753131942106012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيكرار عايد هاشم صالح111754291941007270

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0تركماني- ثانوية الرافدين للبنات كركوكاحيائيلينه عصام عزيز زبير111755201942174014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عبد الزهره حافظ مرداو111756141942110013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائييوسف كمال ناصر حسين111757191941298030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرتاج عالء عبد الحسين سيد111758141942132021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآيه صالح خليفه صالح111759151942056003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة نعيم رحيم غميس111760121942110085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا كريم رشيد مشحوت111761141941021094

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل سالم عبد االمير مهدي111762111942076048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبراء سليم عبد عبد الوهاب111763121942096013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى مؤيد علوان عباس111764141942140087

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيهاني لؤي ناظم مطشر111765311941063017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر حسن صالح معيلي111766101941019113

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيعذراء علي محمود دهش111767251942053061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنير طالل كامل حمود111768141941023077

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيغاده نجاح عزيز حسين111769131942091110

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء عدي عبد الكاظم محسن111770141942110011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر مصدق عبد المجيد عبد االله111771111941209039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيليث احمد كاظم مشالي111772131941011042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيميسم محمد سعدي شيخان111773131942101070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه حيدر عبداالمير علي111774131942091007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى ماهر حسين حياوي111775251941031784

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعدنان فائق عدنان خليل111776211941010060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا مهدي هاشم والي111777141941019065

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيحسين علي محسن صالح111778281951022026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيضحى زهير حمود سلمان111779151952049020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيحسام محمد حريف صايل111780231951044006
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسراء قيس جاسم جبر111781111952104002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسفانه محمد علي كمر111782121952102023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيعباس أركان إبراهيم هويدي111783221951019015

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء احمد طه خليل111784101942115090

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى626.6اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه ميثم صبري محمد111785131942070007

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا صائب مهدي حبيب111786141942086158

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى علي حميد عبيد111787101941043095

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى579.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائياية محمد صاحب سلمان111788141942071003

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشوق احمد عباس مهدي111789111942072075

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى يوسف عبد خضير111790131941008088

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتصالح الديناحيائيايات علي حسين علي111791181942230012

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيخليل اكرم احمد خليل111792111941018056

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى طارق سلمان فاخر111793141942070085

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس خضير عبيد معيجل111794141942083023

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه هللا اياد طعمه مولى111795141942079119

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور طالب عبود مطر111796141942068047

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيزيد عدي يحيى عبد الجبار111797191941009108

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس حكمت كاظم منصور111798131942118178

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه مزهر محمد جرخي111799131942104018

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمرتضى ماطر عليوي حماي111800291941005115

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية األمالي للبنيناالنباراحيائيزيد هاشم محمد صالح111801191941038007

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةاحيائيماريه محمد منشد زغير111802161942248005

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيبان فراس فليح حسن111803211942117005

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائياميمه يوسف صبر عذاب111804131942103004

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.6اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى باسم فاضل داود111805131942117153

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد حسين كنيج111806111942080075

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة رحيم سعيد فريح111807111942065130

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول جبار رويح سهيل111808151942080022

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى ماجد لعيبي شرهان111809131942107022

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه علي ناجي حسين111810131942091125

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيناطق هادي فاضل ظاهر111811231941008220

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين مهدي هميم حسن111812151942056013

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيه عامر عبد اللطيف محمد111813111942217002

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلاحيائيزكيه سعد محمد سعيد بشير111814311942054024

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود جاسم محمد علي حسين111815101941014066

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيدر علي عبد العزيز كريم111816161942145045
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قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره غاوي عبد هللا مجلي111817141942068020

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمصطفى عادل داود محمد111818221941356125

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه بشير عبد االمير حاتم111819141941007035

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.1اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمد قاسم محمد111820101942115097

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيتقى شاكر عكار حسين111821261942107024

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور محمد محيبس نجم111822221942125272

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حسين علي مجيد111823161941075284

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبراس يوسف عبد مزعل111824121942089097

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عدي بدر محسن111825111942091047

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسناريا علي مجيد حسن111826111942067076

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيموسى سعدي كنبر شغيت111827151941007181

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيماجد ناجح عالوي نعمة111828291941005096

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك الرحمن عصام صبري هاشم111829101942090027

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه جالل علوان سعد111830131942281009

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية االنتصار المختلطهالنجفاحيائيضرغام جاسم عبد الساده جاسم111831251941036007

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عبد االمير جاسم محمد111832121942110112

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي مظلوم علي111833131941010156

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيسالي نوري سعيد عبد111834211942139100

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمقتدى حيدر حميد كاطع111835131941022070

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب علي شبل شعيب111836131942123012

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى محمد عبد الرزاق محمد111837111942073059

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيريم احمد شعالن حسون111838131942091061

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار عبد الكريم جبار عوده111839131942093107

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء صادق جعفر احمد111840121942118025

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدانيه عادل طهيلو داغر111841151942047044

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد ناصر عباس عبد111842141941178002

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول علي عاكول جبر111843141942076017

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ علي حسن زاير111844131942118263

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيروان مهدي جلوب راضي111845101942102035

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه رضاء ازياره جبر111846141942134103

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيليث منذر ظاهر وناس111847111941049120

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عباس جاسم نعمه111848111951058090

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد فاضل عاشور جعفر111849141951016047

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيزين العابدين اسماعيل مردان هادي111850271951001048

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهبه راضي جواد كاظم111851111952071033

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء خالد عاتي محسن111852111952109021
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قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم محمد عبد هللا كاظم111853111951156002

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية الغدير للبناتبابلتطبيقيهاجر احسان صدام عبد111854231952131009

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيحيدر عبد الحمزه شنابه حميد111855231951014018

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد مصطفى احمد امين111856131951001013

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقياحمد شامل كامل سلمان111857191951028003

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية راوة للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى عماد جاسم محمد111858191951022013

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلتطبيقيعلي حسين محمد علي دهام111859231951005032

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين سمير صبري يوسف111860141951013026

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيمحمد فالح حسن حمد111861271951015078

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى رعد حميد عجيل111862141951030041

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى502.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد صادق جعفر علوان111863151951071229

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عدنان عبد الرزاق علي111864161951105013

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0الخارجياتالرصافة االولىتطبيقيمينا عالء عاشور جوده111865131952401023

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلتطبيقيعمر هاشم محمود عنيد111866231951254023

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حيدر سلمان عليوي111867141951022043

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد محمد نزار شاكر111868101951061003

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقييمام ياسر اسماعيل ناصر111869131952073036

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين كفاح مجيد عبد الحميد111870101951045015

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيمصطفى عبد الرحمن حردان احمد111871251951007210

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيليلى محمد عبد الرزاق محمود111872111952103030

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى كريم مجيد رشيد111873121951031133

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عامر كتاب رزاق111874131951051023

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد جواد عبد الكاظم عباس111875271951001117

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيغيث اياد عزيز مجبل111876101951020129

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيالزهراء علي مظهر مهر111877131952283004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائياسراء حسن سلمان عبد الكاظم111878231942271019

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايالف محمد هاشم نعمه111879151942041010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيلبنى طه ياسين حسين111880101942114053

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائينبأ ماجد اسد حيدر111881211942156073

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى568.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيوسق حيدر مبدر نايف111882231942126117

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي خبار عكش111883221941077037

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعثمان علي داود سلمان111884111941005066

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيبهاء الدين كامل جواد راضي111885251941001034

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيمرتضى كاظم علي مجيد111886211941026044

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيصفا نعمان جوهر جاسم111887211942094074

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد فاروق احمد عبد هللا111888111941020007
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه الزهراء عبد االمير يونس خضر111889161942145122

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه تركي مظهر كاظم111890241942081074

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةاحيائياحمد صالح الدين ابراهيم جاسم111891321941004003

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيتماضر هاشم محمد هاشم111892241942169016

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيبكر رحمن عالوي محمد111893101941026065

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ عمار عبد العزيز حسين111894111942078031

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم جاسم احمد جاسم111895141941021001

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائياحمد عبد الكريم خضر خلف111896201941084010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيأيمن حميد عبد العباس عبد الحسين111897251941009035

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك علي حسين علي111898101942139012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين مرتضى مهدي موسى111899121942112039

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيارشد عاصف عوده عيسى111900161941075018

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيزينب عوض حمود زايد111901291942052148

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم منال ناطق محمد جواد111902121942093054

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزهراء سعد حبيب خضير111903211942138070

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان محمد منديل حسوني111904111942071044

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرفل احمد علي عباس111905121942109033

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيدنيا عبود رحيم سلوم111906211942094032

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيحسين عبد علي جلو غضبان111907161941019013

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين هادي عذافه التهيم111908131941022023

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهال شامل هاشم طاهر111909121942089114

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصبا نبيل غازي غضبان111910141942125026

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ثامر هادي شلب111911111941026095

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عبد هللا سيد زاير111912151942045042

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهوازن حيدر عباس راجي111913111942109162

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين سالم عنايه حسن111914131941030033

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس علي عبد الحسين عبد الصاحب111915141941182040

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيمحمد خالد كاظم روضان111916211941039040

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجعفر عالء عبد الحسين علوان111917121941031040

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية كلية بغداد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعهد عمار عبد الكريم عبد الجليل111918141942129039

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشيرين حسين محمد مامكه111919151942047109

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء طارق حامد عبد111920141942132030

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيجمانه نزار جاسم هاشم111921131942121028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر رياض حسين حمودي111922141942079118

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيمريم براهيم حسن حسين111923241942220451

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثاتوية المتميزينواسطاحيائيفاضل حسنين فاضل صادق111924261941040011
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار عالء كاظم عالوي111925161941060107

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.6ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزبيده موفق عبدالكريم جاسم111926131942108024

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى مازن عبد االمير عبود111927121941030204

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين هادي عبيد سلمان111928111941023021

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد لواء اسماعيل ابراهيم111929131941034040

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عبد هللا نعمه حسين111930111942106033

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيحمزة احمد اعبيد منديل111931171941042003

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيمحمد راهي مليح جواد111932241941021037

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيامنه صابر حبيب رجب111933181942232008

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عماد جميل عزيز111934141942080096

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى صارم كريم خميس111935131942072032

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايات احمد عالي حسن111936121942112018

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحذيفة كنعان منصور إبراهيم111937141941015011

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيحسن خلدون قاسم محمد111938161941019009

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمالك مازن طالب سلمان111939151942055110

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي سلمان مجيد فالح111940101941048021

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهمام عبد الرحمن ذيبان حمادي111941111941005106

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد جمعه هاشم111942111942080074

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس عيسى كالوي جابر111943141941017051

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه رياض غانم احمد111944111942073029

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيذو الفقار عامر عبد حسين111945111941013014

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعمر وجدي ناجي حمادي111946191941020042

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب باسم صالح غضبان111947161942332054

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيرضا جمال نعمه سفيح111948121941030088

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى وعد خليفه عبد الكريم111949101942120090

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانسجام هشام جسام محمد111950141942138001

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمسلم عقيل ابراهيم شالش111951141941047160

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر حسين كريم كاظم111952141942100154

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.7تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية النموذجية للبنين كركوكاحيائيحيدر اكرم جالل توفيق111953201941399017

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيفاضل حيدر زهير فاضل111954121941025086

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيكرار رشيد صحن طاهر111955261941209172

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى علي عبد الرحمن نصيف111956141942111055

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحمزة عادل عبيد فحل111957111941187011

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء محمد محمود سلمان111958141942125014

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عبد هللا كاظم ابراهيم111959111941016065

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى منصور جميل محمد111960131942093122
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد احمد عبد الوهاب عبد الكريم111961101841003024

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن عودة جاسم محمد111962161941084022

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائيكرار معمر بدري عبد هادي111963111941017030

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عماد عبد الكريم حسين111964141941017072

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا فراس عصام محمد111965141941021092

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتمارا خالد حيدر نايف111966141942067025

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائينور الدين حيدر شنشول قاسم111967131941016118

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيهاشم عادل هاشم جاسم111968121941026203

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عادل عبد الجبار راجح111969121942105089

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائينور غاني عجيمي مران111970141942401065

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي عبد الهادي جعفر شريف111971271941010104

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائياحمد عدي محمد معجل111972191941070007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيطه صباح جاسم عبد هللا111973121941022064

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي وليد عمر فيصل111974101941026216

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقية خالد عباس زبالة111975121942110038

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى سعد علي محيسن111976101942090070

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيميمونه علي حيدر فاخر111977151942080150

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية الكوت االهلية للبنينواسطاحيائيعلي سلمان نمر عبيد111978261941042010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيايمن تقي رحيم مصطفى111979111941016028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمرتضى عقيل جخيور سفاح111980221941036273

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرح محمد ذنون جاسم111981141942078088

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد احمد زباله111982141941016091

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأزل حسين خضير شمخي111983141942111004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء علي محيبس علوان111984121942098045

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن وليد حميد محمد111985101941022055

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائينور مفيد حمود عباس111986101941026303

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى طالب وحيد ياسين111987121941030235

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء عباس داود سلمان111988141942100008

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية المستقبل االهلية للبنينبابلاحيائيابراهيم حيدر زوير جحيل111989231941284001

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء هيثم حيدر جاسم111990141942102041

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيعثمان ساهر علي حسين111991211941225028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم سمير ابراهيم علي111992131941010002

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياركان رائد عبد الرزاق محمد111993101941026041

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد محمد قاسم محسن111994131942098108

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمنتظر عبد المطلب عباس صالح111995101941034023

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلاحيائيفاطمة شالل خليل ابراهيم111996311942063013
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيحوراء محمود عطى عباس111997211942110017

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائياحمد قيس عبد الواحد عباس111998271941035006

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائياالء عامر يحيى ياسين111999211942095007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي رعد احمد جاسم112000261941001115

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيمهند رفعت اكرم محمود112001211941225044

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء هيثم كريم فليح112002111942064018

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحسن إبراهيم خلف مطر112003191941009087

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0ثانوية المبدعون االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي جبار زغير عباس112004221941378009

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد سعد عبد عواد112005101941041007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيذو الفقار عبد الكريم محمد عبد الرضا112006261951002018

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد محمد قاسم موسى112007111952106016

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيالسجاد عدنان حبيب احمد112008161851019015

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد الكريم عبود عزيز112009161951139128

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عادل محمود جابر112010131951001046

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسنين علي عبد الجبار112011161951019093

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلتطبيقيمحمد حمزه مدلول عبيد112012231951019057

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيزين العابدين صبيح حسن غضنفر112013281951009036

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد حسن عبد الهادي محمد علي112014131951023003

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء عباس لفته جاسم112015141952145011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيامير عبد الواحد محسن احمد112016151921001009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيمنى ماجد صفر محمد رضا112017111922061052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء فالح عبد حسن112018141922079027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبياسماء ستار كاظم حمادي112019141922110015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي حسين صالح112020141921061025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عمر انس صالح112021131922070064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي مصطفى لفته علي112022151921001103

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى عماد رزوقي حسن112023101921027111

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى520.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد ماجد عبد المهدي علي112024121921009112

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حسين محمد علي112025121922118051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى517.0ثانوية السيدة عائشة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عالء حميد محسن112026131922123032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيمالك محمد عباس علي112027231922122041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر محسن عباس محسن112028141921001011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ناظم عبد الرحمن شكر112029141922133048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى510.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبياروى احسان عطا احمد112030131922129001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيموده محمد حسن برهان112031131922071085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد نجم عتاب هاشم112032141921038075
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيمسلم خالد خلف عاكول112033131921024114

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء مصطاف جاسم محمد112034111922070032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء جواد ياسين نخنش112035121922099032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ باسم غانم شيحان112036151922058081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيانس محمد خلف محمد112037111921160007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيمقتدى عماد عباس محمد علي112038131921015061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيتقوى عصام عواد جواد112039101922106011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيزهراء عبد السالم فاضل جباره112040101922103010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي رزاق شحيت موسى112041151921015049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0ثانوية الفيحاء للبناتالرصافة االولىادبيعبير حيدر عبد المحسن علي112042131922084020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس قاسم موجد داغر112043121921009130

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن غسان عدنان اوهان112044141921025009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء مثنى غضبان ياس112045141922067092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسين علي جاسم112046131922070032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيعلي غالب جلوب علي112047121921170029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعمر مؤيد أحمد محمد112048101921014057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حسن حافظ محسن112049151921008058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد حسن عباس كليخ112050141922080042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيسجاد فوزي محمد زبون112051131921014040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن سمير مناتي مشكور112052121921009044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد سرحان سعيد ابراهيم112053111921052075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه حسام محمد عبد هللا112054141922076108

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيبسام مهدي حمزه مالح112055141921061010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيخيرهللا عدنان خلف يتيم112056141921037109

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيسوالف فالح خلف بطيخ112057131922070046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيرانيا رائد ابراهيم محمد112058111922087013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبينورهان ماجد مهدي صالح112059141922074146

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فخري عبد هللا حسين112060141921019097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه سليم عباس حميد112061141922079093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيطه سمير هامل حمادي112062121921034087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيزينب اكرم جمعه محيسن112063131922073051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيرسل جابر عباس جابر112064131922091038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيمنتظر فاضل عليعل سنوح112065111921011072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيبراء مهند محي الدين دحام112066131921042015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء اركان عبد الحمزه عطيه112067121922125031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبينور محمود لفته عباس112068111922075062
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين منير كاظم جياد112069141921061027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى رياض ابراهيم حزوم112070131921017095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمها فالح محسن سلمان112071151922044102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه عصام شاكر نعمه112072111922074031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي حسين رومي112073141922134045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعلي عبد الكريم عبد هللا موسى112074101921027072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبينورس كريم كاظم رجه112075141922092058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية هوازن المختلطةالكرخ الثالثةادبيخليل عدنان زيدان خلف112076121921176013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي سمير جبار جاسم112077151921001090

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين كريم محمود فرهود112078121921005022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيسوسن رائد محسن عبد علي112079141922085011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي متعب حسين112080141921024061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر محسن عجالن جلوب112081121921009095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه ناصر غفوري محمد112082101922077045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء مخلص حسين جباره112083121922102031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب صالح سوادي هاشم112084141922134049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير حيدر هاشم محمد112085141922076081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد علي عبد هللا فرحان112086111921156102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى490.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه جبار سلمان حسون112087121922085028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى490.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيبراق عصام محمد جدوع112088111922063007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى490.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيامير اسعد علي بنوان112089151921020011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى490.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه صالح خزعل جويد112090141922076093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى490.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيتقى نعمه دهش فرحان112091141922134020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبياسامه احمد داود سلمان112092141921013015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيبراق قيس هاشم عبود112093211921077015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء نبيل علي عبود112094121922095021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيراجح عبد هللا عبد الستار دواح112095111921180062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيمريم اندرول سامي محمد جواد112096101922117045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبياحمد هيثم حماد زيدان112097101921027013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه بكر قدوري سلمان112098141922076076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه صالح جواد عبد112099121922087046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه مصطفى عبد حرب112100141922065039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيساره صفاء شاكر محمود112101131922101050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزينب احمد عبد الواحد جاسم112102101922096038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء نصير حمود عيدان112103111922073055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى حسين بدر عبد الساده112104141922109087
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرحمن هشام محمد كاظم112105131921017048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيهبه فالح عبد االمير علوان112106121922090081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيايفان حامد حميد حسن112107151922047010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر علي محي سلمان112108111922108083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء وليد رسن دلي112109111922089037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي مشتاق طالب شندل112110131921012081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى عامر راضي كاظم112111131921042107

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين عمار لطيف محمد112112121922090008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيانتصار رائد ساهي جعفر112113141922102009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية حطين للبنينبابلادبيحسين عبد الهادي عباس حسين112114231921023012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبينبأ قيس حميد بدوي112115131922073102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيساره زياد علي خليل112116131922118094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيعلياء ثامر حميد خضير112117141922111046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد كاظم عباس راضي112118121921034081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى486.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبياية صباح عبد هللا حسن112119141922098002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيسيف عدي هالل عبد الرحمن112120101921014026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى علي عوانه محمد112121141921061104

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس مبشر علي هاشم112122151921009101

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس صباح اسماعيل محمد112123111922077030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيرانيه بكر سبع حسن112124131922099015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب فاضل حسين هيس112125141922074080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب سعد علي محيبس112126111922071044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار محمد عبد الكاظم سلطان112127141922149021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عبد هللا عباس جلود112128111921054003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبينوران حارث محمد رحيم112129111922075063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيحسنين زياد محمود عبد الوهاب112130131921006018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيعصماء محمد حمزه عراك112131101922077041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه براق حسون عناد112132151922050091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيذو الفقار راضي محمد حسين112133151921001050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف عالء ياس خضير112134141921030098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيايه حربي شمس حمد112135121922087006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىادبياحمد زياد كامل سلمان112136211921224001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىادبيدعاء كريم علي مراد112137101922220009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0الخارجياتالرصافة االولىادبياسراء عطية داخل عفلوك112138131922401002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيقصي قيس رحيم بشير112139121921018047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد كريم صخر سلمان112140111921022003
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيمريم سمير جمعه جالي112141131922126038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد طالل عبد الحمزه علوان112142141922066025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيهدير خالد محسن عبد هللا112143131922122056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيساره اثير جبار جعفر112144141922111033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه عدي محمد عبد112145141922134037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعبد العزيز محمد هاشم جعفر112146131921042053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي حسين هاشم112147141921024252

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيام البنين عباس كوين عواد112148141922102005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيابا القاسم محمد عالوي لفته112149111921027001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا احمد حميد مطر112150101921008077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء نهاد عبد علي محمد112151111922100010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0الخارجياتالرصافة االولىادبيايالف احمد كاظم علي112152131922401009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيعائشه عبد هللا محمد عبد الحميد112153131922073083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى قحطان علوان حسين112154141921031078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيسجاد ناصر علي خانه وك112155131921019022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيرقيه قاسم عبد اللطيف محمد112156101922107016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيليث أحمد جبير هاشم112157151921018105

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء باسم كاظم واراني112158141922120015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى482.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيعبد الرحمن عباس محي علي112159131921025033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف وليم صبحي محسن112160111921017079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيهويدا علي عبد االمير حسين112161131922075044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزينب هاشم عدنان نايف112162131922101046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد غسان مأمون عبد112163131921031036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمنال سعيد فلفل عطيه112164261922126089

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن حيدر مهدي زيدان112165141921176025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيحسام علوان حميد مراد112166211921054015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبياحمد سعد علوان سهيل112167101921016005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيهاجر راجح حميد الزم112168121922125135

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء كريم عبيد كاطع112169141922073050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه مهند فيصل خزعل112170141922134039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب فارس حميد مهاوي112171121922089033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبياسامة نصر احمد فارس112172111921034004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيآيه علي راهي جلعوط112173121922125005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيسرى طالب جاسم عبد علي112174131922070042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيفهد خضير عباس شالل112175111921033086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر مضر ابراهيم محمد112176121921003024
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرحمن حيدر عبد حسين112177131921027015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد حسن داخل جحيل112178121921009226

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيرعد سعدي جعفر حسين112179121921048039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى479.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيحسن هادي اسمير محسن112180221921079009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيهبه محمد عبد الزهره غانم112181131922071093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيساره علي ناصر محسن112182111922111057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيحسن كريم حسن دبعون112183261921025019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتقى عبد االمير عبد هللا كاظم112184141922111015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه رحيم كاظم علي112185141922221023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبينور رائد خلف امعيدي112186141922095083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين هشام فيصل تايه112187141922144012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء عباس جلوب الزم112188111922076038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيعبد الحكيم لؤي عبد الحسين عباس112189261921156021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعمر عبد الناصر شركان حسين112190131921029036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىادبياريام اسماعيل عباس ساجت112191101922220001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد الكريم هاتو فرحان112192141921208010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي محمود كاظم112193141921037080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيحسين طالب اسود عبد112194131921019010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد لفته عبد علي مونس112195101921021050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين علي عبد الجبار عبد الحميد112196121922127026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى477.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبد الكريم حسن فنجان112197141921045037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ثانوية العفاف للبناتواسطادبينور غازي بريج صالح112198261922141011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيصفا ستار جبار حسن112199101922103017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيرقيه علي عباس محمد112200131922101032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيساره ماجد خليل ابراهيم112201141922120020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيخالد مازن قاسم رسن112202141921211019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر قاسم جياد عبد112203141922092025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد رحيم شواي جابر112204141921061096

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد نبأ كامل محمد حسين112205121921003035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار عمر شكر علي112206151922045113

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد علي سعدون سدخان112207151921020009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد عباس خلف112208141922070043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيرفقه الياسر حسين عيدان112209131922070024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه حقي اسماعيل جاسم112210111922071047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيندى يعقوب يوسف ظاهر112211141922102118

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيساره محمد عزيز محمد112212131922099032
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيهناء شالل طرفه ماجان112213261922126099

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم راهي مطشر ثجيل112214121921034001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيشهد وعد رضا كاظم112215131922070048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل لطيف عبد الحسين مصبح112216141922067039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك فراس محسن كاظم112217141922111014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيهبه سعد محمد علي112218131922078054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتالرصافة الثانيةادبيريام ضياء جواد عاشور112219141922147003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيهجران جبار حسين دخينة112220141922070099

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيايمن داود علوان مليبس112221141921061009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيأحمد صباح طالب شاكر112222101921014005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيسلوى قاسم نعيم عبد112223261922125017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيمهى مهند جاسم عوده112224131922100041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمهدي فالح صالح مهدي112225151921007255

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسين صالح عزيز حسن112226131921024029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيليث ناطق مزيد خلف112227141921024209

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي محمد احمد قدوري112228121921006026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس رحيم جاسم تريجي112229151922053072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبيرسل نياز علي فهد112230191922188018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى عدنان مهدي ولود112231141921054031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم احمد موحي دبيس112232141922075181

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ سلمان محمد عبود112233121922134163

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزينب عماد علوان شاطي112234131922101043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيكرم اديب عبد المجيد عبد الكريم112235131921042079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عدنان حمدان سعد112236151921003023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حيدر عطيه بدن112237141922072044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم حسين سلمان حسين112238121922087051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيايسر اياد عبد هللا شكور112239131921024017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين عباس حاكم صالح112240121921034042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء نعيمه عمار حذيه112241141922075054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيايه محمد هادي دامن112242131922118018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيآيات جبار فليح حسن112243261922108001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيتبارك غني عبد حسن112244131922118031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر سالم مهدي صاحب112245151921002059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيمؤمل سامي نجم عبد112246121921172024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيانور جودت عبد الرزاق عباس112247111921180031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء هادي صالح عبد هللا112248141922075008
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القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين حسين دعبول علوان112249121921008019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيبراق صادق شاكر عبادة112250121922103008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك سلمان داود سلمان112251141922067021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي آحمد خالد شكري112252111921024027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيعلي انور حسن عالوي112253101921001024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين قاسم عبد االمير حسن112254121922087011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0الخارجيونالرصافة االولىادبيعلي باسم فرحان سلمان112255131921400015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيشكران لؤي نجاح عباس112256111922112086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيعباس محمد غازي منعم112257101921008074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عباس نجم سهيل112258111921156070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم لؤي مجيد عبد اللطيف112259111922101053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي خليل ابراهيم112260131921017025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم سالم رشيد شحيت112261141922101034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي غازي سلمان جويد112262141921037199

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء عبيد محمد عبيد112263151922055024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى عامر محمود رفيع112264111922102034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيقبس مالك دعير كريم112265121922127087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا عبد الستار عبد الجبار ابراهيم112266141922127022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعزيز عبد الزهرة عزيز عليوي112267151921003055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبياالء ياسين محمد حسين لفته112268121922110001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد لطيف محمد حيدر112269141921045058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عدنان يوسف عبد هللا112270131921024101

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيرند علي سليمان محمد112271121922016005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0ثانوية دمشق للبنيناالنبارادبيياسين جمعه هالل فتحي112272191921052024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى ناجي عبد الرضا عبد هللا112273131921003071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء علي عودة لفتة112274151922047058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيساره كريم سابط شيحان112275151922055056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جاسب كاظم جاسم112276141921038141

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيمنير عدنان احمد حسين112277111921034050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عماد محمد اسماعيل112278131921017087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء لطيف طعمه حادل112279141922079029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيريتا رعد هنري جميل112280141922111021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى حسين نجم عبد112281151922046035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي حسين شاتي الزم112282131921008095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل نعيم كاظم دوار112283151921003095

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيحسنين ضياء صابر سوادي112284151921013021
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القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبينبأ نجاح جندي حالوب112285131922073103

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0ثانوية الشباب للبنينالكرخ االولىادبيسعد عبد نواد ابراهيم112286101921023008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسن كريم محمد112287141922074066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فالح حسن محمد112288141921024167

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صالح حسن حسين112289141922079053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمنتظر مرتضى صالح مهدي112290111921007084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيطه مصطفى جواد علي112291121921011025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيجعفر ريسان سدخان جبر112292131921011014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيساره احمد جاسم عليوي112293151922054064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك جاسم فرحان علوان112294141922100011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى جبار جلوب ربح112295141922134056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيبلند وليد عباس حسين112296131921034016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر جعفر صادق جعفر112297111921003034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيزهراء محمد حسين حسن112298131922071039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد علي حسين لفته112299151921020123

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيأبو الفضل علي قاسم عطيه112300151921018002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه خلف عبد الحسين فالح112301121922087045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبينورا خالد ناصر حسين112302141922076134

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه علي جتان كاظم112303151922047041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبينغم ناظم محمد عليوي112304121922103051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء احمد مجيد مهدي112305121922110025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى رحيم صيوان علي112306141921045067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه سالم رخيص محمد112307141922115104

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي عبيد ديوان112308141922133045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه عبد السالم خضير عباس112309141922080031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه عبد الزراق علوان سويدان112310111922137007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبينور سلمان حميد محمد112311101922077058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس علي عناد جبر112312151922040128

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه صالح مهدي خليل112313131922075026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيخضر عباس نجم عبود112314111921024021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيزينب ثائر عبد الحسن نيرك112315131922071040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمود شاكر محمد112316141921026127

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى صالح شريف رزاق112317131921002083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه وسام هاشم موسى112318111922071026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا احمد يونس سلمان112319111921181073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد عباس فاضل فواز112320111921053083
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي سرحان ياسر مزيد112321151921018087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد رحيم دعاج جعاز112322121921202160

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى احمد جاسم سلمان112323151922062003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية ابن البيطار للبنيننينوىادبيمحمد عصام محمد يحيى112324171921142064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى تقي كاظم شرهان112325141921008110

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي ماهود سعد112326121921011011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيسارة هاشم محمد خلف112327141922093048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيميامين علي هاشم شرهان112328111922099047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيساره حسين روضان حمد هللا112329141922092022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيايات صالح حسن فريح112330111922105005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيياسر ستار خضير عباس112331261921156046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيربا مصطفى حسن علي112332131922130013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبياسراء طه غني طه112333211922145005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيسالي حسين جبر كاظم112334121922134091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيموسى مهدي قاسم حامد112335121921034165

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيبكر عالء رحمن سلمان112336131921029007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين جميل نعمه سعد112337111922116018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم صالح احمد حسين112338131921015001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيعلي عبد االمير محمد عبد االمير112339101921015049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبيسجى محمد حسين علوان112340131922129022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبياكرم شريف حريجه محمد112341131921012018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيزهره خالد شنان عليوي112342141922191032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب احمد حسين نافج112343121922134079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيفرح نبيل عبد الحسن محسن112344131922093098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبياحمد قيس هاني حسين112345111921180013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد شهاب احمد صالح112346121921044073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيرفل زياد اسماعيل عبد112347101922077017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى رائد محمد رشيد112348121921008035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد ضياء داود عبد الكريم112349141921027105

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيزهراء جميل جمال عيسى112350111922401039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيقنوت ماجد عيسى سلمان112351141922111056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعادل صالح عادل كريم112352111921180085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيتقوى حسين جار هللا محي112353111922136025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم جبران فريخ عبيد112354111922076130

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس علي فاضل عباس112355111921015055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيعلي عادل شبيب ياسر112356121921033012
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيدينا مضر عبد الحميد كاظم112357131922088004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه احمد صالح علي112358121922099068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء عبد الكريم برهان علي112359121922093008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صفاء جواد فاضل112360141921019172

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد فرج جابر صالح112361141921028089

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبينور قحطان مهدي عباس112362181922236053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك اياد حسن شحيت112363151922047019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء محمد عبادي صكب112364151922044014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيطيبه اركان ابراهيم محمد112365131922101063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبياحمد علي حسين عبد علي112366131921015005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعمر ناطق حاجم سلطان112367101921027085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر سالم علي حسين112368121921048128

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعمر وليد هادي كتاب112369131921004071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبينور سمير مجيد سمين112370131922098179

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عماد ابراهيم عبد الساده112371121922127092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى علي محسن حنظل112372141922115063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه حسين احمد وشل112373141922079084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين سليم جميل عباس112374141922191019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبييمامه هيثم عبد الحسين حاجم112375111922094088

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيموسى عبد الجبار مجيد سلطان112376121921019025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر اسماعيل كاظم حمادي112377141921037050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيأماني قاسم عباس طه112378131922103002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيآيه سالم فالح حسين112379131922095001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيعذراء حسن حمود مولى112380131922107089

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيايثار حسين سعيد هزاع112381121922095008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر غسان علي زاير112382141921176036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيأيه نجاح جهاد فليح112383141922133005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسن جاسم محيسن112384141922115034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيداليا حيدر غني عليوي112385231922126017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيبالل فوزي ياس خضير112386121921018012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل علي صاحب عباده112387111922104032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيتبارك هيثم جواد كاظم112388101922103005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيبتول رحيم عليوي اسماعيل112389151922053006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل ماجد عزيز لفته112390151922042022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيحال علوان حمزه دايخ112391111922095025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد سمير صالح مهدي112392121921002026
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي جابر رسن زيارة112393141921027126

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي فالح حسين112394141922144023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيحسن عبد الجبار كريم جليل112395101921008030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى قاسم ناصر جهلول112396151921008138

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيرانيا شاكر محمود حسن112397111922150011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء نصيف جاسم عناد112398141922075101

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيهدير منذر حميد سليمان112399101922129044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمود شاكر حسين112400121922089029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيأيات محمد رشيد عبد الرضا112401121922087003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسين عباس حسن حسين112402131921024030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيآيه موفق عبد الوهاب رحمه هللا112403211922110006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى قاسم علي عويد112404111922099032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيمصطفى محمد طالب كريم112405131921025056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل رياض شاكر جنام112406131921017075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد تحسين عالء رسول112407111921017056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود صبار عباس مزهر112408111921021115

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبة عمار ابراهيم عبدهللا112409111922109057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيرغد صالح قدوري كريم112410131922073043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء قاسم حسين حمزه112411141922075155

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه علي ادهم عبد االمير112412131922072033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبياية هادي عبد الحسين دنانه112413131922118014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف هيثم حارث سلمان112414111921051040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيحمزة مهدي قدري طالب112415101921015017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيسعيد سامي سعيد جاسم112416111921011029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي سعدون سدخان112417151921020035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد عبد هللا صالح112418141921036061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى ثامر رسول علي112419121921048116

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر حامد سلمان عواد112420111921051023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبياحمد علي حسوني راشد112421261921156004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبييوسف ابراهيم حامد طعان112422101921027127

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبياشجان جمعه خلف مبارك112423111922089005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبينور عدي محمد صحن112424141922072124

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه فاضل جبار ناهي112425141922136067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى خميس احمد عباس112426131921024119

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عادل عباس محمد112427111921057005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيزين العابدين علي محمود حمزة112428141921037114
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى جاسب يوسف حسين112429141922110155

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ابراهيم علوان لاير112430131922099021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر حسين جبار مطير112431131921042029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء غظنفر عدنان عبد الهادي112432121922103011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم محمد عبد الحسين محمد112433121922134151

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيسجى عادل محمد عبد الحسن112434151922054070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا علي ابراهيم همالن112435131921014051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاالنبارتطبيقيعلي ماهر مزهر حميد112436191951348060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد صباح سامي حميد112437121951030002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه محمد عبد الرسول عبد الرزاق112438101952117021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى488.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيضحى احمد رزاق فرج112439121952089018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي باسم احمد سوادي112440111951020038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر عبد الحسن جاسم محمد112441151951008023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيرفل اسعد اسماعيل حسين112442131952091014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار حيدر اسود ناجي112443141951005030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم عمار سالم داود112444111952104016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء دريد حسين جريدي112445111952110023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيوائل خالد جورج رزوقي112446141951020083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمهيمن عادل غالي حطاب112447121951032101

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ثانوية المنصور األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى خضير عباس هادي112448101951034013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد حسين جاسم محمد علي112449111951048001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه فوزي محمد علي حسين112450101952076012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد اياد ابراهيم خليل112451141951016002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيحسين علي محسن ضباح112452221951021023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةتطبيقياحمد شكر احمد شكر112453141951010001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيالمرتضى علي جمعة هادي112454121951032006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيساره علي حسين قاسم112455121952105025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب سعد صباح محمود112456141952105014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيأمنه قاسم عبد الرسول حمودي112457121952107001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدينا انيس صالح الدين حسين112458141952193001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد احمد مجيد صالح112459111951003022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياعراف محمد يحيى محمود112460141952086002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيعبد هللا حسين مهدي جواد112461211951026024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء كريم جاسم محمد112462141952072024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء محمد جبار علوان112463101952089007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيهدير أحمد عبد الرزاق عبد العزيز112464151952054042
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى ماجد عابد نصار112465111951018069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشهد أحمد عبد هللا لفته112466121952122028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحكيم حيدر كريم فخري112467111951006053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرقيه حسن علي فرهود112468121952098014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد دريد رضا حيدر112469151951015001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتمارا احمد علي حسين112470111952073013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقياحمد ايوب ناصر حسين112471221951037002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى علي احمد زيدان112472141951203080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيغدير شوقي عبد الجبار شاوي112473131952118043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيشمس غسان زيدان خلف112474131952071025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد ثائر حسين عبد هللا112475141951020003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى كامل نعمة صالح112476161951045036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد مناف محسن محمد112477121951015008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى هاشم حسين لفته112478111952106015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيسبأ محمد عدنان عبد االمير112479121952089014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم العذراء مهدي مريس شنيت112480131952117036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحمزة عباس جاسم محمد112481141951030011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايات احمد طه ابراهيم112482111952075004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحوراء عباس بالص عليوي112483151952042006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيمها جواد شفيق عبد112484271952083036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء حسين قاسم عباس112485121952087012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد اياد جاسم رستم112486121951007032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي عمار سلمان حاتم112487121951006019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمنار مظفر جميل حسين112488121952118040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا علي احمد فاضل112489111951040008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس علي كاظم محمد112490141951063007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمجتبى غالي عبود حسان112491111851037051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكرار كريم عبد علي حسن112492151951071198

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي باسم كامل خلف112493151951008031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد العظيم عبد هللا عبد حميد112494131951006023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد جاسم زبون والي112495151951001002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيساره جمال رجب حبيب112496111952072024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عواد سعود حجاي112497141951017017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الوهاب عبد الباقي حسين112498161951046047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيايه حسين حمد حسن112499121952087004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمنتظر محمد مظلوم فارس112500131951005067

3590 من 3125صفحة 
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور قاسم محمد موسى112501141952224029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا احمد جبار هاتف112502231951282017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيبنين فاضل جبار محمد112503151952045012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد علي عباس صالح112504111951013059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر عبد هللا حميد حسين112505131951026006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرؤى دوري محمد مشعل112506121952094027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيخديجه محمد عبد الزهره جبر112507131952070008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسالي علي مظلوم عوده112508141952149014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيايمن عباس مهدي نعمه112509121951043002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمنار عدنان ابراهيم حمد112510121952087036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمة طي سالم شاكر112511151952056033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيانسام سالم محمد خلف112512141952070003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره ليث شابا متي112513141952106011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا عمار عامر فاضل112514141951020043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبه اسعد مشكور حصوان112515111952071024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيآمنه زهير علي عبد عون112516121952118001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيمريم حسن علي محمد112517191952369040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيديار ثاثر عبودي هاشم112518131952070009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىتطبيقيجواد فاضل جواد خميس112519131951002007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء محمد رضا خلف112520121952094024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين علي مرتضى الشيخ فخري112521121951030030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء قيصر حسن عليوي112522141952125008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب محمد خزعل مظلوم112523131952092009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىتطبيقيرحاب ناجح داود سلمان112524211952292005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدعاء عطا عبد هللا عصفور112525141952100012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيديمى علي محمد عبد الكاظم112526131952075006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلتطبيقيهشام محمد موسى حمد112527231951253040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية التكامل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيهاشم جعفر صادق حمودي112528141951058011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيعثمان محمد عبد الوهاب ناصر112529191951014024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن فالح غلب مطلك112530161951356017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى هشام حميد بريسم112531131952100023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصادق مهدي حسن عبد112532141951019041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0الخارجياتالكرخ الثالثةتطبيقيآالء يوسف ضاري جاسم112533121952401003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد محمد كاظم محيسن112534151851007051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي حسين جاسم محمد112535121951030068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيرزان علي كمال عبد اللطيف112536101952116014
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيجعفر جبار عبيد حمزه112537261951027013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار فاضل فرحان صالح112538141951019062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد فريد حسن عبد الصاحب112539111951006066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور جاسم ندى حمزه112540141952135023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عبد الزهره ثامر علك112541111951017030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمجتبى عبد هللا نعيم جعاز112542141951003032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الجليل عبد المجيد حسن حميد112543191951019057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي رزاق جميل حمودي112544101951026077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيغادة براء طه مجول112545101952119023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيموسى عارف عبد االمير سلمان112546121951025084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين عماد هاشم عبد االمير112547121951025028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي ثائر عبد الحسين كريم112548121851025052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبنين قاسم وداي مجذاب112549141952140012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىتطبيقيكاظم عبد علي كاظم عبد علي112550211951278039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقياحمد خليل عاصي هيجل112551271951035001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعيسى حسين علي عواد112552141951011043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور ضياء ناصر كاظم112553141952068038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفرح محمد مشرف جاسم112554141952068027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي حسن حمود فهد112555221951310124

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور الهدى عبد الرحيم محسن صوب هللا112556111952105050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا مجيد حميد رحيم112557111951025028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفتطبيقيصباح حسن مؤمن محمد112558251951024013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينتطبيقيحنين حسن باقر علي112559181952236003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره بهاءالدين حسين راشد112560131952101011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقيهبه نوري جاسم محمد112561131952080024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى احمد خيون الزم112562111951058137

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء محمد طارش جابر112563141952102014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد صدام جعفر عبد هللا112564141951008019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعثمان يونس خليل حمد112565101951014069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيوليد خالد عبد الرزاق عبود112566131951051027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيالحسن عبد الحسين جواد كاظم112567131951015009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءتطبيقيتبارك كاظم فصوع داود112568271852088023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي شفيق خلف اسماعيل112569141851013065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد حامد بدر منصور112570131951031046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية بدرة للبنينواسطتطبيقيعلي الهادي عادل حافظ كاظم112571261951021015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب امين عبد الحسين زامل112572141952070019
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزين العابدين جالل غالي زغير112573141951019032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي ياسر نوري جبر112574141951201232

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحارث مثنى احمد سليمان112575141951020011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةتطبيقياحمد سعيد جمعة مشيهد112576161951021001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينبأ عبد الباسط احمد عدوان112577111952103035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد ماجد عباس عبد النبي112578121951030047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد فالح مهدي حسن112579121951026022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حسين حطيحط حميدي112580121951005026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قارتطبيقيكوثر علي ملوح عبيد112581221952165024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى صادق غيدان عيسى112582131951252109

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية حيفا للبناتبابلتطبيقيريام عباس جابر سلمان112583231952122009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد موسى عمران حسون112584111951013060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى زياد عامر عباس112585111951049110

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد كامل موسى عبد112586151951015007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى ايهاب نافع حنون112587161951056071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيعبدالهادي سالم محمد حسين112588211951003031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد خالد عبد المجيد عبد الرحمن112589111851011061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عبد الجليل قاسم مجيد112590141852100013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن ليث حبيب جعفر112591101951026030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم علي مهدي عبد112592121952094066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عامر سلمان جاسم112593141951022062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد ابراهيم مصطفى مهدي112594111951058004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد هشام سلمان حسين112595101951205135

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء امجد فخري عالوي112596121952107016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي حيدر حسين عبد الرضا112597121951030070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار اسماعيل كاظم محمد112598121951043018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيجعفر طالب عبد الساده حافظ112599281951001023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه كريم محمد علي112600141952095018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية الغدير للبنينذي قارتطبيقياسماعيل صادق عبد العزيز محسن112601221951050006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا اسعد كريم سلمان112602141951022037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى خليل ابراهيم عزيز112603131951004034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحيدر وليد حربي سلمان112604111951156023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء اياد علي حمود112605141952099013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهناء شمخي جابر راضي112606141952121023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى مناف قصي مصطفى112607131951029053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي صباح احمد راضي112608141951023075

3590 من 3128صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيصالح طارق علوان عبود112609111951200085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء رسول علي حسن112610111952110024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى طالب عبد االمير سلطان112611221951003075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف محمود قاسم يحيى112612111951020092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيباقر وليد عبد الحسين حسن112613111951049021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0الخارجياتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم علي صالح محمد112614121952401014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك راضي عيسى حسين112615131952093011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي زهير عباس رشيد112616131951003030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد محمد رشيد سلطان112617131951012055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم تركي عطيه عباس112618111952108028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا حميد جميل عباس112619111951058067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيسجاد طالب هاشم لفته112620161951039047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرقية مجيد حميد عطشان112621141952070012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمروه ماجد عبد الرحمن عزيز112622141952135018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء هادي جاسم شمخي112623151952049013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمة قاسم غانم شيحان112624151952058026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيغدير خالد نادي قاسم112625131952107026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيموسى جعفر عبد الكريم علي112626121951030114

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيغادة ضياء جبر عبد112627101952102024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين سعدي كاظم هاشم112628121951030024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيعلي جاسم محمد جبر112629281851021032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى احمد محمد احمد112630101851020137

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيعلي جاسم محمد عطيه112631221951021051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي محسن هنيدي رميض112632221951363037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيعلي عبد السالم كريم كباشي112633231951011025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء عدنان منصور عبود112634111952076021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيحسين علي حسين فرحان112635211951038009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد حاتم عبد غضيب112636231951256005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب علي حياوي طالع112637141952074010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم جاسم داغر علي112638141952135019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيبنيامين مجيد فاضل عباس112639151951007012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيرغد مهند علي محمد112640131952096006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسجاد صباح عباس حسين112641151951002040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد اسعد عبد الرضا حسون112642121951030089

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية االندلس االهلية  للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي سنان صالح الدين ياسين112643101951051008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيبالل حميد رشيد حميد112644131951010009
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمنتظر حافظ عبيد عيال112645131951009074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمعتز احمد طالب خلف112646121951025078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمود محمد راتب عبد المجيد112647131951001067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية زين العابدين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا احمد صبار مسير112648111851037040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد هشام حسن ثابت112649131851001010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرحاب يوسف جسام عباس112650141952125010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقياماليد صباح عبد االمير عبد الكريم112651221952163007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلتطبيقيبنين حميد جدوع ربيع112652231952094003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيايمن محمد شهاب حسن112653211951031005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية النعمانية للبناتواسطتطبيقيهدى هادي خضير عبيد112654261952087013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيامنه قيس لفتة محمد112655211952139005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيسامر سالم محمد حسين112656211951038012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور عبد الرحيم حسن حازم112657141952074033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم غزوان عماد رضا112658131952074013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الحليم حافظ حميد شبيب112659141951008025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمهدي عباس صاحب حميد112660121851032096

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم احمد عبد هللا احمد112661111952074037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبا باسم محمد علي عبد السادة112662121952117024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء جاسم والي زوير112663151952058015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيعذراء رزاق قادر كاظم112664151952044029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد اللطيف محمد عبد اللطيف ابراهيم112665101951026063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى وسام حسون عبد علي112666101951202050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي محمد كاظم خلف112667151951005087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمحمد علي باقر محمد علي مالك112668271951001127

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيهالة عدنان هاشم عبد العباس112669161952265049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسرمد رياض مجيد حسين112670111951016039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيسجى كاظم تركي عذيب112671131952093035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه يوسف شاكر محمود112672101952076014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيرنا محمد مؤيد عبود112673101952116016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الواحد باسم عبد الواحد عواد112674121951025044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيااليهم عدي عاصي غضبان112675131951015008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعثمان فريد ستار عبد112676121951022022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين محمد حسين جعفر112677151951003015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي باسم جبار عبد الواحد112678131951014027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقياحمد قاسم عبدالقادر كاظم112679211951002005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقييوسف جليل ابراهيم ميكائيل112680271851009089
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي شفيق معارج صالح112681121851007058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا محمد محمود عبود112682101951020102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين غانم محمد عوفان112683221951310056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد الكريم صالح مهدي112684221951100025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار خليل سلطان صالح112685161951088022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد محمد كاظم عبد112686111951003004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمؤمل علي بلكت سعدون112687141951050031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقيرضا كاظم مخور عبد هللا112688161951025020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب علي محمد ربيط112689141952074011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد حسين غيالن محسن112690141951200171

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0الخارجياتالكرخ الثانيةتطبيقينورس انور علي سليم112691111952401027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عائد عبد حسين112692151951006031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد جاسم جميل زناد112693131952083008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد سعد ابداحي ابهيز112694131951005005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء ماجد حمدي دواح112695131952109009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي محمود علي ذويب112696131951018033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد قاسم عبد الرضا خالطي112697151851009005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم اسماعيل خليل شمخي112698121852094038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقيدموع نجدت صبري حسن112699211952103005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين هادي عبد علي112700161951085032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيفهد عمار احمد فؤاد112701111951005053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءتطبيقيهاجر عبد الخضر حبيب حسين112702271952065064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءتطبيقيعذراء محمد عباس سعيد112703271952061017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية زيونة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيذر عبد هللا فليح حسين112704141951209027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد سعد عجيل فهد112705141951019036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةتطبيقيصبا بسام عمر موسى112706141952096018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرفل رفعت عبد الجبار عبد الرزاق112707141952127004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين طالب خليف حسين112708141951201088

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى فارس عزيز قاسم112709141951021087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عادل عباس هاشم112710111951209035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه حسين عزيز حتروش112711111952079002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقياديان حازم حسن شنيشل112712151952046002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيعذراء ياسر علي حسين112713131952109020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسن علي جاسم عبد112714131951017006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية التفوق للبنينالديوانيةتطبيقيسامي حسين محيبس فضل112715241951062023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيغفران محمد محمود خضير112716161952150032
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيسجى جاسم اركان فاضل112717211952156010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الوركاء للبنينكربالءتطبيقيعمران علوان عبد الحسين مكي112718271951040017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيمصطفى نصير حسن محمود112719211951026038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي عبد الحسن  فرهود جبر112720111951024030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهاجر مؤيد محمد احمد112721141952194014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىتطبيقيمياده احمد صادق جعفر112722131952132012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيعقيله لؤي عبد االمير عبد هللا112723161952150029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشهد محمود جبر موسى112724111952105028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين طه ناصر عنفوص112725121951043006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسنين علي سامي شنان112726121951031027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيفاروق محمد خيري احمد112727191951003027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيسجاد شيشخان كريم جابر112728221951095013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك ناظم حاتم جمعه112729141952140016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقياحمد طارق نعمان ابراهيم112730211951065002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا قصي عباس جبار112731141951036031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيحيدر ابراهيم محمد خضير112732221951302024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلتطبيقيعباس اسماعيل ابراهيم رميض112733231951254011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحيدر محسن يوسف محسن112734291951153124

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ حسنين علي اكبر عبد الكريم112735121952118041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير رعد شهاب حمد112736131951011004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي فرحان فليح112737161951002061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسر حسن عبد الكاظم لفتة112738111951210073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسامة حاتم مدحي محمد112739111951004022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك ماجد محمد حسن حسون112740111952071006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مصطفى صالح معن دخينه112741141951008044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيطيبه سعد عبد الوهاب مطر112742111952121009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره عبد الباري داخل غزال112743141952095011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيايات محمد كاظم محيسن112744151952080005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره مهدي صالح مهدي112745131952107019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقياسراء وليد احمد رحيم112746131952107003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيسجاد فؤاد سالم جاسم112747101951043025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد العزيز رائد عزيز حاتم112748121951015012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه حمدي طاهر ياسين112749101952101013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيايه عبد الواحد عبد هللا مفتن112750161852239008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيغيث سعد عطية علي112751211951272113

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيمؤمل حسين علي عبداالمير112752181951006052
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقييوسف هيثم عبد الكريم حاتم112753121951031148

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الدينتطبيقيجيهان احمد سعدون محمد112754181952374008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيمقتدى قيس مزهر حسن112755101951026121

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىتطبيقيبركات جمال داود سلوم112756101951024004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر محمد عاصم نوري112757141951022082

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقيعباس كريم كطوف ضيدان112758261951044019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية عشتار للبناتبابلتطبيقينبأ علي ساجت جياد112759231952125010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةتطبيقيهيا محمد علي حسين112760141952096025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي خليل عبد الكريم جواد112761111951009048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمروه ياسين عبد الواحد وهيب112762141952127017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى عماد فوزي محمد112763111951018080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمالك عدنان محمد جوهر112764111952071030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهدى عالء عبد الرحمن حسن112765141952149031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار نصير حسين علوان112766131952101028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيخطاب خلف سهيل عبد112767111951156025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيايهاب امانج امير عبد القادر112768111951021014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقياسماعيل بهاء اسماعيل ابراهيم112769131951031005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيهبة حسن محمد حسن112770131952099025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية المؤمل للبنينبابلتطبيقيمحمد سعد شاغل حسين112771231951060029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه الزهراء حاتم حمود فهد112772131952107028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيمارلين احمد حميد حسن112773131952107034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء علي اسماعيل ابراهيم112774131952117012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى حيدر مهدي صالح112775121951006031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيعاليه عباس فاضل حسون112776121952091016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية العدالة للبنينديالىتطبيقيسجاد مؤيد محمد احمد112777211851044009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبيده مخلص مولود اسماعيل112778101951013057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهبه عمار طالب عبد اللطيف112779141952097023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية زرارة المسائية للبنينكربالءتطبيقيامجد محمد جابر حسين112780271951152004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيمحمد كاظم جبر جاسم112781231951031040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرسل عادل عبد الجبار بدن112782141952110011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياستبرق محمد مسير حسن112783141952100003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيديالن قيس عيسى صليو112784111951005021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عودة عبد شبيب112785141951201222

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء عمار جبار نصيف112786111952071016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية ارض الخيرات للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيكوثر عالء حسين عباس112787111952142014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهاجر زياد جاسم محسن112788141952104022
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد جمال ابراهيم محمد112789111951025045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرنا محمد عباس خضير112790111952082010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيمنتظر قاسم تايه جحجوح112791131951011054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينبأ باسل جبر ضمد112792121952098046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيابو ذر كريم جبير نادر112793151951071004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيبلسم محمد حسن محمود112794101952120013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا ماجد عبد هللا حيدر112795131951008032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا ماجد احمد محمد112796131951001041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن علي حسن حسون112797141851030002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا عمار عيسى خماس112798101951020096

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيرضوان حسين دعير صخي112799281951151262

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0الخارجيونذي قارتطبيقيفضل نجم عبد حمود112800221951400033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيقاسم حميد جياد سبع112801231951006046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعثمان وليد طه حسين112802161951002121

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى محمد نعيم حميدي112803111951058142

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.1االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد محمد ثامر زغير112804131951010024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر قاسم وادي صالح112805161951108025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى عائد لعيبي شرهان112806141951201324

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيقمر الزمان سمير طه عبد الرحمن112807141952078020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيالمحسن عماد حسن محمد112808151951002009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكاظم موسى يحيى حوحي112809141951023088

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىتطبيقيشروق حمزه جعاز حسن112810131952103017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين حامد جعاز عبد112811151951001020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب حيدر سماوي حسين112812131952070020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيقمر احمد عريبي داود112813131952117033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى هاني كامل عجيل112814121951007091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيصادق جعفر فؤاد عبود112815131951005033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيضياء الدين عادل كمر معيدي112816121951007041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمصطفى محمد حاتم عباس112817211851002074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىتطبيقيغفران باسم نعمان علي112818131852119006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد علي عريبي ابراهيم112819101951015050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمسلم عقيل عبد مسلم112820101951022051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن حسام عبد الجليل كريم112821161951355043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر عدنان خلف عبد هللا112822161951357369

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطتطبيقيغفران فليح عبد عطيه112823261952111007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد محسن رضا حسين112824111951041017
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى472.0ثانوية المودة األهلية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد نزار عبد الرزاق محمد علي112825131921039004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود عدنان عبود محمد112826111921051032

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452.0الخارجيونالكرخ االولىادبيبدر رياض احمد ناصر112827101921400004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيجعفر عالء كاظم حسين112828111921027020

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين محمد شاكر محمد112829111921027034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد فاضل محمد حافظ112830141921013007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر زهير عبد حسن112831111921021095

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر يحيى محسن حسين112832141921026132

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىادبينور عبد الجبار حميد رشيد112833131922089005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء مكي جواد حسن112834141922100033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبياحمد محمد نعمه عباس112835101921016008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيصباح فخري ناجي كاظم112836131921019025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبينور محسن الزم داود112837121922125131

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ عبد الزهرة كاظم جادر112838121922134164

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبياثار حسين عزيز مسلم112839141922111003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيحسن عبدالواحد صاحب علي112840121921047032

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيايه عبد الستار جبار حمزة112841131922086014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيهارون خالد ماهود داود112842141921013155

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبياحمد مالك خلف بدر112843121921033002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيرند مهند زين العابدين صديق112844131922088006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيمريم عماد عبد النبي جيجان112845131922072046

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيمصطفى اياد عبد اللطيف عزيز112846201921017041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد جميل مهجر فرج112847151921018048

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل خالد حمود حسين112848121922104011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى صفاء فالح خربيط112849141921013140

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيالنا دلشاد جالل رؤوف112850141922104031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين أسماعيل خليل حسن112851141921037065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب صادق جعفر حسن112852151922042045

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى حيدر غالب عبود112853111922099027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار عباس مجبل كاظم112854121921034118

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب ماجد سكران اسماعيل112855111922064033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبد هللا رحيم مطشر112856141921003101

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيمارال فارس جرجيس فرنسيس112857141922144048

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيتبارك احمد سعدون عاشور112858261922135007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد يعرب سالم كاظم112859141821013061

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبيعلي حردان اسعد حمزة112860101921009045
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيبشير محمد خيري شهاب112861111921011011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا ناجي هاشم ناجي112862111921180103

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد زياد خلف محمد112863141921038011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل حيدر صاحب محمد112864141921009058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيتقى قاسم بحر جواد112865211922164007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد داود سالم عبود112866141921013003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عالوي حمدان جاسم112867141921019150

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمقتدى محمد محسن حسن112868151921005118

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه حامد مناوي علي112869141922115064

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حازم فرحان خضير112870141921037218

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيحسين غالي حسن يوسف112871131921024035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيعلي ادريس عبد الكريم رستم112872131921019034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيطالل فضلي سند حسين112873111921021047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي خليل ابراهيم جميل112874111921021087

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ عادل رزاق عيدان112875111922106065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيحيدر فارس عباس حسن112876101921015019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيهدى محمد عبد حسين112877111922157041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود عادل عباس محمد112878111921057094

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيصفا هادي عبد األمير جبر112879121952107033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطتطبيقيايه صالح عبد الهادي حليحل112880261952120005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى مجيد احمد حسن112881181951030016

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدالل سعد عبد الواحد شعالن112882111952067017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيقاسم عبد محمد خرموش112883141951400036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيليلى محمد خميس هاشم112884151952080039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةذي قارتطبيقيمحمد جاسم جابر علي112885221851261022

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى محمد محسن موسى112886131952132014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياية غانم احمد عاصي112887141952224005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي يوسف هاشم طاهر112888141951200137

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينورا عادل مهدي عبد االمير112889111952076044

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى438.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمر احمد طارق احمد112890141951016071

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيسارة عالء لطفي مظلوم112891211952098036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيعلي حميد احمد دنبوس112892261951037012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيطه خليل ابراهيم عطيه112893131951015028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغدير صادق جعفر علوان112894141952127015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عزيز جمعه زويد112895141952140025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد سعد محمد سلطان112896131851007001
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب جواد كاظم حسين112897111952104011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيهدى كريم خليفه محمد112898121952122035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد قصيد محمد حمد112899111951016011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىتطبيقيغدير هيثم عزيز فهد112900131952078008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا لؤي محمد جالل اسماعيل112901101951018014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىتطبيقيرفل عبد الرزاق ابراهيم سلمان112902101952094011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيعمر محمد عنزان خلف112903211951009037

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكتطبيقيزينه حسين مصطفى عللو112904201952282040

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمة ثائر اكرم مجيد112905121952117019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينورا قيس ادم ابراهيم112906141852098022

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء عامر عبودي صبري112907111952217020

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيرانيا مثنى مشعان خلف112908211952098023

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر مهند عدنان داود112909101951029026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار عقيل شياع غاوي112910141951021064

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمرام جبار كاظم سلمان112911141952133038

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيامنه ضياء حميد حسين112912111852114003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيانيس عامر عبود علي112913101951008004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا محمود شهاب احمد112914131951015036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيانفال كمال جعفر حسن112915101852095006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعيسى عماد صالح عباس112916121951032060

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0الخارجياتالرصافة الثانيةتطبيقيايات علي عبدالكريم فيروز112917141952401001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيصفا هشام عبد هللا عبد الزهرة112918101952139009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر عامر عبد الحسين اشحيت112919141951183002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد ماجد محمد حمزه112920141951018108

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية زيونة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا عبد الكريم محمود مهدي112921141951209041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهاشم ميثم نوري حسين112922111951006183

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيرعد سعد سلمان الجاسم112923131951030018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيامنه محمد حسون فليح112924221952170005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقياستبرق علي وجر عالوي112925101951202008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد جميل جادر اسماعيل112926121951201024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيدعاء نجم عبد هللا سيد112927151952058012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي نصير عبود كاظم112928141951056007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعباس نجم عبد طاهر112929221951091042

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك عالء حسين فتحي112930141952140015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجميل رغد جميل بهنام112931141951018019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيوردة منذر محمد احمد112932131952091061
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيرانيا حاتم لفته سهل112933131952099009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىتطبيقيايه فاضل داود مظلوم112934101952223003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكتطبيقيعبدهللا حمد عبدهللا حمد112935201951261019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأميمه محمد علي عبد الرحمن112936141952086001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل رافد نعيم هويدي112937111952064004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسما سامي حمود علي112938141952074015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد حسن هادي كراب112939141951012031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى منصور احمد ناصر112940111951210063

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى جبار عبد الكريم خلف112941141951047094

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف عادل محسن احمد112942131951015067

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيصادق عالوي حيدر شفلح112943151951007047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيايه امير قاسم ابراهيم112944131952096002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقياحمد عبد الرحيم مجيد شويع112945281951151034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيمحمد ناظم نجم عبد هللا112946231951031041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمحسن عبادي صياح واعي112947291951004137

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد حسن علي طاهر112948101851022041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمرتضى عماد غليم عبد الرضا112949101851202045

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية االيثار االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد مهند عبد القادر عبد الفتاح112950101951054006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى كاظم فارس جبر112951111951006171

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىتطبيقيعائشه مكي عبد اللطيف محمد112952101952092006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب طالب عودة علي112953121952094040

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا علي عبد هللا حسن112954121951030058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حيدر عبد الواحد محمد112955161951140057

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعلي عدنان هاشم حسن112956221951091052

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيحسين سهيل نجم عبد112957221951008015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيحاسب باسل احمد سويدان112958191951013014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم ماجد عبد الكريم عبد المطلب112959101951019020

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب جواد كاظم ارحيمه112960111952109029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيشيماء عدي صالح مهدي112961131952104009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىتطبيقيرؤيا محمد نريمان عبد العزيز112962131952072006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيشمس احمد ناجي غني112963131952071024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا احمد فليح عجاج112964101951033015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشهد محمد قاسم محمد112965141952135011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيعلي كاظم جبار احمد112966281951001093

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيزينب محسن نعمه سلطان112967261952107024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عامر محسن احمد112968131951015069
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد علي خالد كاظم علوان112969121951025069

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا محمد خلف صخي112970121951025042

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد ناصر حسين حمود112971221951309004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشيماء زهير عبد الكريم حسون112972121952102026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عماد ثامر حسن112973141951013008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد مضر علي مجيد112974101851019145

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0الخارجياتالرصافة االولىتطبيقيرؤى عباس علوان امين112975131952401007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمرام احمد فاضل خلف112976131952117035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى نظير عباس محي112977131952107041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيغيث جليل عبد الكريم خليل112978231951038028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسجى شاكر فاخر يالس112979141952105019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب مجيد حميد شالل112980111852080024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي عباس جاسم محمد112981221951314055

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرهيف طالل عبد الرحمن شفيع112982111952100006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمنتظر حمود كطف محمد112983111951013070

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد رعد عوفي رحيمه112984141951018040

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرفل اسماعيل ابراهيم بحر112985111952110019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي يعرب كريدي عبد الحسن112986111951024032

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين محمد عناد خنجر112987141951027020

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييسر صدام ياسين عبد112988111951019068

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى جاسم عبد خلف112989151951018039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا عمر هادي صالح112990111951021052

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيرنين نشأت حسين عباس112991131952070015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية االندلس االهلية  للبنينالكرخ االولىتطبيقيهمام عبد الموجود ناجي عبيد112992101951051011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيآيات جعفر عيدان مخيلف112993131952093002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين عادل حسون عبد112994121851039002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الباقر للبناتبابلتطبيقيخديجة حسن مكطوف حسن112995231852105008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين سعد عبد االمير مهدي112996101951004021

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم عبد هللا ياسين طارش112997141952072040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيبنين باسم عبد الزهره مطشر112998101942103012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا حسن عبد الهادي حمود112999111942079073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصبا خضير حمادي صالح113000111942075041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.4ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيايه باسط علي فرحان113001151942057004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيطيبه مظفر عباس حرب113002211942226020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيخديجه راضي كريم عبيد113003241942114079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عقيل جبر عبد113004111942124017
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائييقين حسين كاظم حميد113005261942104162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي محسن عبد زغير113006261941010146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيعلي ياسين يحيى علي113007171941178086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائينوره حميد عبد العزيز علي113008141942125042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد كفاح حسن عبد113009221941084001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلاحيائيعادل محمد عبد نواف113010311941072044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء صادق عودة جويد113011221942410003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيليلى كامل فليح حسن113012241942136056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيزهراء جمال عبد العباس عطيه113013261942107042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغدادالكرخ الثانيةاحيائييوسف محمد ابراهيم حمد113014111941045047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتيم حسن عبد الهادي حمود113015111942079022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيفضل الدين كمال جاسم ذياب113016191941009233

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيميساء وسام عبد الكريم حسن113017211942122042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيامير حمزة كريم عبيد113018251941207004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الملوية األهلية للبنينصالح الديناحيائيعبدهللا عامر محمود سلمان113019181941049023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد هاشم جميل113020131941005050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه حمزه نعمه كاظم113021241942120220

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأسماء كاظم صدام حسن113022141942111005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميار مجيد حميد مجيد113023111942084166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس االصيل غازي صيهود بريسم113024131942127012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيسما عبد الرزاق حسين زغير113025111942113047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيايمان عبد الحميد خميس مصلح113026191942141001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى عدنان زيدان خليف113027261942120244

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيمياده عيسى جاسب حميد113028131942098147

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسعدي جواد كاظم عبود113029121941202051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0الخارجيونالمثنىاحيائيخليل سامي حسن جيثوم113030291941400015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى اسعد عبد الجليل حسين113031141941170079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.4ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيعائشه عماد صباح حمودي113032131942108045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيساره رائد عبدالصاحب فرحان113033181942205050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائياحمد مهدي عطيه لهمود113034241941157001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيمنتظر غالب مزهر حميد113035261941054068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيزينه غانم هالل سباهي113036261942169008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائياحمد هادي حمود والي113037241941001021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبدالحميد كاظم حميد رشيد113038111941016070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوران فارس احمد محسن113039111942114126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مقدم جاسم كاظم113040141941049052
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزبيدة عباس فاضل محمود113041111942133033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار قاسم علي حسين113042111942080135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيعلي كامل عبدالحسين فنيخ113043241941034035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيرضا فاضل عباس صيهود113044271941020036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد ميثم مهدي مكي113045271941001310

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفرقان ناجي عظيم جعفر113046271942057167

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيصادق كفاح عبد الرزاق عباس113047271941001141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء هاشم راضي عباس113048231942120091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيعلي الهادي مهند حازم راضي113049231941005120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيفاطمه اسعد عباس سماري113050221942161069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيانتظار سليمان خزعل هادي113051181942236017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيزهراء حسين علي تاج113052181942205038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيحنين انعيم جاسم عذاب113053241942080038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينورا جبار عبد زغير113054201942282224

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيرغداء رعد رحيم حمود113055211942044003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيدعاء سعود مظهور فزع113056191942163024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيمريم مؤيد رشيد سعيد113057131942238015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيتبارك ماهر صالح مهدي113058211942153016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن عبد المطلب عبد الجبار فياض113059111941005049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائينور قاسم شمخي جبر113060261942107109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حسن عبد صيوان113061131942126048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين عذاب صوان جثير113062261941003041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيداليا قحطان عدنان خضير113063131942100033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عقيل كاظم حسين113064121942094146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيياسر نزار عبد  حمادي113065121941022165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيهدى سرحان اسكندر محمد علي113066121942020122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيرضا علي جبار صالح113067271941001116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيزاهد عبدالكاظم جبر فهد113068291941007138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيحسين علي فاضل نايف113069291941100023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيامير حسن لطيف وارش113070251941016003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الباقر للبناتبابلاحيائيايات فالح حسن علي113071231942105011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيايات عقيل راهي محيسن113072231942177007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين كطب فنيطل113073221941053087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيمهدي حسين دنيف شريف113074221941029109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائييوسف ياسر شحاذة خضير113075191941298031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائياحمد وسام رشيد حميد113076211941013017
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد عبيد طعيمه عبد113077271941005235

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد صادق زين العابدين غازي فرج113078101941008062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن علي حسين عويد113079261941010034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد علي عبد الحسين عبد113080241941008114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ناظم عبد الحسين هادي113081111942065087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه صالح عبد علي دفار113082141941021075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك سلمان عباس عالمه113083261942088021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينالديوانيةاحيائيزين العابدين فاهم دحام ناهي113084241941021021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن باسم اسماعيل حسين113085131941031020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيماريا خالد ابراهيم مسلم113086101942089036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمحمد حسين علي حسين جاسم113087131941016097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقدس عمر علي محسن113088121942106098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيرقيه فليح حسن حمود113089211942294037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيهند محمد حمزة مهدي113090211942121152

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمجتبى جاسم شكلوك حسين113091251941031603

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائينبأ جاسم كاظم جواد113092231942127066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعالء رعد عباس هادي113093211941002084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد حسين جابر علوان113094271942083048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيامنه جالل ناجي حمود113095231942142016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائيضرغام محمد عليوي عكار113096221941100032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء فرحان راشد دويج113097221942141076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيجهاد عبد السالم ابراهيم عبد113098191941009077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائينور نادر عدنان اسماعيل113099191942145062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائياحمد شمخي جبر كاظم113100271941153007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد كامل جبر رومي113101271941001303

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيعلي جميل اكبر شكر113102211941032018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي فائق توفيق سويدان113103101941017065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد عبد الباري ناجي كاظم113104261941048076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمنتظر نعيم فاضل مجلي113105261941009160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0 اذار للبنات11اعدادية كركوكاحيائيأية ارسالن عبد الخالق احمد113106201942136001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي عادل رحم سلطان113107261941038108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيزينب صباح عزيز نايف113108271942081050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيناجي عباس جابر عباس113109241941035131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائياكرم حاتم علوان منصور113110261941209020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيمريم مشتاق صالح كريم113111281942065059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيحسين صباح تايه كاظم113112241941034009
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيبراق صاحب كاظم راشد113113261942074019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه جبار دعير رشك113114151942054077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول حسين عباس علي113115121942123003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمهدي قاسم محسن شغاتي113116151941008055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائياحمد فالح عبد الصاحب مجبل113117151941012005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب خليل اسماعيل حسن113118121942110060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد مهدي ابراهيم صالح113119121941030020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيسليمان عبد السالم اسليمان محيميد113120101941055027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيرونق صالح لطيف جاسم113121211942110028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه محمد عبدهللا عباس113122131942112047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيصالح محمد علي عباس113123211941029016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيجوري هاتف برتو كاظم113124231942164015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعبد هللا حميد كردي عفران113125231941008112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي باسل عباس نعمه113126221941033063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيحوراء سالم عيدان محمد113127221942309005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيعمار صالح احمد حسين113128181941105012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الديناحيائيخالد مناف ياسين توفيق113129181941151028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيرفل شعالن صبار كعيد113130181942236056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطاحيائيايه ثامر جميل جحيش113131261942122001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.7ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيليث منيب سكران حمادي113132111941010039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.6الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيابراهيم جمال طالب سعيد113133101941028006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.6ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيمريم ميثم حسين عليوي113134231942096135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيحوراء جهاد كاظم رجاء113135261942117012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيعامر بدر عامر حميد113136211941257018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائياماني سعد يدوع ناصر113137261942086015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمود حاتم شواي113138131942070113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيجنات طارق فارس عباس113139151942054042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن عامر ظاهر محسن113140131941030028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك سلمان فليح طاهر113141121942112041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيريام كاظم خلف حمادي113142191942187017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي االكبر اسماعيل حسين مطلك113143131941012090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيمصطفى حسين جابر حسين113144271941009148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيثريا عدنان صكبان خضير113145211942137041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيكرار حسن حسين جاسم113146291841002129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز احمد هاشم حسين113147201941001118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينورالهدى كامل عبادي شعالن113148291942056133
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيبدور ناطور سوادي عميته113149221942410011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيحسن حيدر عذاب حسن113150231941007023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حسن كاظم عبد هللا113151111942110021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيبراء حيدر محمد ياسر113152261942074018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيشكر محمود شكر شاكر113153211941031022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائياحمد صفاء كاظم عويد113154181941141003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى أحمد مكي خليل113155241942136060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمصطفى هادي عناد فيروز113156261941009154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد عبد الحسن نويل خنجر113157261941001167

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب جاسب ناظم جاسم113158271942056185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيرسل حاتم عبد العباس عيدان113159271942056124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيمحمود خميس جمعة محمد113160201941056027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيأحمد نعمه علي موسى113161271941014018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتقوى كاظم كريم كريدي113162261942132029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائياماني محمد كفري صباح113163211942231004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيعذراء حامد خضير شغناب113164231942090197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائياالء رياض رزوقي محمد113165231942088023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عدنان عباس محمود113166141942086019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرفل رياض عبد الحسين عبد هللا113167141942087007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم جعفر كاظم خنوبة113168141942196038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه علي سليمان علوان113169111942085061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر معن كريم سلمان113170141941017017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد سعد خضيري113171141941179018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى سالم سرحان علي113172131942131028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعفراء محسن ناصر شنيع113173141942136044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيهمسة برهان بريسم كيطان113174131942074034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد فرحان عبد الحسن حامد113175151941003068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائياحمد انصيف محمد جاسم113176261941159001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيعبد هللا شوندي الحيج جبر113177261941159015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيحسين صبر حسين خضير113178261941205014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد جودة بشاره113179261942088094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا رعد داود سلمان113180101942119026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيشيرين هيالن كريم عباس113181211942107044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيعمر حميد زيدان محل113182211941217020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيايمان جاسم متعب جاسم113183211942130002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيوالء علي حميد جاسم113184271942088245
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0للوقف الشيعي للبنين (ع)ثانوية وليد الكعبة النجفاحيائيمحمد صادق حسن راضي113185251941033008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيحسين طالل حمد شرشاب113186221941006009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيشكران شاتي عويد منخي113187221942105097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حميد اعطية عبد هللا113188221942393077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيإبراهيم عبد اللطيف محمد عبد هللا113189191941009001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد فاضل ابراهيم رجب113190191941007173

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائينور باسم داود عبود113191231942117150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.9ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي انور علي احمد113192131941037062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.9الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد عبد الرحمن سلمان جاسم113193101941002078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.8ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير داود جاسم صحن113194111942067105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيشيرين خالد بدر حسين113195241942110061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمود حاكم عناد113196271941005279

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزهراء حامد مجيد محمد113197211942090078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيبراء كريم عنيد جناني113198281942059024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي حمزة سلمان عبد113199111941024030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيجنات عبد الكريم شاكر عباس113200261942104032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينور خالد سرحان كاظم113201101942095082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي مظفر عبود حمودي113202101941030007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيغسق محمود مطر فرج113203211942137106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء نصير محمد جواد احمد113204141842070052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيسجاد حسن داخل عفيت113205221941005017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيازهر رزاق عبد الرضا عبيد113206221941010015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيعمر محمود شاكر مصطفى113207221941046055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه كريم شراد شمخي113208221942172082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائينسرين عدنان نعيم ثجيل113209221942386031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائينورس ياسين خير هللا علي غالم113210221942417082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد السالم ابراهيم علي113211191941019083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبيده محمد عبد هللا سمير113212191941007113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنباراحيائيمريم عويد جدعان لطيف113213191942135014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيزينب خالد سامي عبد الرضا113214271942147036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيسيف صالح عبد صالح113215191941003036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى رائد مجيد كاظم113216241942120277

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيايه احمد هادي سهيل113217241942080019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.3المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيهيا عامر سلمان محمد113218101942078161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيضحى عبد الرحمن طالل حديد113219191942189110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيمصطفى عبد الصاحب حسين راضي113220261941022158
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائياحمد عادل عدوان حمود113221211941004008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى احمد حمزه علي113222111941032080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء سالم عليوي كريم113223141942111040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين محمد هاشم مجيد113224141942140158

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء محمد صالح مرزا113225131942075009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيأيه محمد عبد الكريم احمد113226131942117009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس منير ستار حاتم113227151942042100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى محمد زغير مجيد113228121941007206

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائياسراء يوسف علو بريسم113229211942134004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيفاطمه طه ياسين حمادي113230211942016013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية السيدة تكتم للبناتكربالءاحيائيرواء فالح حسن علي113231271942097018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك حيدر بشبوش حسين113232291942085032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيمروه مازن محمد ناصر113233231942100054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيبنين خالد حمزه عاشور113234231942089021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيحنين حسين سلمان حسن113235231942119054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيمحمد بدر ازغير اكبر113236231941012137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس محمد لهيب ناشد113237221941076074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن عبد جساب113238221941002223

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيامنه احمد جبر راضي113239221942190013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيدعاء رحيم كهو دحام113240221942321047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيمحمد رعد محمد حمود113241191941026053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائيبان هاشم رجب شيخ113242181942209002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عيسى خلف حسين113243181942205072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيفاطمة مهدي صالح جاسم113244211942121110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائينرجس باسم جبار حمودي113245211942121133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.4ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيدره عماد جواد عبد الحسين113246111942113019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.3ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيياسمين ناظم موسى جعفر113247211942143138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيعمار حسين حمزه مخرب113248241941006065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمجتبى زهير محمد جعفر113249271941005196

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيفاطمه عبود دوحي مجلي113250251942097104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيريام عادل كاظم طوالة113251261942080066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينور حازم جاسم عباس113252261942250236

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسما سعد مهدي عمران113253141942111146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل حسين شاكر لفته113254141941050025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسين رياض عباس فاضل113255141941021185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسهير سعيد نعيمه عطيه113256151942046120
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائييسرى عبد الرضا مهدي صخي113257261942104161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب نعمه محمد حاصل113258261942120137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى محمد محمدعلي مصطفى113259131942073054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينه حسين كاظم خميس113260111942076095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه عباس فاضل محمد113261101942091007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيجنات رياض هادي مراد113262101942102017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحكيم حسن كاظم مغير113263271941001105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي خضير حمودي جاسم113264141941173029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد هللا هاشم قاسم113265221941382030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائييونس شهيد منذور حسن113266251941045160

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيطيبه بهاء رمضان ابراهيم113267311942047135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيمرتضى حسن صبيح كاظم113268231941002242

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا واثق عبد الساده عبد الحسين113269231941257104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيشكران عمران عيسى مجدي113270221942175155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيانمار منعم مهدي صالح113271191941015021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين عبد الحسن حماس113272221941002226

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيزيد محمود طيب احمد113273191941009109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيزينب جمال سالم نصار113274191942195038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيايات حسين جاسم حامي113275221942175018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائينهى ياسين خضير حرحوش113276191942189163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية المكاسب للبنينكربالءاحيائيمصطفى خالد ابراهيم عبد الرسول113277271941003032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيعبد الرحمن بشير مضحي حمدي113278191941287013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيطيبه عمار محمد احمد113279211942244012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعيسى اركان قاسم صادق113280131941020114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمنصور احمد فيصل عبد هللا113281101941020191

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيزينب محمود راضي عيسى113282271942058166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيايه ميري عبد زيد عبد الحسين113283241942124021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول كاظم جري كاظم113284141942133010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار عادل حسين مجيد113285141942133084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل اثير احمد مطلك113286141941034013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمها وحيد عبد هللا صبيح113287221942323295

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى مرتضى جبار خنجر113288141941003101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياالء حيدر مطر عظم113289261942120012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيايات محمد صباح نافل113290261942106017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء مبارك كامل عبيد113291121942122012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه محمد ناصر جاسم113292151942047017
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور خالد داود سلمان113293121942092068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي احمد علوان لاير113294131941005043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيعلي رائد رحيم عبيد113295221941018039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيغدير ضياء جدوع حسن113296211942145110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبنين حميد كاظم خضر113297271942058042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار عوض تركي عواد113298251941205246

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيكوثر حسين عبداالمير عبيد113299291942088053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين سامي عبدالحسن محمود113300211941002039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغسق محمد عبد الواحد حسون113301231942109153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية اسمرة المختلطةبابلاحيائيمريم حالوي عوين شخير113302231942202010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب شالكه علي طريف113303221942153176

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيرحاب محمد كاظم عبد113304221942143098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائياحمد صالح كاظم رحيمه113305221941031005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء رحمن عامر يوسف113306221942178038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيماريه اركان نذير هالل113307191942149045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيمريم صفاء نجم الدين عبد هللا113308211942099085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيُعال حسين حمزه حسن113309271942088161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.8ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيلبنى احمد رحمه علي113310121942109081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم عادل علي حسن113311131942121135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.5ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيأمل عالء عبد الحسين عبد علي113312111942113001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.1ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد فاضل جاسم113313131941020106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي صبيح حسن صخي113314261941003121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيشهد عالء حسين كريم113315231942127044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد حسين عبد الحر جبر113316251941044006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيزهراء احمد كاظم سعود113317271942057073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىاحيائيمصطفى عبدالستار عبدالجبار ثابت113318211941030088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا فهد دايش مشحن113319221941053078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه سالم جاسم محمد113320221942415013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء محمد سوادي ظاهر113321221942175170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعمار دحام عمر رحيم113322191941066077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيرنده محمود عمران مناتي113323221942421024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيياس خضر محمد عبد113324191941298028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيمحمد عالء موسى احمد113325191941021059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيناهض ناجح فرج جفال113326191941356056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيميس جعفر سعيد كاظم113327261942120232

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء مكي هاشم محمد113328241942220242
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيمريم محمد علي عرموط113329191942185069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء سعد رشيد خريبط113330261942120094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه سالم ثامر شاكر113331241942117126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.4ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيبارق اياد فائق محمد صالح113332131941020028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية االمام علي للبنينصالح الديناحيائيمقداد فؤاد محمد حمد113333181941013014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيفاطمه سالم عبد االمير عفن113334261942087099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيسراج عبد االمير محسن عليوي113335261941038072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى سعيد فاضل ناصر113336241941006091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيوئام طارق شهاب احمد113337211942135080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةالسليمانيةاحيائيبكر كريم جاسم سلمان113338321941047002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية كفري المختلطةالسليمانيةاحيائيعمر واثق مشرف كاظم113339321941040017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر احمد عبد كاطع113340141941018170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيريام هيثم فرحان عبد الساده113341151942040052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتقوى عامر محسن حمزه113342131942100025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ علي جورج جوزيف113343131942117261

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيسجاد سعدي هاشم عبد هللا113344171941364034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد اثير ساطع محمد113345131941001005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعباس جالوي كاظم عبد الرضا113346291941002093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيآيه لؤي قاسم صافي113347271942058031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية رقية للمتميزاتالمثنىاحيائيتبارك نسيم محمد عباس113348291942076011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيساره كاظم خالوي كعيد113349221942394055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيعال حسن نعيم محمد113350221942139135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيسيف فاضل نون مهدي113351261941010098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيعباس محمد خضير عباس113352261941048029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائييوسف رشيد ابراهيم علي113353211941010116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيرسل حسين ابراهيم حسن113354181942278005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيرقيه كاظم جياد حسون113355241942130037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمناضل شالل فضاله ناصر113356261941003182

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءاحيائيمصطفى علي محسن داخل113357271941030047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيعبد الرحمن دلي عبد الحسين جميل113358321941010044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد حسين غفور حميد113359201941259267

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار خالد عداي مزعل113360141941027040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سالم غضبان مراد113361131942092023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرزاق غلوم خريبط حمد113362141941028031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيبراء سلمان خضر عصفور113363231942271072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عصام موسى محمد113364111942071062
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد المعز ضياء حسين علي113365121941032050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيتبارك يحيى محمد عبد113366291942050046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيمهدي خضر يونس محمدعلي113367291941002199

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيبنين علي عبد هللا كعيم113368231942119047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيعبد هللا علي عبيد هاشم113369231941020197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار نعيم مكطوف عكلة113370221942424165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيايه عمار عيدان محمد113371221942393018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد عواد رشيد هويدي113372221941307066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيبارق ستار عامر عبد الستار113373101941022028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد مجيد عالوي113374221942207020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمحمد سلمان تالي سريسح113375231941055045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيأحمد مهدي مويش جبر113376241941025001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر حسين جعفر يعقوب113377251941052010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائيفؤاد سعيد محمد عبدالرحمن113378181941145018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمصطفى كريم محمد جامل113379211941002139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين حامد خضير جاسم113380271941001077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيسجاد خالص غضبان جاسم113381211941014057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى محمد حسن موسى113382241941071070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيطيبه عامر عبد الكاظم ناصر113383271942060244

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيمزهر عبد الستار مزعل خشاف113384211941272212

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيايه صالح حسن كاظم113385271942081008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيسلوان غانم جاسم بجاي113386231941002118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب جواد كاظم جابر113387261942104081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيعبير هادي عبد الحسين لفته113388261942104113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيماجد حميد جاسم محمد113389261941016069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيافنان كاظم عبد بديوي113390261942250023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصفاء احمد زاير كريم113391141941017048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرائد جمال خلف محمد113392141941170017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيميثم رهيف عكض مطر113393241941010153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم عباس حسن113394131941030107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيات هادي هاني رخيص113395121942112004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين علي نصر حميد113396151941004015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائياسراء جمال فارس حمادي113397101942161001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصطفى فتحي علي فندي113398171941008373

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيه ماهر حبيب ماجود113399121942089003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عماد توفيق شاكر113400101942119072
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيفاطمه حسين سعيد حسين113401211942145119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيعبير سالم عبود خميس113402271942068122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائياسامة جليل ابراهيم كاظم113403311941009006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيايالف ضياء محمود عبد هللا113404211942097021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيعلي حمزه سلمان حسوني113405231941033086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائينور الدين حميد كرومي حميد113406161941006042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيزين العابدين ادريس زعيزع محمد113407231941168009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائياحمد ضياء حسن محسن113408221941356005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياساور عقيل مطشر عبد الجبار113409221942185004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيسجاد هاشم عبد حميد113410271941046046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.9ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد داود سلمان مهدي113411131941020129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيعلي احمد اسماعيل عبدهللا113412181941016039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة كركوكاحيائيسمكو خطاب حسن كاكه خان113413201941364010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمحمد منعم اكرم حسن113414211941003154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيبشار حسين ظاهر حبيب113415261941050010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيعباس حبيب محمد جاسم113416241941005065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمهدي فالح حسن موسى113417271941001368

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائينور اسعد عباس خلف113418211942257022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينوره علي راضي ليلو113419141942108132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد هادي شالل لفته113420141942149041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيرسل ميثم علي جياد113421261942089031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيكاظم صالح هادي بريسم113422231941051106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه فاضل حسن نايف113423121942094225

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك كاظم جاسم محمد113424101942114008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيسكينه مؤثل سلمان نجم113425211942107041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار كريم كصاب حسن113426221941084020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن بشار عبد االله احمد113427171941351247

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيصادق هاشم صالح بشير113428221941098071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حاكم عبد باني113429251941031769

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب علي رحيم طاهر113430291942085087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيصالح سعد صالح فرج113431211941274025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائينور مسافر حمزه حسن113432251942097134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيتقى رزاق جبر بعيوي113433231942080030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيعائشه سليم فليح عبد113434231942142194

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين علي حسين كاظم113435161941067010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيطالل محمد علي مطلق113436231941008096
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمنتظر حيدر مهدي تعبان113437221941072122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيفرقان هيثم ساجت دغيم113438221942170076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيفاطمه قاسم محمد مهدي113439221942112065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائينورس رحيمه جحيل حسوني113440221942417081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر سيف حمود عباس113441191941009216

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيحسين مهند شكر عبد االمير113442181941141040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيامين عالء طعمه عصواد113443271941007015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعلي حسين خضير علي113444231941001088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.2الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيحسين محمد جبار دخيل113445101941028031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيجهاد محمد عبد هللا جاسم113446191941086007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيمحمد حماد خلف حمد هللا113447191941007156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائينسرين فالح حسن حمد113448191942189162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى ابراهيم عباس حسين113449191941009304

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيكاظم حميد جاسم محمد113450181941127031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان غني ناصر الدين طه113451101941022069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ رائد حسن علي113452121942104046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الحاتمية للبنينصالح الديناحيائيمنتظر علي عباس علي113453181941301006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيحمد محمد سلطان مروخ113454181941065007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيعلي احمد مخلف دهش113455181941042006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيفاضل عبدالرحيم فاضل ابراهيم113456211941010079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيعبد الوهاب عبد هللا حسن احمد113457201941208013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمصطفى رحمن عبد ردام113458261941011144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائياحمد عبدالحسين نجم عبدهللا113459211941013014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيابتسام كاظم حسن جابر113460231942086010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمنير محمد حسين راهي113461261941027146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيحسن احمد فاضل كريم113462261941014013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيبراق يحيى علي مرهش113463261942111006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيحسين عبود كاظم عبود113464271941014059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعلي عدنان عبيد حسين113465271941009090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيسارة صادق رحمة علي113466281942070036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميمونه صالح خضير حميد113467111942084167

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورهان دلير حسن علي113468141942133091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور طه هادي جلوب113469141942073128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد قائد غفوري جاسم113470111941019010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائينضال محمد بخيت طوبان113471141942110181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسبأ جعفر عيسى محمود113472141942111137
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف حسين عباس حمود113473111941033035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد المهيمن اكرم عبد زهيان113474141941023032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه هاشم محمد جويد113475151942054211

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا كاظم خضير حبيب113476131942107084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد محمد علي مصطفى113477131942073071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد محمد عبد هللا احمد113478111941033003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى احمد راضي طاهر113479151941003073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيأمنه حيدر هاشم حسن113480131942091003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية النجاة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر عبد فالح محسن113481131941047002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب عالء قاسم جاسم113482131942118147

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيخضر خليل ابراهيم محمد113483171941124049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عقيل رحيم عباس113484151942050056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائييحيى ابراهيم علي مصطفى113485171941178131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيزيد محمد حازم محمود113486171941019038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيمحمد فارس يوسف عباس113487171941064049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيزهراء علي ذنون نجم113488171942231197

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي رائد شوقي عبد الحق113489131941012096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد نعمان حكمت كاظم113490121941022015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى عادل صكر شاهر113491101942099010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه علي حسين عباس113492131942080003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى خليل حسن داود113493121942107155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار محمد راضي عباس113494131941012118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمه موفق كافي شهاب113495101942118026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين علي هادي عبد113496271941001093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيفاطمه قاسم داود غزال113497211942145122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية المحمرة للبناتنينوىاحيائيايمان توفيق عيسى احمد113498171942252007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمصطفى خالد ساجت جهاد113499261941027135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلكركوكاحيائيمصطفى ناظم درويش ديوان113500201941002049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه شاكر جميل ناسي113501271942057153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيسجاد شاكر حميد علي113502231941011036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية المجد للبنينبابلاحيائيعلي عدنان محمد سلمان113503231941025033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن صباح علي حسين113504221941359006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائياالء علي كاظم خنجر113505231942166004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيضياء عادل عيدان محمد113506221941051038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد باجي عوده عبد113507221941076007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي ياسر كركان ناصر113508221941308026
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين جميل زوري شالل113509221941306062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الرضا رزاق غازي113510221942410040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيعبد هللا سلمان زغير حياوي113511221941232004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيسراج علي دويخل حتروش113512221942414112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الروافد للبناتاالنباراحيائيشيماء يوسف ثابت نعمان113513191942198051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد علي نعيمة محمد صالح113514221941019012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائياحمد علي مطرود مخيلف113515221941051003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيرنده محمد عبد الفتاح عبيد113516191942196040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيايمان جبار حامد مسير113517221942204022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيغفران سعد جدوع جاسم113518191942383126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيريم عبد القهار محمد لطيف113519191942243029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةذي قاراحيائيساجد عدنان محمد عليوي113520221941277011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائياحمد بشير شاكر عبد113521191941022002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الصمد توفيق لطيف صالح113522191941114042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنباراحيائيموج راجي عبد الكريم خليل113523191942141027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيمياده عواد محمد حمد113524191942151055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائياسماعيل ايوب كريم رستم113525181941037008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الشفاعة للبناتالديوانيةاحيائيوديان حسين جابر بطي113526241942131034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمهدي يونس بريج عبيد113527261941038177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيكرار جبار ظاهر ثجيل113528261941001142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيقبس طالل عزيز ياسين113529211942097118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيفاطمه مكي كاظم حسين113530271942058234

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيرباب حيدر ياسر علوان113531251942097044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائياحمد محمود قاسم احمد113532211941042003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحميد فرحان عبيس مري113533271941151019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا رحيم عبد الكاظم عجيل113534241941016068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمؤمل عماد كامل شاكر113535271941001243

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيفراس حمدان كاظم كايم113536261941026027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيزهراء محمود شاكر عمر113537281942070028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل فالح شاهر جاسم113538241941034043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين حيدر محمود احمد113539141942142007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد نعمه عطا هللا حسن113540111941016018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء فائق خاشع عبد اللطيف113541111942112072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عبد الرضا عبد حسن113542141942111185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي ابراهيم مراد113543111942070061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائييمام كاظم حاتم طراد113544141942134181
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية نون والقلم األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقبس زيد عبد الجبار حسين113545111942097010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه وليد علي سعيد113546111942068073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيام البنين ستار دهام حزيم113547151942055011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجالل عيسى حميد رشيد113548111941003007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه خالد حميد جبر113549151942046061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى مراد كماز عبد113550111942076116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه عبد العالي حسن عطب113551241942096129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرسل سعد سماري محمد113552151942054072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار محمد خميس محمد113553131942093108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب فاضل بدن فري113554151942051081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي حيدر عباس قدوري113555131942091082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيساره حميد محسن ضيدان113556131942118159

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيدعاء عبد الرحمن جاسم محمد113557131942093044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد صادق حنون زغير113558151941013071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىاحيائييوسف اياد يونس محمد113559171941024142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائينوفل مظفر علي حامد113560171941008393

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيمحمد طه علي رضا محمد113561171941080136

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد هشام عبد اللطيف محمود113562121941022135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيشفاء احمد عباس عبد113563121942020069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي كاظم جواد113564121941031061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ هيثم كاظم بدن113565121942087077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك محمد علي نايل113566101942097010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد السالم احمد شكر محمود113567101941055035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر مهدي فرج عبد الحسين113568131941012112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيسرمد كمر رحيم عبود113569121941020057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعلي سعد سهيل نجم113570211941263012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الكويت المختلطةنينوىاحيائيعمار عبد الموجود محمود صالح113571171941344002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيعلي جاسم نعيم عداي113572291941002111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيعال حسين حمزه ماهر113573251942062582

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيشهد عامر نايف علي113574211942094070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عقيل كاظم عبادي113575251941208035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائياسراء علي صادق باقر113576271942057008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين شاكر عويد عالوي113577251941045031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائياحمد عيدان محمد رطان113578271941001022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيحسين مثنى خزعل خضير113579211941017009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية ابن سينا للبنينبابلاحيائيعلي سعدون ياسين حتحوت113580231941029026
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيذو الفقار سعد عباس كاظم113581231941282032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيامير احمد حامد عبد االمير113582231941009012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيغدير جميل عذاب مزعل113583231942095065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء عالء نعمه جبار113584231942088188

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد حيدر عبد سعدون113585221941003177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائيايه غازي فيصل منشد113586221942161015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيدعاء فضيل حسين عفدول113587221942170027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية االيمان المختلطةذي قاراحيائيرحمن مجيد حران ساجت113588221941214002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عباس حبيب عبد الرضا113589221942414094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.8ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد احمد محل نعمه113590251941205262

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.6ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه احمد عبد االمير هليل113591141942105040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.2ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزينب فخري سلمان جعفر113592151942057022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.1ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائييُسر علي محمود حبيب113593111942113103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائياكرم حسام صالح عيسى113594221941034005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيايات باسم حسن فرهود113595221942190015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي راضي كريم جاسم113596221941036169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد طالب بدر طعيمه113597221941002238

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر محمود شاكر صالل113598221941367012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس حسين ميلي حميدان113599221941367014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء عادل عبد الكريم ناصر113600221942105053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائياسامة دهام عبد الواحد فرحان113601191941086004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيفهد عبد الرحمن حمد محمد113602191941069022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيهارون عبد الستار ابراهيم صالح113603191941114113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائينبأ نعمه كاظم حنتوش113604191942247029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيساره نجم عبد هللا مهيدي113605191942140021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عطا هللا مصطفى يوسف113606101941014010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيايمان قاسم محمد محمد امين113607211942135009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمقتدى حسن جاسم محمد113608211941002145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعلي محمد صفاء احمد113609211941052078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيغدير عبد الكريم نعمه عبد113610281942096018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائينهاد عماد عليوي اسماعيل113611211941003186

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيزهراء محمد هالوي شبيب113612271942160098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيحسين نعمه جبار شاهين113613241941071023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الرجيبة للبنينكربالءاحيائيمجتبى فاضل كاظم عبود113614271941020068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعبد الهادي حسين فاخر عطيه113615231941002155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيموسى سلمان موسى دراغ113616241941167035
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد عبد الجبار غضبان113617141942145107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانية وليد تركان جميل113618141942196013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد حسن عوده محمد113619131941252078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب الحوراء احمد حسين كريم113620111942114053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين صادق شاكر خضير113621111942067037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه اكرم ساهي لعيبي113622131942132012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصعب شهاب احمد مطلك113623111941026123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوديان صباح سلمان مزيد113624141942149091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيسارة كريم حسين ادبيس113625261942089074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطاحيائيفاطمه مهدي خلف سلمان113626261942117039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين اسعد قاسم علوان113627151941011034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينور نصيف جاسم محمد113628131942087060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسكينه فرحان بهيدل كاظم113629151942051105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء رياض حمود ازغير113630151942058014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم محمد هادي حسون113631121942110095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى قاسم فاضل عبد113632121942118112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء مجيد قاسم يوسف113633131942106028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد ربيع حسين عثه113634171941080009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه عبد االمير محمد سويد113635121942090055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء سعد مطشر بطل113636151942041029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيساره عبد الحميد حمد سالمه113637121942109060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن فاضل مجيد حميد113638121941043019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيايالف خالد ابراهيم ياسين113639171942290043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر محمد صالح بشير113640221941098169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائياشرف محمد يونس الياس امين113641171941353012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيرقيه ناجي كامل حسن113642291942052098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعلي امجد عبدالكريم ابراهيم113643291941007215

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمساعد فرحان عبيد ثويني113644291941003268

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيحنين صالح حسين ناصر113645291942050053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد حسن جواد عبد الكاظم113646251941031509

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد نعمه حمد حسين113647251941031062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيبتول قاسم نعيم عبود113648291942052033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الغدير المركزية للبنينالمثنىاحيائيسجاد عبد القادر كوان جياد113649291941025031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد وليد علي عبد الحسن113650251941208039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيحسين سعيد شهاب جياد113651291941005036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمصطفى رعد عبد الهادي عبد الغني113652261941012135
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيمصطفى زياد عبد هللا جار هللا113653311941024133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيهدى وسام طاهر محيميد113654291942085166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيحمزه سعد خالوي راضي113655251941001096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيعلي حيدر رزاق كاظم113656251941007192

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينالنجفاحيائيحمزه غريب حمد غنام113657251941015004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين كريم عوده علوان113658251941044102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائينواز كامل ازغير عمران113659231941011098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيبدر هشام عبد الكاظم عبد الحافظ113660161941061007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسين صباح جاسم محمد113661231941019034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائياالء عالء عبد الكاظم عبيد113662161942278004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيوسام سعد كامل محمد113663221941039149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائيالحمزه حسن عبدالحسين جبار113664231941169006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين محمد جاسم بشارة113665221941036083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي االكبر جليل خضر مجبي113666221941096052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائياحمد مهدي صالح جبر113667101941028014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب علي عبد غانم113668131942121081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.2ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيساره ثائر مصطفى عبد الرحمن113669111942113040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية البدور للبناتبابلاحيائياسراء نجم عبيد بديوي113670231942085002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيحسن رعد عباس عبد الحسين113671231941005038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائياحمد ناصر ياسر جبر113672221941015001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية بالدي المختلطةبابلاحيائيعبد هللا محمد طالب عبيد113673231941207008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي سالم علي حسين113674221941093072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى ناجي صابر عباس113675221941002277

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عزيز عبد الحسن عبد113676221941040109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيسجاد نعيم محسن شمخي113677221941311034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين قاسم كريم صالح113678221941002084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحمزه طالب صبر حمادي113679221941002093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيتبارك كامل حمود جابر113680221942116006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيعثمان هاتف عايد علي113681191941356031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينه محمد قاسم شمخي113682221942204090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيربى محمد عطا رشيد113683191942267022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الحارث المسائية للبنينصالح الديناحيائيمشعان عبد هللا محي ياسين113684181941341037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائياحمد بهاء هادي حمزه113685231941020015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى نعيم كريم كاظم113686151941010100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد عدنان جاسم محمد113687121941025006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياثير مظهر ديكان شياع113688111941018003
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية جصان للبنينواسطاحيائيحيدر مصطفى ناجي جبر113689261941036007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيايمان جمعه كامل زعيزع113690261942078002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الكرامة للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى عاهد رحيم عيدان113691241941004050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد احمد حسين محمد113692231941020303

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيمكي عبد هللا زيدان خلف113693201941211025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب نظيف مشجل عطيه113694251942095054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعلي احمد جاسم حسين113695211941004078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حيدر زاير عبوسي113696251942101209

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائياحمد يوسف عمران دهيدي113697261941001022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيبدر الدين اسماعيل عويد عيالن113698261941054011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيطه محمد عذير مسعود113699281941013018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيهبه رشاد ياسين عبد هللا113700241942122125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيآيات كامل كطوف جواد113701261942108017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيرسول ثامر حمزه ترف113702261941014031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيحوراء نعيم عوده شيحان113703241942088026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جهاد محمد اسد113704141941019111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى عبد الرزاق عبد الحسن هادي113705141942117018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشفاء محمود راضي عويز113706141942080057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيهبه عبد الزهره عبد رحيمه113707131942131122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى عبد الصاحب محمد شيره113708131942129031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيأسامه ابراهيم جاسم محمد113709141941022006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء شهاب احمد محمد113710111942114004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد زغير سلمان جبر113711141941008044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمقتدى ابراهيم خليل حياوي113712151941020055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عبد السميع محمد مهدي113713131942117124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد جليل عبد الحسين علوان113714111941003001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين نجم عبد حمود113715121942231016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء فاضل حسن زغير113716141942134042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينه علي حبيب حميد113717241942220304

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائينور الهدى عطية كاظم شيحان113718241942102206

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه سالم احمد نجيب113719241942103101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائياالء احمد بدر ناصر113720151942054015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب حمد هللا جلوب داغر113721151942052033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي حسن مسعود غليم113722151941008024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيراشد جمال اسماعيل عبد هللا113723171941008114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائياحمد يونس خليل ابراهيم113724171941080022
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيحسين مجيد ادهم يونس113725171941178031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد حسن محمد مصطفى محمد113726171941018008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد كاظم محمود113727121942093024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيزهير جمعه كلش حسن113728121941013026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0أعدادية االمين للبنيننينوىاحيائيمحمد عبدهللا عمر محمد113729171941019087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيجنات باسم سعد جسام113730101942115037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيانهار علي حنون حسين113731101942084004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد حيدر حسن وهيب113732121941001032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك خالد علي محمد113733101942090029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيامير فالح عاصي عباس113734101941043019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء امين ناصر حسان113735101942111021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمرتضى طالب كاظم محمد113736271941019104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيياسر عمار جواد كاظم113737251941205410

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي عواد دليل حمد113738291941003185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عادل جابر عبد الحسين113739251942059271

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه احمد جليل ابراهيم113740251942096288

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيزينب عدنان جاسم عمران113741291942057161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الرميثة للبناتالمثنىاحيائيتبارك فرحان جادر شلتاغ113742291942057066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد الحليم محمد غافل فلفل113743251941045063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيحسين حميد شدهان حسون113744231941038015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيزينب ماجد علي حسن113745231942118029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.2ثانوية المتميزينالنجفاحيائيباقر قائد فليح حسن113746251941035004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمحمد ماجد نصار سرحان113747191941015066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيايات حمود هاشم والي113748221942162007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة حسين عبد الرسول جبر113749221942204109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيهبة محسن كريم حمد113750221942134084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيغزوان قيس رشيد كردوش113751191941020044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيمحمد دريد انور سعيد113752191941019080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد هاشم محمد سيد113753121941026169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاالنباراحيائياكرام رشيد حميد عبد الرزاق113754191942135002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد أحمد فيصل متعب113755191941009245

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيزينب مصعب احمد حسين113756181942181017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيسجاد عائد ياسر كلف113757231941051056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى علي حسين جاسم113758211941273064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائياسل رافد شنيشل حاتم113759131942081002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيحسين علي سعيد خليل113760211941033012
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيفاطمه ماهر متعب عبد113761211942151040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء فالح جواد كاظم113762251942062376

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي عباس الزم محمد113763241941001178

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيعلي مهدي صالح سجل113764241941028047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعز الدين صباح خلف عباس113765141941182048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير محمد جبار حسين113766141942111171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائييمامه فاضل احمد عبد113767141942067127

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس عامر عبد علي113768111942070082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم فاضل هالل عبيد113769141942145166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييقين انور حيران محمد113770141942086269

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسر صالح موجد خلخال113771111941151057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي نعيمه معن113772141941003024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر نوري صبيح محيسن113773141941013023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية ام ابيها للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه خليل حمود محمد113774151942060010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا سفيان شاكر محمود113775131941029036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا احمد دويح عبد هللا113776141941003059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عبد هللا حميد جبر113777141942076090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين مهدي محمد كاطع113778151941020017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيحسن محمد زغيرون شويع113779261941160009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيحوراء خالد هاشم طليل113780281942065012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمرتضى دهش مطير صراخ113781261941038159

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيسالم موحان ذياب مجبل113782261941017043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى عذاب خالوي صابط113783151942042071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهندرين ياس محسن ديس113784151942044207

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحنين ليث كاظم مرزا علي113785121942107058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء محمد ارزوقي عبد113786101942086042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا حسين جبار محيسن113787101942123044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائياسماء غالب عبد خير هللا113788101942115003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب محسن سالم علوان113789121942092041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد غالي فليح113790131942077010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار عبد الرحمن خضر وفيق113791101942119086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرحمه رضا عبود جعفر113792211942145043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيهنادي طالل تحسين احمد113793211942294109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيوليد عبدالسادة نبهار ابوطهيرة113794291941002208

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيجعفر صباح عبدالحسين محمد113795291941003040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية قوش تبه للبناتاربيلاحيائيفاطمة فرحان جهاد خلف113796311942062015
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمسلم احمد ناصر حسين113797251941205351

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية القدس المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي عادل غافل فلفل113798251941152047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمصطفى باقر مارد محمود113799231941008195

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيرسل رياض صبار عليوي113800231942088125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلاحيائيمصطفى جواد عبد الكاظم حسن113801231941005175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعبد هللا علي بديوي عبادي113802231941019067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر نوري صبيح صغير113803161941094047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الحسين كاظم عجالن113804161942259026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيبندر حاكم صباح عطية113805231941252022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيضحى جبار فضل حميد113806231942089109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي صالح هادي خرنوب113807221941003119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعالء نهار غميس حميدي113808221941031111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيحسن عبد الرضا جلود مالح113809221941045004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن فاروق ياسر جبار113810221941093024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيحسين عبد الحسن حسين خلوهن113811221941092015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيعلي ريكان زهراو خيطان113812221941021065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى خير هللا ابراهيم عبد113813221941096088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى عبد الرحيم شنان كسار113814221941096091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء عبد هللا عوده حمود113815221942125068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيمسلم احمد كصير عباس113816221941306276

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيمنار ضياء جاسم مدلول113817221942154084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيوسام خالد ممدوح رحيم113818191941015081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيزياد نواف حسين رجا113819191941020068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.7ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى وسام راسم محمد113820211941020081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيمؤمل نجاح حيدر محمود113821131941016086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.1الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي سليم عبد عبد الوهاب113822101941002058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عقيل كامل عبود113823251941045125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمه صالح جعيله علي113824291942088046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الدستور للبنينبابلاحيائيعبد الرزاق ثامر عبيس كريم113825231941018023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيتقى احمد عبد هللا حمزه113826231942117037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الحوراء للبناتبابلاحيائيإيات فاضل عبيس محمد113827231942103003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيكرار حبيب حسين علي113828231941008162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمد حسن جاسم محمد عبود113829231941008176

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيكرار جبار عبد الواحد كزار113830231941038057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمجتبى حيدر عبد العزيز كريم113831231941009099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيبتول عقيل حبيب عباس113832161942234022
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيكرار حيدر عطشان مهورش113833221941003146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمصطفى وارد عباس عبد هللا113834221941035246

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيسيف موسى عجيل مطير113835221941076066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيحوراء غافل عفي عندل113836231942153048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قاراحيائيمصطفى طالب تالي عباس113837221941073013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد اسعد خضير ناصر113838161941110012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحيدر عبد الباري ياسين سرحان113839221941036098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيعلي حسين غني عبد الحسين113840221941039085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيالمؤمل احمد لفتة ساجت113841221941065005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيحيدر جواد كاظم سعدون113842221941023019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائياحمد عبد العكار حذيه مسير113843221941001006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عودة ساجت مير113844221942424028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيفاطمه خالد خليل جعفر113845221942104033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائينور محمد بشير جابر113846221942095029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين ماهود حايف113847221941010129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي رائد كامل محسن113848221941381012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاالنباراحيائينبأ عالء احسان اصف113849191942384051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيرانيا علي محمود عبد الغني113850191942178022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الزهراء للبناتاالنباراحيائيفرح قيس سلمان نومي113851191942267050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الشرقاط المسائيةصالح الديناحيائيمحمد سعد محمد حسين113852181941339054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائيحسين بشار خليل عطاهللا113853181941127011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر أحمد خضير ابراهيم113854101941019181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء مهدي جبار حسن113855121942104021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن حسن علي رحال113856101941020083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيسالي قيس ياسين حسين113857181942278014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيعلي اسماعيل ادريس عباس113858171941080084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعبد الوهاب احمد عبيد خليف113859231941001079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيبرزان عدنان عبدهللا معروف113860211941033006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعمار ياسر رحيم حميد113861261941001137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيرسول حسين رزاق صاحب113862261941010081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيمنتظر عماد عنيد كرم113863281941013040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيمقتدى محمد قاسم وهام113864281941008078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية السماح االهلية للبناتالنجفاحيائينور الهدى يحيى عبد الحسين ناصر113865251942106007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعلي عذيب كريم سعد113866261941007062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيحوراء عبد الحسين كاظم113867251942075020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الزاب للبنينكركوكاحيائيعبد هللا حمد خلف جمعه113868201941026022
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيباسم مهدي عبد الحسن كاظم113869261941010020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائيامير علي كريم هاشم113870241941018016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائياحمد عامر عبد الواحد جواد113871261941001014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن جواد كاظم عبيد113872271941005035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد حسن كامل وفي113873271941005214

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيعلي قاسم علي عبد الرضا113874271941009092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيسيف كريم جليل دخيل113875231941020168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيضياء الدين محمد رسول جواد113876231941020171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جاسم كردي على هللا113877241941008107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفخري عادل فخري نوري113878111941203191

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمنه عقيل كاظم حسن113879111942065005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك علي شامل حيدر113880141942076027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيزينب محمد عبد الحسين علي113881141942071036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء عقيل عبد الحسن عباس113882141942065011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء عباس عبد الحسن مظلوم113883141942090034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمسك محمود حسين داود113884111942110109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير خالد عاشور هاشم113885141942149051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا عبيد فياض دلف113886111941187017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد ابراهيم هاشم محمد113887111942110072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزيد سالم سعود سالم113888111941020041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيوديان عدنان عبيد نغيمش113889111942158011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عبد الزهره حران دفار113890111941055019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد فاضل خلف عطية113891151941009005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى باسم محمد عواد113892241941016124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائياسراء ماجد دهان علي113893261942120006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية المتميزينالديوانيةاحيائيحسين حسام رحمن عطيه113894241941041011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيحيدر علي زماط ياسر113895261941173005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي قاسم موسى رسن113896131941030083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه ثائر عبد هللا شمس هللا113897131942093096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه جاسم صدام فرحان113898151942054023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيزينب خير هللا عامر يزل113899121942020061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه علي خلف ثاجب113900151942080124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر عبد العزيز سلمان جميل113901131941010113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا عبد االمير عبد الزهره مخور113902101942114014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيايه صالح بدر رضا113903101942092003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيتقى زهير فاضل عبد113904121942109026
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره احمد رحيم حسن113905121942092045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيالجوادين علي حسون هادي113906121941026022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه محمد محمود شهاب113907101942076002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائينوح مهدي حميد رسن113908131941012174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائينبأ اسماعيل خليل صافي113909211942110093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد حسن رشيد جاسم113910211841009137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية القيارة للبناتنينوىاحيائيسجى حسين علي حسين113911171942242045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية دهوال المختلطةنينوىاحيائياكرم داود عيخو خلف113912171941347003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائينبأ خالد خضير كاظم113913271942079102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزهراء جعفر صادق مطلوب113914271942095042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمرتضى يوسف هاني منعم113915271941153122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيانمار راشد حسين عباس113916271942088023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيدعاء تاجر شايش كاظم113917271942160066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمحمد عبدهللا عبداللطيف حميد113918211941052096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عباس عبد العظيم عبد علي113919251941045084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.6ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى جواد كاظم حسين113920151941012071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايات حسين كامل عباس113921251942062091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايرانالرصافة االولىاحيائيمحمد عبد الكريم هادي محمد علي113922131941210014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيغدير عطشان مطرود ساجت113923291942052186

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيزهراء قادر هالل عبد113924271942095051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائينور مازن حميد مهدي113925291942056129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم لفته عبد هللا113926231942109179

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيحسين عالء الدين عبد الحسين حريز113927231941011028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيابراهيم محمد مجيد رشبد113928231941033001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيحمزه سعد كاظم رحيم113929231941024014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيمحمد عبيد هادي متعب113930231941007126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيعلي حسن محمدعلي حسن113931231941205013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائيكاظم نعيم حريجه مطرود113932221941045013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمقتدى غازي سعيد صحن113933221941033134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيسرور مراد كاظم عباس113934221942103121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيطيبه رحيم مناحي حسن113935221942156119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيشكران محمود عمران مناتي113936221942421057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيسراء عبد هللا عالوي حسين113937191942188068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائينبأ عامر رجب محمد113938181942161060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيساره زيد امين عبد الغني113939191942151029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل خير هللا محمد راضي113940221942113084
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كامل طالب حميد113941221942125116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيطيبه لواء طارق مهدي113942181942176118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الشموخ للبنيناالنباراحيائيمحمد عامر زين الدين محمود113943191941053015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائينور حسن عبد الجليل حسن113944191942194102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائييقين ابراهيم جندي خلف113945191942189187

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيزكريا مصطفى شهباز مردان113946181941020027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتصالح الديناحيائياسراء حازم خزعل حسن113947181942375001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الخانوكة للبنينصالح الديناحيائيحمزه هالل جنداري جمعه113948181941065008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيحميد فرحان علي ظاهر113949191941011060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمد عماد ابراهيم احمد113950181941035126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيوسن ظامر هادي عبدالكريم113951181942176185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم عادل لطيف مرهج113952131942086084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائياستبرق جاسم فيحان صكبان113953211942119002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر محمد جاسم محمد113954111942096043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى احمد نعمه ثامر113955251941150358

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمهند اياد كاظم عبد113956271941002201

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيحسن رزوقي كاظم صالل113957241941031013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيعمر صبحي فليح حسن113958211941081029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائياحمد حمود كاظم حمود113959231941002007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائينورالهدى محمد ابيش حميدي113960281942060044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيجيهان علي انور جاسم113961261942094014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيايات نصير حمزه حسن113962251942097017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيامال سالم رشيد رحمان113963211942090019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيضحى علي حسين علي113964211942097090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيرائد ياسر فاطس شكبان113965261941038062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه علي يوسف نادوس113966271942060127

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائينرجس فارس غني حسين113967261942250227

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي عدنان كاظم راشد113968261941038112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيغدير حيدر علي مهدي113969271942060253

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيازهار علي جبر دعير113970281942062001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيزهراء ماجد محمد عبد المجيد113971211942141038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيرقيه محمد كاظم محمد113972241942138017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيحنين طعمة عبد السادة عذيب113973241942220108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيبنين موسى يوسف ياسين113974241942142010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيبتول جواد حمزة خضير113975261942108022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد مظفر مزهر جعفر113976111941024017
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الزيتون للبنينالديوانيةاحيائيعلي غالب جاسم فرحان113977241941036091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد كاظم جعفر محمد113978141941049003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمود محمد سعيد حمزه113979111941156093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين خالد فرهود منعثر113980141942149015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيلينا عدي نور محمود113981111942158006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبلقيس علي عبد المجيد حميد113982111942102012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرسول طعمه جابر صكبان113983141941028032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيتقي حسن عبد الكاظم عمود113984151941020007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطاحيائيعباس حميد ماجد كطوف113985261941208017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي باسم صالح قدوري113986131941031050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحيدر عبد الحسين عواد مشعل113987261941003057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمريم سعد عكار راضي113988261942120212

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء كاظم صالح حسن113989131942071048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايه هاشم طالب شويطي113990121942230005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل ناظم داخل محسن113991121942112082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء مثنى حسين علي113992151942051068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيورود بدر حلو حسان113993131942106076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك باسم محمد جابر113994121942112040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء علي حبيب مهدي113995121942118050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيريام سامر حسين علي113996101942112009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى سالم احمد علي113997101941055056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيضحى هادي محمد حسين113998121942020082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين سليم جبار مهدي113999131941012053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيلينا مؤيد طالب علي114000121942082034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيروان فراس منعم داود114001101942100047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء حيدر حسين احمد114002101942105024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرحاب جنديل جبر عليوي114003151942080050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عادل جابر سلطان114004121941025070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينورهان علي عدنان محمد114005101942097069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيزينة احمد خليل ابراهيم114006101942122004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائينور ناصر محمد طه114007101942101148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعلياء طه ياسين جمعة114008121942101030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء حسن عبد الكريم صالح114009101942116028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيميالد علي رحيم غايب114010211942121124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم سالم محمد خلف114011121942105173

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي رحيم فالح محيسن114012121941007124
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيرسل محسن عباس محمد114013211942141024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن غسان عليوي عبد114014251941031154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.8االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي احمد دعير جاسم114015131941010089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.8ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيحمزه سهيل صاحب محمد114016111941010010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيسيف طالب طهيلو داغر114017151941012030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.2ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيرفل امير صبري علي114018141942094052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.1االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمصعب احمد هاشم محمد114019171941008379

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيماهر عبد الغفار صبري شاهر114020101941014054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيوعد حميد برهان عبد114021181941015045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيطيبه جاسم محمد حسين114022181942236098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيجالل وليد جميل عبد هللا114023101941011027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية غطفان للبنينصالح الديناحيائيعماد محمد حبيب حمد114024181941042007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيثابت ضاري كبيحان عبد114025251941052009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزينب حامد حسن علي114026231942088210

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائينور الهدى حسان عبد الغفور عبيد114027131942229028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد حسين جار هللا114028261942074067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرويده فهد غانم عبد الواحد114029271942058104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الجواهري للبنينالديوانيةاحيائياحمد رائد حليم حسن114030241941018003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائينجاة عذاب كريم عباس114031261942094046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيدانيا عواد محمد جبر114032251942170110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيصابرين جابر عيسى محسن114033241942117113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسن منشد مري114034241941003166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيعلي كريم ياس احمد114035261941203039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حامد مجيد نصيف114036111942070123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعقيل حمزه حسين عاريه114037241941001153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيرقيه محمد جليب بشر114038261942169005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى كريم عطيه عبود114039141942078069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران مشتاق ناصر عكله114040111942070108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيساره صادق عبد االمير داخل114041141942071037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهيفان عبد الجبار رحيم جاري محمد114042141941022118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانعام خالد حسين نجم114043111942133007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيداليا حسام حمزه جاسم114044111942104015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء قاسم عوده سعيد114045111942083030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي سمير مطشر مزعل114046131941031053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيسجود علي فرحان فزع114047261942104099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيماهر كريم فرحان زيدان114048261941205057
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي عناد كاظم سهيل114049261941003123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيالكرار ظاهر محسن نجم114050231941051015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرند ماجد حسين حلو114051131942118093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيتمارة شهاب احمد عباس114052131942091036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيموج كريم قاسم ساجت114053151942042095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيغيث مؤازر اسماعيل خليل114054121941019010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الرحمن حسن عبد الرحمن عبد الباقي114055171941008165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حيدر عبد الحسين جلوب114056121942094214

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه نصيف قاسم زيدان114057151942080129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائياوهام فوزي محمد عباس114058101942113013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمائدة عماد مجيد فعل114059121942098092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيسيناء ياسين فيصل شباط114060211942167023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيتبارك جواد عبد الباري خريزان114061261942116012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيصادق حسين عبد الكاظم حبيب114062251941208017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الباقر عبد الرزاق ضيدان114063251941208033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن عريان محمد عبد الرحمن114064201941001112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين عالء حبيب علوان114065211941002040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيابرار جاسم عبيد محمد114066291942056001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيسما مالذ ناجي حسين114067211942098090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيمريم ماجد حميد حسن114068211942093068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء احمد موسى زغير114069251942062314

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحيدر علي حمزه شناوي114070251941150130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيصفا مقدام طالب كمر114071231942115098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيصفا محمد حسين محمد حسن114072231942109132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيزينب محمد هادي عباس114073231942079028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيسجى ناطق احمد كاظم114074231942083030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمؤمل محمد ناصر كاطع114075161941060108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيامير جبار صاده كاظم114076231941173014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيمهدي علي نافع كاظم114077221941065052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيسجاد زعيبل بلبول مشاي114078221941017037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسن ثاجب فرحان114079221941002239

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيدعاء ماجد حسناوي عبد114080191942175023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيرسل محمد رمضان سالم114081221942153120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد حامد حسين حمد114082191941007007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيساهر صكار عساف مدهم114083191941014021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.5ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى صالح عبد السادة سودي114084131941020149
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.5ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيحسين هادي عبد شهيب114085151941012016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.3ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيسرى كريم حسين عبد السيد114086111942113044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيفاطمه سعد مطر فرج114087271942147055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيضمائر حامد منهي محمد114088241942220362

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيمحمد عدنان فرحان حسين114089261941044044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيمنتظر طالب عطيه هاشم114090271941024091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي حيدر حميد جبر114091271941005153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيسيف علي هاشم حسين114092241941167012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزينب علي جابر جاسم114093281942190065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الصباح للبنينواسطاحيائيوائل خليف فارس شاهر114094261941162027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيامير متعب مجلي كاطع114095241941035019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه عادل صدام ارحيم114096141942086085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر سعدي حميد مجيد114097111941012037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عمار كاظم عبد علي114098141941017074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حافظ جريان سعود114099141942100015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى عبد الكريم درويش عويد114100111942077075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمة صباح حسن عبود114101111942066046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديانا حيدر عبد االمير مجيد114102111942104017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عباس عبد الحسن مظلوم114103141941050019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاديه خضير طالع مهدي114104111942068109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول احسان مشرف كاظم114105151942080020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عامر محسن ماجود114106131942094010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل ستار جبر كاظم114107141942076044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر محمد لطيف مطشر114108111941003014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور فالح هادي خليفه114109261942120252

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائييقين علي حميد ساجت114110261942119058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيامينه احمد تركي غالب114111261942120018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيرسل مشتاق كريم جواد114112261942110016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي سالم طاهر حسين114113131942086050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيرقيه علي سليم علي114114231942271145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيسبأ جعفر كاظم جوي114115131942118163

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائياطياف عباس كاظم حمزه114116101942113007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيآالء صالح الدين محمد يحيى114117101942115006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر محمد حسن جلوب114118101942109099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتيسير حامد محمد محمود114119121942106020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرحمه عبد الصاحب عبد العباس رحمان114120121942107078
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد محمود صكب علي114121101941055007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء قيس هاشم صادق114122101942097004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد مجيد حميد عطيه114123131941012147

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيحسين موسى جعفر صادق114124271941001102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيعدنان جمال فالح كربول114125271941001171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيفاطمه حسين عبد علي صاحب114126271942057147

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيانوار موسى رضا يوسف114127211942133007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين عبدالرحمن صويلح عواد114128291941007091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيعلي احمد عبد الرزاق عيسى114129291941020021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيياسر علي حسين حبل114130291941008052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيمحمد سلمان مزهر جياش114131291941004100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائيارام ليث قادر علي114132211941088012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعلي عاجل داخل شبوط114133291941153219

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيغسق محمود حسن جاسم114134201942102052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيغفران شامل رحيم والي114135291942079033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيسجاد ضياء كاظم هادي114136251941007139

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيزهراء علي حسوني جبار114137291942055056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيحوراء خضير عبيس كريم114138231942098057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيميس ثامر حمزه جاسم114139231942109195

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزينب عاصم بديوي عبادي114140231942120104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيمحمد احمد جاسب فرهود114141231941046037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الطف المختلطةبابلاحيائيعبد الكاظم باقر مهدي مغير114142231941177012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيمريم عمران علوان مهدي114143231942158037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيمقتدى ثامر عائد محيول114144231941251346

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيكوثر موفق عبدهللا عواد114145231942178021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن علي كاظم العيوس114146221941077023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحسنين سمير مطر عريبي114147221941010032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى يوسف يعقوب عطية114148161941358037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائيعبد الستار جبار فرهود جبر114149221941254013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائياحمد محمد زعيبل يوسف114150221941067004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى جبار قاسم محمد114151221942113187

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيخالد عبد الحميد ياسين علي114152191941019031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء سالم هاشم رضا114153121942104019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيادريس عدنان محمود علوان114154101941011011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائياحمد نعمان حسن علو114155181941044005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.7اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى هيثم جسام عواد114156101941013169
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.6ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيشذى كمال حسن عنيد114157121942109064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.3ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيايه علي عبد هللا فرحان114158191942153019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.1ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيالحسين فاروق سيد محمد114159131941037017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد العظيم رحيم خلف114160191941011153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى خالد عبد الجبار محسن114161191941118071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمود عبد هللا علي جمعه114162191941009294

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيدنيا رياض عواد علي114163181942232021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيهزار كاظم زيدان عبد الحسين114164231942089169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيزينب طارق هادي ناجي114165231942114064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيحسن ابراهيم عبيد حسين114166231941191007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسين رحمن عبود عمر114167231941006032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيعلي غانم حمزه كريم114168231941187010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيفاطمه حسن كطة محمد114169231942089124

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائياحمد كاظم عبدالحمزه راشد114170231941173008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائينائل معيوف حاجم جابر114171221941036302

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيعلياء محمود جالب خلف114172161942202121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيعمر عادل محمد هادي114173221941066032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيكوثر احمد حسين خضير114174221942185101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيرؤى ماجد كليب عداي114175221942410027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسين مهدي هريبد بردان114176221941031042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيليليان جمال كاظم عباس114177221942103159

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيالسجاد رافع عويد سبتي114178191941015018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس حسين عودة يوسف114179221941381009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيمريم فرحان عالوي احمد114180191942188119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيضياء ساطع ياسين سالم114181191941014031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيازهار خالد كاظم جعفر114182221942393003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيرند صباح حسج سنام114183221942391021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائياسيل حسين علي ابراهيم114184101942131002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب وهاب احمد أميره114185121942107148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيعلي سعد حسين علي114186211941282060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيفاطمه حسين علي عبيد114187211942130017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيشروق وليد خالد عبد الرحمن114188211942094069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنينكركوكاحيائيعبد العزيز قصي محمد احمد114189201941056015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي اياد اموري صالح114190251941031421

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية طوبى للبنينديالىاحيائيامير محمد عليوي براك114191211941087010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي خالد زغير كاظم114192271941011076
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةاحيائيعلي عيدان جاسم محمد114193161941039031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيمحمد يونس يوسف هيل114194231941031130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء علي عبد الحسين كمر114195141942073057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسن كريم طاهر114196141941208129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين علي عبد المحسن شهاب114197111941032020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه عبد الرحمن جاسم محمد114198141942149026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى هشام محمد رشاد عبد الوهاب114199111942074015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عذيب ضعيف عبود114200261942088053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيامير كريم عبد زيد ساجت114201241941016007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيُعال سعدي محسن جاسم114202131942091107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيسحر عباس شدهان كاظم114203261942120149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرباب حاتم ابراهيم بندر114204151942051038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه ستار جاسم عكاب114205131942107002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر عاشور جاسم حسين114206151942044166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيضحى غسان تركي عبد العباس114207231942088298

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرزق ميثم جبار علي114208121942089034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية بلدروز للبنينديالىاحيائيسالم محي يوسف سبتي114209211941007035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيهدير خيري تركي علي114210251942192169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسبأ محمد عبد الوهاب داود114211211942143062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيياسر جدعان علي ظاهر114212201941259360

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائينبأ علي خضير عباس114213231942111093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه مهدي الزم مطرود114214241942121277

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر زباله عبود114215271941001233

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيتقى جمال نصر هللا محمد علي114216201942139034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية النسور المسائية المختلطةكركوكاحيائيصالح زبن عماش حسين114217201941257006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيشهد سعد عبد الحميد خميس114218211942177040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيحسين عبد الزهره كاظم عبد المهدي114219241941168018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه كاظم يوسف خشان114220241942123112

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيبشرى رياض حمزه راضي114221241942093021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيطيبه نعيم شامي عبود114222261942250171

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائيعلي مغامس شاكر غضب114223241941029059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى حميد عبد دعداع114224261942120243

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم فاضل نوري شريف114225111942073090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران كاظم راضي عليوي114226141942069051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء عائد صبري خضير114227141942076002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.7الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيريام فالح حسن عباس114228101942100051
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى باسم منشد عجالن114229141941047151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيصفا احمد كاظم ضاحي114230231942125066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن مهدي ناصر عبد هللا114231161941076011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيكرار حيدر ارزوقي عبيد114232221941019109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن علي نجم ياسين114233221941077025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمؤمل عبد العظيم ضايف معيجل114234221941072080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الصادق للبنينذي قاراحيائيمحمد المهدي سعود عباس حريب114235221941070046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائياحمد سلمان رشيد محمد114236221941076010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحسن رحمن صوين شالكه114237221941076024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائينور عبد الرزاق عزيز جبير114238191942370234

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرؤى محمد شنان عبد114239221942141084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيسجاد سامي كريم محمد114240221941046034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيسرى عمار عبد الحكيم زايروالي114241221942414113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائياسامه ناظم عبد خنجر114242221941067008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنباراحيائيايسر ظافر نوري محيسن114243191941070010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الشموخ للبنيناالنباراحيائيعمر عالء فليح حسن114244191941053012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين عبد الكريم ذياب محمد علي114245221942204042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمحمد فؤاد دلي عبد الرزاق114246191941020052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيفاطمه فؤاد سعيد عباس114247181942236110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء عصام رشك عبيس114248121942095033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد رعد صبحي علوان114249121941030174

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيخديجة طه خضر جاسم114250171942321019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائياحمد محمد شاكر عبد114251251941031056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد وليد ابراهيم عبد الرزاق114252131941001012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيتبارك حسن حاتم شمخي114253271942058052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيازهر اسماعيل حمد عبد114254201941048033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءاحيائيقاسم محمد عباس فزاع114255271941037024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيمصطفى صباح عبدهللا حمود114256211941079048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيبراء انعم محسن محمد علي114257291942065009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيحمزة سلمان مهدي عطية114258231941017052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي مهند عليوي عبد الشهيد114259231941008148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عبد هللا حسين داود114260111942085017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىاحيائييقين حازم ابراهيم عبد114261131942129035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه رياض موحان حسن114262141942111097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسين محمد عبد114263141942111107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه قاسم حسن كاظم114264111942109013

3590 من 3174صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسام حامد سعدون هالل114265141941011016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عطا حميد خلف114266141942140066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرواء اسعد عبد شرهان114267151942044064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور كاظم عبيد ناصر114268261942120253

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيدانيه حسن ابراهيم سلمان114269131942117071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه علي مطشر هاشم114270151942048102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيساره راضي علي زبون114271131942070116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب صفاء خالد مسلم114272151942054127

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك كريم حسين عباس114273151942051023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى عدنان طاهر احمد114274151942046199

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية  قرطبة للبناتنينوىاحيائيصفاء عصام محمد علي يونس114275171942231289

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد ياس خضير عباس114276101942091062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي نايف رضيو114277241942080129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيندى محمد جليل رزوقي114278261942087126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائينور الهدى حيدر باقر محمود114279261942104150

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعباس هادي عباس حمود114280211941004061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيورود علي حسين جبر114281141942145200

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر كريم حسين رجب114282111941021061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى علي نصيف عبيد114283141942093083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه هاشم كاظم ماهور114284141942110155

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء محمد محسن بدن114285141942089009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن محمد عطية جاسم114286191941007094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيمحمد احمد يعقوب عطاهللا114287181941036054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.9ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميمونه محمد برير باقر راضي114288121942095059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية باغداكول للبناتكركوكاحيائيدعاء رضا مولود محمد114289201942111014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيسرى خالد سعدون احمد114290201942139074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيزين العابدين حسن جبر كاظم114291261941022059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينور محمد حميد محمد114292211942140209

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائييوسف ناصر علي حسن114293211941231009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية دجلة للبنينميساناحيائيحسين كريم علوان جوي114294281941012019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزينب رشيد عيدان فريح114295261942132088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغصون فاضل فليح منصور114296141942079083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء حسين محسن سلمان114297141942100055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسالي كاظم فليح حسن114298141942087013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي جبار محسن مظلوم114299141941047086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيزينب حسام شبيب عطاب114300191942197009
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيزهراء وائل نجم عبود114301191942159047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاالنباراحيائيغفران عافت محيميد حديد114302191942245020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد جمال محمد ضاحي114303191941118056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى خميس زيدان خلف114304121942096046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن مصطفى سعدون عبد الرزاق114305101941013045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيجيهان احمد عبد الحسين موسى114306231942166009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتبابلاحيائيرباب عبدالحمزه بنيه بريج114307231942143009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيايات علي عبد كشاش114308161942380006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين زاهي خضير حبيب114309161941075061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد كريم عبيد سعيد114310221941076119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد صباح حمود خضر114311221941100002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس شهيد حميد ثامر114312221941096045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة رسول مطشر كشيش114313221942424141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى باسم جبر شالكه114314221941002265

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمهند عوض عطيه بكال114315221941311080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيعنود نواف حسين زغير114316221942417056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائييقين صالح شخير هاشم114317221942175265

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد محمد اسعد عباس114318121941031091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين ناجي عباس موسى114319121941043013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيايثار قاسم عبود فالح114320101942096011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب رباح عبد هللا عبود114321101942139025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد عالء كمال ماجد114322121941030015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن سامي مسعود عليوي114323121941022071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيياسر نعيم ياسر هاشم114324221941018063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى احمد عبد الغني مصلح114325131941010170

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي سالم جبار جوني114326131941012099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى محمد فاضل جبر114327121941026185

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الثبات للبنينكربالءاحيائيسجاد صالح اعشوي فرفاح114328271941024038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيرنا طالل حاجم ذياب114329171942302067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىاحيائيبنين محمد علي حميد114330211942133008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحازم عبد عطشان جخم114331291941007063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاربيلاحيائيميناء احمد بادي سالم114332311942070027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعلي عبدهللا لفتة هويدي114333291941003184

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيمصطفى داود سليمان صالح114334201941001283

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسن عبيد فواز114335251941031432

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىاحيائيرسول ادهام فرحان منصور114336211941037007
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيحيدر علي مهدي نعمه114337251941122044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيآمنه احمد ابراهيم علي114338231942104001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيعلي شاكر عباس لفته114339231941181049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه طه ياس حسين114340111942127052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه حميد عبوده محمد114341131942281077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى عيسى حمزه هالل114342111942080093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ابراهيم محمود جاسم114343111941203208

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حامد مويع عبيد114344141942136050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جاسم علي والي114345121942112094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء حميد عذاب ضاحي114346131942098065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى حسن حسين جرمط114347131942095012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد لفته طنش محسن114348151941071271

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيكاظم ناجح فليح عليوي114349241941002116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى حسن عليوي عيسى114350131942104012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيريسان فائز سعيد حمزة114351111941156031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيحنين عباس فاضل سلمان114352241942103028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيدعاء محمد علي محمد114353261942072011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي محمد عبد عون عبد الحسن114354151941011117

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىاحيائيياسين فراس اسماعيل خضر114355131941028028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد امين غانم ابراهيم زيدان114356131941005064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمريم فاضل جبر ماشي114357251942084821

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةاحيائيزهراء نعمة جابر جودة114358241942020004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمصطفى صالح هادي كاظم114359261941011145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيحسين رشيد عبد عطيه114360211941052031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيعلي خضر زامل جازع114361261941034029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيمقتدر سعدي عناد خرموش114362261941049041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.6ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزهره عزت عكاب ابراهيم114363231942096061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.2ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسن عبد الخالق قاسم رشيد114364131941016026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.1ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد امين جاسم محمد علي سعد114365251941205265

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه ناظم كزار ورد114366141942090077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيفاطمة صادق هادي هاشم114367241942100087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مهدي فرج عناد114368141941012049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيراشد حسن علي صلبي114369111941004034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيياسين فؤاد محمود عبد هللا114370111941018153

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائياحمد نافع عناد حمد114371191941356008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيشيماء عبد الواحد بدو احمد114372181942208024
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين عالء محمد محمود114373101941013048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيمصطفى محمد قاسم خليل114374181941006123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الخصم للبنينصالح الديناحيائيسعد عيسى صبح ازريج114375181941016022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيعمر رياض سالم سعيد114376181941089065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينصالح الديناحيائيعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرزاق صالح114377181941054013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائينور عباس كاظم محل114378231942126110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيعباس احمد عبيد سلمان114379231941054069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0الخارجيونبابلاحيائيكاظم جواد مزهر غالب114380231941400063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم براء عدنان سلمان114381161942145141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم اسامه اسماعيل ابراهيم114382161942165398

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيمحمد ناجي طعيمه منشد114383221941016023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى ياس خضير فرحان114384221942178154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيحوراء رزاق داود سلمان114385221942104010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائياحمد خضير عباس شطب114386191941019008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيصالح حسن حسين مخلف114387101941009025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية االمل االهلية للبناتصالح الديناحيائيفدوى محمد جاسم صالح114388181942208029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيعبد الحميد حسن صالح جاسم114389181941006055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيسارة صالح علي هذال114390191942194050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار وليد خالد عباس114391101942110080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيمروه منتصر حسين احمد114392101942114056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعمر جميل ابراهيم حسن114393201941022087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيمحمدعلي فارس بهاض جبر114394291941007319

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيقاسم حسين حصين حمادي114395291941007262

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية تل الذهب للبنينكركوكاحيائيخالد جاسم حمد علي114396201841219009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيرافده صالح الياس حسن114397171942290093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيحيدر محسن مزهر مطلك114398291941003111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيفاطمه مضر شياع حسن114399271942079091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد عبد زاجي114400271941045077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن ابراهيم مخلف حسن114401201941015030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية سيوان للبناتاربيلاحيائيامنه جاسم محمد محمود114402311942038007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيبتول امين فخري كاظم114403231942131012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيعباس علي سويف جاسم114404231941012083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائينور الهدى حميد حسن عبيس114405231942120177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء ربيع محمد كبيس114406141942090005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد مهدي جثير فليح114407141941003047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي سلمان غاوي عبيد114408141941050017
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عادل عبيد فحل114409111942121044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحمزة علي عودة محمد114410151941009029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء ماجد عبد محمد114411261942088058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيمرام شهاب احمد محمد114412131942116035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزينب عامر ياسر عبد الحسين114413261942088064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيغيث احمد سعدون غني114414131941022051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء حسن طاهر جالي114415151942051028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد هادي عبد بطوش114416151941005067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد عمر عبد اللطيف يوسف114417131942079025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء علي جاسم كمبار114418151942052026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائياحمد قحطان عبد االمير ناجي114419231941060011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينورة طالب محمد عبيد114420101942139070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر رافد راضي غضبان114421131942081025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيمحمد عباس محمود شاكر114422211941002121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيحسن فاضل جاسم محمد114423271941011019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيعطاء محمد عطا حنش114424261941048035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيمريم محمود تركي هادي114425271942147063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيمحمد محسن نجدي حمادي114426211941008079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمصطفى خالد خضيري جبر114427261941012134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمنتظر ياسر علي ادريس114428261941010232

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الفردوس للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عداي عباس صاحب114429241942119116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائياحمد سعد كاظم زغير114430261941202003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيآيات صالح صاحب عبد هللا114431231942088005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيمحمد جبار عبد الحر فرهود114432271941153103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عادل عبد علي114433141942078009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيطه امين ابراهيم عبد هللا114434271941001149

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد علي عبد هللا وكاع114435191941009021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيابراهيم رحمن اسماعيل سلطان114436211941068001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائينعيم حسام الدين ابراهيم ضايع114437191941032044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائياحمد محمد احمد مصطفى114438201941015010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.4االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد علي سلمان شاه ولي114439131941010062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائييوسف عبدالحليم سامي حميد114440211941017046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر اثير راضي صالح114441221941084024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد عباس عبد الزهره عطيه114442271941001285

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس علي حميد كاطع114443151942051156

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء هادي سالم نعيمه114444121942112117
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف الدين سعد حامد علي114445111941026054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيهاوري كنعان زوراب رستم114446201941308035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائياحمد طلب شهاب حمد114447191941356002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائياطياف علي رشيد عايد114448101942110007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيرسل حميد رشيد محمود114449191942226035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيمازن غسان بكان عناد114450231941166037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين ناصر حسين حمادي114451221941098041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائيرافع أحمد حرب خليفه114452311941024045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن علي فاضل خلف114453141941030009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى فالح سرحان حسين114454121942112208

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء نوري هادي نصار114455151942054067

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيابتهال عزيز جري صوب هللا114456141942071001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيندى عبدالكاظم شغاتي بدر114457131942109038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.1االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيموسى جعفر عبد حسن114458131941010188

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينصالح الديناحيائيفاروق جياد حسين علي114459181941149027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى زكي محمد كطامي114460151941004058

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيغيث ماهر محمد محمود114461211941002102

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور كريم احمد رجى114462111942062098

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد حيدر نعمة طعمه114463141941018063

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عبد صابر عنبر114464141942090095

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد خالد منذور عباس114465141941047007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيانور ميثم محسن حسين114466101941008013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك كريم جبار علي114467141942095011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.4اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي حميد عوده114468131942070180

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.4المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيليلى زيد معد احمد صميم114469101942078122

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيابتهال فاضل عايد ديوان114470121942084001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية البينات للبناتديالىاحيائيسكينة ضياء كريم عناد114471211942116024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفاحيائيمصطفى علي بصير سهراب114472251941001290

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حامد كوكز كاظم114473151942046066

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيمحمد علي حمد حسين114474101941155025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد قاسم رضا جواد114475121941206046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد منير ناصر حسين114476151941004054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محسن عباس جابر114477151942044081

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0الخارجيونالرصافة االولىاحيائيعلي ناصر لهواك كاظم114478131941400023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ابراهيم عبعوب عرمش114479141942140058

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيوالء هالل مكطوف ونان114480141942102084

3590 من 3180صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة علي نعيم شلش114481141942145137

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيصفا لفته عيدان حسين114482261942087081

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيشروق احمد نايف طالب114483191942140024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطةاالنباراحيائيهناء صادق جاسم عبود114484191942308015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيعبد القادر عبد هللا عبد شحاذة114485191941058015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية دمشق للبناتصالح الديناحيائيشفق شهاب احمد محمد114486181942203046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيعلي جاسم جعفر علي114487211941274033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور صباح عبد الحميد عبد الحسين114488121942107255

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيعسل ليث محمد حسن114489101942102050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد برزان حسن علي114490141941012022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحسن علي محسن شرهان114491151941018044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحسان بشير صادق عبد المالك114492121941030005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيأمير وصفي حسن كاظم114493131941022014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزين العابدين جواد عباس حسين114494141941021060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح هيثم عبد االمير عبيس114495101942114052

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيخالد وليد خالد ابراهيم114496191941011061

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمحمد حازم عبد المجيد رشيد114497191941014059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيهاجر عبد جاسم سعود114498191942226107

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيليث عادل بالسم ثامر114499131941003064

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الكريم مهند عبد الكريم حبيب114500131941005036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد هاشم رحمه حسن114501151941007156

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عباس حسين محسن114502151942051127

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي تحسين جواد جالي114503151941004033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس عبد هللا الزم عماره114504131941024026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن جعفر ابو سعود سريح114505141941016024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيبالل جاسم ابو الليل صوالغ114506151941009013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد رمضان فهيم حجيرش114507121941026007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي حسين خليف114508221942204062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية النجاة للبناتبابلاحيائيأيه عبد السجاد عبد هللا جالي114509231942139004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمرتضى فائز علي محمد114510271941019105

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية القادسية للبناتالنجفاحيائيهبه عبد الحسن موسى حسن114511251942111064

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد رشيد حميد114512131941005084

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى نبيل شفيق حمود114513101941043087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد حميد علي محسن114514101941041006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء طالب زغير خضير114515131942118113

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه مؤيد عباس حسن114516111942076141
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيعبد الجبار هادي شنشل جبار114517121941170016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر رحمه زاجي محمد114518141941047053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد ناظم عوده عامر114519151941005015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرباب كامل فرج ياسين114520151942054070

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر عبد هللا صبيح عبد هللا114521141941017015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس فالح حسن سلمان114522111941020055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر ميثم عبد الحسين موسى114523111941024047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء اكرم حمدان حمزه114524141942080033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين احمد عبد الرضا محمد114525141942086040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس سعد لطيف مطشر114526111941018074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيشهد عمر حكيم يوسف114527191942246062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيمصطفى محمد محي شنتاف114528191941014075

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيساره ماجد محمد اديب114529101942120069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيليث هيثم فرج بدر114530151941008033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينالمثنىاحيائيمرتضى هلول خلبوص دخان114531291941029003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد محسن شلتاغ114532141942111251

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى جبار اسماعيل دعيبل114533111942068104

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين عالء عبد الحسن عطية114534141942074028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم نزار حمود حسج114535151942054248

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.7المنصور- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائينور محمد سؤدد ساعد علي114536101942078151

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.2ثانوية بابل للبنينبابلاحيائييوسف احمد لبيب عبد اللطيف114537231941021168

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي االكبر حسن قاسم فرج114538151941022008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة حسين شاتي ناصر114539141942073099

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيورقاء احمد هالل عبد الغني114540131942075041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ صالح عبد القادر خليل114541141942104068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيمصطفى ابراهيم حبيب ضيدان114542261941017098

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصعب احمد مطشر نجم114543111941049181

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنان جبار هاشم شليبه114544141942066028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحارث عبد الرزاق نايف جوير114545121941020039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيعلي سلمان داود مصطفى114546211941229032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيقاسم نصيف جاسم بجاي114547121941002033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيمنار محمد حسين رشيد114548131942121147

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه شاكر محمود كاظم114549121942106095

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب كاظم احميد فرج114550151942052036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه عبد الكريم مهاوي بطي114551141941026042

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد جواد ابراهيم عبد الحسين114552121941030006
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيتبارك جوير جهيد جازع114553261942109024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبان زمن عنيد مانع114554141942133008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية األمالي للبنيناالنباراحيائيعبد هللا احمد حمود اسود114555191941038015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.3اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه ثامر كامل علي114556101942115051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد هيرش صالح نجم114557201941303176

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد صالح عبيد فرحان114558191941009271

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائيصدام عبد مصلح حسين114559181941015018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعبد الصاحب عبد علي محسن صاحب114560251941150187

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين طالب محسن حسين114561141941047040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيوالء صفاء كاظم حسون114562131942093133

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب قاسم حسين علوان114563131942118153

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين علي حسن ناهي114564151941018010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الكندي للبنيننينوىاحيائيمحمود جاسم سلطان عبد هللا114565171941021091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار منعم حميد رشيد114566131942132031

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائينعيم لفته فاضل فزع114567261941016089

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى مخلص خلف مطر114568141941012059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر ياسين كشاش دهش114569141941027020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0الخارجيونالرصافة الثانيةاحيائيشهاب الدين احمد عبد هللا خلف114570141941400015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيزكريا طارق محمود خدري114571181941036018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية العدل للبنيناالنباراحيائياياد صبار حميد حامد114572191941018008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.7االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيمحمد اياد محمد صبحي ابراهيم114573171941008285

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائينور الدين صالح مهدي تبينه114574221941019172

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسين هادي عبد االمير مكطوف114575221941031043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى حميد حسن موسى114576121941005038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي حسين حمادي114577221941098036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيأحمد زرار عبد هللا حسن114578201941304004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى حسين علي ازغير114579151941005135

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ علي حمودي علي114580121942087074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي عباس حسين مشيمش114581151941005086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال هيثم نعمه محسن114582141942072117

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىاحيائيايه عباس جمعة جاسم114583131942130007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيمحمد ابراهيم حمد عليوي114584201941048139

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائياحمد نعمان خيري محمد114585191941019015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائياحمد محمد احمد خضير114586171941116003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنباراحيائييوسف يسر جيجان جليل114587191941060032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحمد حيدر عبد الوهاب محمد سعيد114588271941001270
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيشمس الضحى وليد خالد سالم114589161942184186

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعلي موسى حسين باشا114590171941026145

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيزيد عامر ياسين محمد114591201941001086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الفتوة المختلطةاربيلاحيائيادهام عبد االله يوسف محمود114592311941001010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره احمد رشيد فياض114593121942106056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيوسام اكرم ذنون فتحي114594171941027142

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي هيثم جبار عبد السادة114595141941008091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى رحيم حسون كزار114596151942040077

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى حميد ماجد نوتي114597151941071301

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى رياض طه موسى114598111942118006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى احمد رشيد وادي114599141942066053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى عبد االله جبار جوده114600111941058148

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيبالل عادل مشرف محي114601191941009069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.8ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيساره باسم مناتي جابر114602151942057024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عادل سلمان عبد الغني114603101941048002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيفاطمه احسان ياس نوري114604191942199049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيهمام يعقوب يوسف محمد114605271941011137

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيرغد عماد احمد محمد114606121942020044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسرور عباس رشيد الطيف114607121942106064

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء فيصل غازي جويعد114608151942053040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينرجس عبد الساده جلوب حبش114609151942044184

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد جاسم جار هللا114610151942046086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغسق عادل خالد عبد114611121942120008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب طالب يد هللا مراد114612131942131062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياكرم ناصر جندي كاطع114613111941055008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى جاسم محمد صالح114614111941024046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار حسان هاون جدوع114615141941048078

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل مكي كامل منصور114616111942070165

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائيعباس جواد كاظم كصان114617261941008011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيمصطفى قيس جاسم محمد114618191941316029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيعلي ناظم حمادي مجيد114619191941067047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائينعيمه علي خلف علي114620191942226100

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائيفرح حميد خلف جميل114621211942262009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيرائد عبد هللا محمد امين114622201941030050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيعائشه شاكر زبار مناجد114623101942110056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائينور حيدر خضير عباس114624101942119095
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فاضل عباس دلول114625111942084088

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزمن جبر صالح محمد114626141942124009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين ستار جبار ساجت114627151941011035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك طاهر آغا ولي114628131942131025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيبتول فرقد محمد نجم114629131942401005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر خالد عطوان جبر114630141941036011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمحمد ضياء حامد عناد114631261941014087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد مظلوم عيسى114632141942145100

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عباس بدوي مسير114633141942090094

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيحسام تحسين محسن جبر114634231941012033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيرانيا شوقي بكر محمود114635211942174009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيخنساء صبحي حسن علوان114636101942220010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيخوله ابراهيم لطيف جاسم114637141942225037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه الزهراء صالح شراد فرج114638151942042074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه بهجت وهاب عبد الحسن114639111942215007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار باهض خلف محمود114640101942113087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيازل علي غضبان كريم114641231942083002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيرقيه محمد مهدي محمد114642211942263008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيايالف حميد رشيد منصور114643131942071011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصابرين محمد علي نعمه114644141942073087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة محمد مظهر عبد المهدي114645131942086072

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.4ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره علي عبد االمير شغاتي114646141942095046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيزينب حسين جاسم فلت114647231942095044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الزرقاء للبناتبابلاحيائينور حسن خليل ابراهيم114648231942108068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيرياحين جبار محمد كايم114649221942169018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور محمد جبار حسن114650121942098112

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيتبارك رائد جبار محمد114651231942116006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب فريح عبيد زغير114652151942052035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات كريم عبد الزهره جاسم114653111942074008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينمارق عادل علي محمد114654261942075085

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى سعد حمادي كاظم114655141942066102

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيزهراء عبد االمير هاشم ابراهيم114656231942107050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيارجوان ثكيل ابراهيم حسن114657231942271013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حامد علي عبد هللا114658121942104040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيشهد فالح حسن شهاب114659211942167026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينه كريم علوان جبر114660131942093069
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيثريا جعفر نقي غالم114661151942057009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية نون والقلم األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسيل مصطفى عبد الحسين موسى114662111942097004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات وهاب فضل دحام114663111942080015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر فاضل جبر يوده114664151942055103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيدعاء كريم سعد ديوان114665261942108046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق عبد الرسول جاسم محمد114666111942076010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين خليل عمران حسين114667111942080026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرنا ثامر خلف طرفه114668141942110059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأمنه عبد هللا كاظم ابراهيم114669111942069001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائياماني حسام إبراهيم عبيد114670191942191005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفردوس رحيم فرحان عذيب114671121942114055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيغفران ستار صالح جاسم114672211942293033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيرؤى عبد هللا فتحي سعيد114673191942151015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائينور الهدى عدنان خلف عباس114674101942221077

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيسما ليث سلمان شهاب114675131942097017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية العزيزية للبناتواسطاحيائيغفران ماجد محسن كريف114676261942110032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك ستار جمعه شاهين114677141942134029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيساره عادل عبيد حنون114678261942072022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء قاسم جبار ضهد114679131942098015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى مثنى احمد صالح114680121942108062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيدعاء حمود أسود عبد114681191942371080

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيمبين حسان تمير حمادي114682101942077071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسارة صالح جبار صالح114683121942094155

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى باسم جبار العيبي114684151942054284

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبنين علي عبد يوسف114685271942058047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنباراحيائيكوثر تركي اسود عبد هللا114686191942148036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه نجاح محمد علي114687131942086008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزهراء علي ابراهيم علي114688211942140089

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشيرين عبد الواحد راهي حذيه114689141942090066

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدير محمد امين مهدي114690111942065198

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عادل يحيى محمد114691151942045040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآبان زيد ابراهيم جواد114692111942101001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيناديه بشار عباس عبد114693101942108075

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائياسراء ثائر سطاي عبد114694211942145008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0الخارجياتديالىاحيائيغفران هيثم عبدالحسين علي114695211942401043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية المدائن للبناتكربالءاحيائيتغريد حسين سهيل رحيم114696271942089026
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيصابرين عبد الكاظم عقاب صباح114697271942055174

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاله فارس فاخر حسين114698161942184301

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتمارا رحيم مهدي بجاي114699141942069018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجنان علي موسى عيسى114700141942083003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم كوطي114701121942107097

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيابتسام عواد حلو ثامر114702261942086002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائياسراء نهاد مطير رجا114703271942088015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيصفا فائق حسين عايد114704151942047110

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء وليد جواد محيميد114705121942108032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيرقيه مراد سويد عرموش114706191942199027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل طه اموري طه114707111942109161

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي حسين علي114708141942069024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيآيه جمال حسن عبد هللا114709111942083001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية القائم للبناتاالنباراحيائيجنان محسن عبد هللا محيسن114710191942146017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائيمريم عامر عبد هللا زناد114711261942139023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء اياد مهدي عطيه114712141942134114

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء باسم مناتي جابر114713151942041035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيورود ستار عبيد كاظم114714261942107118

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيسحر مالك جمعه صويلح114715261942107070

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم وسام بهلول جاسم114716141942076094

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماح عبد الكريم عبد هللا عباس114717111942081020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك صالح صادق غازي114718111942112019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيسعاد عيسى فالح حربي114719261942088074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيرسل فارس حسين راشد114720211942173026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيساره مهند حميد مجيد114721131942086048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائياسراء احسان حماد عبد114722101942221004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا حسين علي نجم114723101942099007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ احمد جميل محسن114724151942056081

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك علي جمعه خزعل114725151942042021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب كريم جبار عكله114726221942175137

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى حيدر جبار جلوب114727151942042070

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيسبأ قاسم عادل داود114728211942177029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيضحى خالد سويد عبيد114729191942189109

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيحوراء كريم حربي طرفه114730141942096008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء علي قدوري حميد114731121942094121

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيرفقه جابر حسن عطيه114732261942074034
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائينور لطيف دلي سدخان114733261942088122

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهديل حبيب نجم عبد114734151942054307

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عبد السادة حميد زغير114735141942099016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه علي فاضل كاطع114736151942080126

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيبراء محمد كاظم عبدهللا114737131942080004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيساره منصور حسون خفي114738261942095026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيزينه علي رضا علي114739211942016009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيتقى عبد المنعم عبد الكريم محمود114740191942178016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيرونق ابراهيم فرحان احميد114741191942182020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيانعام فخري طريد مخيلف114742191942224006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم يوسف فياض سلمان114743111942086049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائيزهراء عزيز مالح قادر114744211942123016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيسبأ سرمد محمد عطا هللا114745211942185024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيغدير رافد موسى جعفر114746211942206006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية الرفل للبناتكربالءاحيائيأية سعدون عبد االمير عبد علي114747271942085001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيميمونه حسن عبد الزهره هادي114748111942080137

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيغفران عباس بديوي عباس114749231942122034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائيهديل كامل عبد هللا احمد114750101942141030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيريام سالم عبد الغني محمد علي114751221942095007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيآسيل رزاق خلف رفي114752211942104001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيطيف نبيل ياس علي114753191942199045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عامر عبد األمير محمد تقي114754121942086021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عامر عبد الغني يوسف114755141942135024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيداليا عادل عزو علي114756211942064009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد مسلم عبد الحسين114757121942107118

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء فاضل عباس عبد114758151942050030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الديناحيائيشيرين ستار محسن جاسم114759181942221022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين مؤيد هادي نصار114760151942054036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء سعد محمد جسام114761121942083010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه عالء احمد رجب114762131942098115

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيعبير محمد خميس ثجيل114763261942085049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيفاطمه راهي احميد بصير114764271942144035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيشروق قاسم نجم عبد هللا114765261942083060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآية حسين فرمان نايلي114766141942135001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ حسن عبيد حمادي114767111942065172

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيزينب رحمن محمد علي114768251942072013
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي سليمان عبد هللا114769141942076059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيبنين فضل هادي جوده114770231942089025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمود محمد عليوي114771121942120003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء ابراهيم عبد الزهره حبيب114772231942088155

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتبابلاحيائيشهد محمد خضير عباس114773231942083037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية التراث للبناتبابلاحيائيغفران علي خليل عبدالحسن114774231942148035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيحنان حمدي عبد الغفور صالح114775191942199017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى علي حسن محمد114776141942149046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيصفا كاظم عبد علي114777241942120178

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائياسيل اسامه محمد جياد114778261942250019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه علي محمد سراي114779141942090075

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيزهراء عادل عباس محمد114780251942097059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفاحيائيبنين عادل عبد االمير ناصر114781251942055020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرفل لؤي احمد خضير114782121942094100

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيتقوى باسم كريم ابراهيم114783211942097029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الرسالة للبناتنينوىاحيائيشهد ناصر جاسم عبد114784171942281101

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيآفاق عبد الرضا مكي حمزه114785251942059002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائياسماء ابراهيم اسماعيل ناصر114786181942146003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائيرقية مصعب علي مظهور114787191942150015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيميالد جبار محمد كاطع114788221942157086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائييقين غانم محمد عباس114789191942217136

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء عالوي هاشم علي114790151942047047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيشهد مهدي سامي محسن114791271942065051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيغدير ثائر ترتيب كريم114792231942109146

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبراء علي عبادي رسن114793111942129010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية النصر للنازحاتكركوكاحيائيهدى وليد خضر مصطفى114794201942168027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائينوره فريق عمر فرج114795201942350007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيحوراء عالوي جبر عباس114796271942081024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمريم محمد عبيد ناصر114797261942120217

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائياخالص مجيد عبد صخي114798261942251002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائينور علي كاظم كزير114799281942072030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأديان امير محمود حسن114800151942046001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب علوان محمد صالح114801151942042054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمرام جاسم سلطان عبيد114802151942044167

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائينور نعمان شعيب عيسى114803171942166035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيزهراء علي فاضل مساعد114804271942087067
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيفاطمه ناجح محمد باني114805231942098152

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيفرح تحسين توفيق جاسم114806201942139092

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية الخمائل للبناتاالنباراحيائينادية عيفان نواد ابراهيم114807191942150030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائيتقوى ابراهيم حسن حمد114808181942209004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيفاطمه علي شراد خضير114809181942275067

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيحوراء عدي محسن علي114810231942124022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيسماح خلف عبد اللطيف صبح114811201942151015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيسجى جودت كاظم عبد114812241942110057

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيدعاء حسين فاضل عبيس114813241942117051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية الشروق للبناتكركوكاحيائيسجى موالن علي محمد114814201942149023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيزينب راشد ناصر خليل114815261942074049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيايالف حكمت عبيد مصلح114816101942108012

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائيمروى باسم عبد اللطيف جبار114817261942139021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيغدير خالد ابراهيم ناجي114818231942102049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حسن طاهر جالي114819151942051056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيولدان علي الحيف تركي114820131942093134

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية ام المؤمنين للبناتنينوىاحيائيهند محمد عبد العزيز عبد الكريم114821171942230160

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية الزهور للبناتنينوىاحيائيسمارة ياسر ياسين يونس114822171942290179

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائينور صباح عطيه كاظم114823271942088223

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية االماني للبناتصالح الديناحيائيفاطمه عادل ساقي قنبر114824181942254034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية آوات للبناتاربيلاحيائيعائشة سلمان محمد مضعن114825311942044018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية همسة للبناتكركوكاحيائيايه فيصل غازي حسن114826201942157006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيمها عبد هللا لفته خليف114827231942120166

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه علي علي مهدي114828141942107029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطاحيائيساره سعد خضير محمد114829261942122014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائياديان عدنان عباس فياض114830111942105001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرويده جاسم مدلول ضاحي114831111942083027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب فائز عبد علك114832131942111048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب علي عنين سوادي114833141942108071

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم علي حسن عبد هللا114834111942080130

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائينرجس مرتضى قاسم حرج114835101942096084

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه جاسب كاظم شميس114836151942046144

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائينور باسم محمد علي114837131942111093

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائينبأ عماد كامل هيلي114838221942154088

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيهديل مقداد اسود كريم114839221942398034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائياستبرق محمود ابراهيم عالوي114840121942106005
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيحوراء سعد جعفر عزيز114841181942236039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية المستقبل للبناتبابلاحيائينور علي محمد شافي114842231942106073

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيزهراء محمد صالح دهش114843231942110030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد هللا خلف رشيد114844141942143007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائينهايه سرحان مزهر جواد114845271942107054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيتبارك عبد اللطيف شحاذة علي114846191942224015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية الهداية المختلطةديالىاحيائييثرب محمد خلف جميل114847211942262013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران محمد حسين ياسر114848111942106054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزهراء فاضل عنون عبد هللا114849271942079056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0تركماني- ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات كركوكاحيائيزينب محمد ناصح حسين114850201942398018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب وديع فهد علي114851131942119016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسرى عبد الرضا منشد خاجي114852141942111144

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه عيدان محمد راضي114853111942080057

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حسن حاتم محمود114854121942105103

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيزينب قاسم نعيم كاظم114855221942166027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيتبارك صفاء جليل عبد الستار114856211942174004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين عادل حمود بندر114857221942135045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيايات محمد خريوت شريف114858221942204021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزينب احمد عبد الحسن عبد الكاظم114859261942120119

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيايه حيدر طعمه كريم114860231942137005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيمريم محمد ناصر حسن114861141942085018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور محمد حسين عبود114862141942079115

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء جبار كاظم صغير114863131942281041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه علي جميل محمود114864121942108045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيزهراء علي عباس كاظم114865231942120086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا باسم نجم عبد114866131942105042

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيمريم حيدر راجي ناجي114867231942144079

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيتكتم عبد الساده حمد جبر114868231942153042

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيشيماء ذاكر محمود ضويف114869191942151035

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةالنجفاحيائيتبارك خليل جابر ناصر114870251942122034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية الزخرف المختلطةالكرخ االولىاحيائيايناس جاسم مدحي فرحان114871101942154001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيدنيا رحيم فرج حمود114872251942062245

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعلياء رياض شباط حسين114873141942066067

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأيه حميد مجيد لفتة114874141942098004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيتبارك حسين محمد عيسى114875251942084183

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيسارة جليل ابراهيم فقي114876211942109043
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك جبار عبد عذافة114877221942203010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيزهراء عدي حاتم محمد114878181942146014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء وسام لطيف حمودي114879131942099023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى علي كاظم واوي114880251942084877

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى فائز كوكز حسن114881111942065112

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر علي مراح مشفي114882141942108107

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي يبر فارس114883151942046043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيزهراء علي عباس محمد114884261942109054

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنه خالد عبود قاسم114885161942187010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات عماد حسين كاظم114886111942084021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيسجى محمد خلف شرموط114887101942097034

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيامنية حسن عالوي فرج114888101942115013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء علي صباح عبد العزيز114889121942094120

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره مروان محمد احمد114890121942106059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائينبأ باسم ربيع ملوح114891261942084039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتالنجفاحيائيبنين صالح علي حسين114892251942063003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيتبارك الرحمن ناظم كاظم جواد114893211942147031

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيسازان خان رزكار نجم الدين عزيز114894201942346040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيساره محمد خلف شرموط114895101942097031

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيفاطمه عباس عياد كاظم114896231942118041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزينب جواد كاظم عطيه114897231942102024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية بضعة الرسول للبناتكربالءاحيائيهدى حسين عبد الهادي يونس114898271942087156

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيساره نزار يونس صديق114899171942288202

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب هادي جواد ذياب114900251942096215

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيزهراء رحيم شهيد عبيد114901271942052061

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.5اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب علي محمد شخير114902241942121186

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه عبود محسن عودة114903141942136006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسهى سالم محمد حسن114904111942121038

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم جاسم محمد اسد114905151942050100

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأطياف كاظم سلمان حازم114906141942111006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيسحر سعد عبد زيد عبد الساده114907251942084559

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيساره صباح عبود زيدان114908131942098091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد علي خضير114909221942323185

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى سالم موسى عيدان114910101942137079

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيرسل محمد خلف شرموط114911101942097017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عوده صانت مذكور114912151942053038
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء فؤاد كاظم محيسن114913221942424046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه داخل محمد جوخان114914221942135200

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزهراء عادل سلطان خالوي114915221942183041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيعذراء يحيى محسن فرمان114916251942059448

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيتماره علي حسوني جاسم114917251942108070

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية دجلة للبناتبابلاحيائيكوثر عوده مطر حسون114918231942107086

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية النجاح االهلية للبناتالديوانيةاحيائيامنة فراس جبار سمير114919241942137001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتالديوانيةاحيائيرسل سالم تركي عبد114920241942188008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية السنية للبناتالديوانيةاحيائيانمار فاضل شنيع كاظم114921241942102024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه عامر سلمان حمادي114922131942119008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل هشام ماضي محسن114923111942080051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية االيمان للبناتصالح الديناحيائيسميه احمد جزاع صالح114924181942394014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيايالف انوار لطيف حمودي114925131942100015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيحوراء كناوي نجم سعد114926241942117046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية الياسمين للبناتالسليمانيةاحيائيآمال يونس خليل ابراهيم114927321942025001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية الفرات االهليه للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيه علي عبد هللا رحيم114928111942134004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب صالح قاسم حسن114929131942116020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه طه ياسين حمادي114930131942116028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعلياء خضير عبادي رسن114931111942084127

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه حسن هادي حسين114932101942097044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور ابراهيم عبد الحسين حسن114933121942107247

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء رحيم كاظم جواد114934231942271173

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيزينب حسين غانم عبود114935231942205015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيفاطمه علي خليل ابراهيم114936211942176023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائياسراء اموري محمد متعب114937251942062049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائينور ناصر عبد نايف114938271942060343

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية اليقظة للبناتكركوكاحيائيزيتون فاروق خليل احمد114939201942134041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيريم بهجت جاسم كيلج114940181942278008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيغسق يوسف اكديمي رجب114941181942275062

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيزهراء فرحان ابو جويس عبد الكاظم114942251942170194

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية البتول  للبناتبابلاحيائيفاطمه حميد حسين حميد114943231942104050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء شاكر نصار خنجر114944141942121032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب خالد محمد ارحيمه114945141942109027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيروان عبد المهدي عبد الصاحب ياسين114946231942114048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه منصور حميد هادي114947251942084710

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيايات عالء نايف بغداد114948271942071005
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيساره علي جوده جبر114949131942098093

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائياستبرق رياض جاسم محمد114950231942122005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيزهراء عبد هللا موسى كاظم114951231942125046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيبنين مهدي مطشر كريم114952231942145022

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية السيدة رمله للبناتبابلاحيائيزينب قاسم عبيس داخل114953231942152011

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قاراحيائيرسل أحمد باشط ياسر114954221942420009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيغدير حمزه اكبر علي114955211942109061

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيكوثر طارق فوزي علوان114956191942151047

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية النجوم للبناتبابلاحيائيزينب فاضل عبيس عبود114957231942130027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيمنار محمد جبار كريم114958241942108150

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيزهراء خالد جاسم سالم114959231942122020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيفاطمه عالء الدين عبد الساده ناصر114960251942084733

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيزهراء ناظم حسن صادق114961201942145017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه ضياء عباس زباله114962131942104007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرواء اسماعيل راشد طامي114963111942070053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ رعد حسن حميد114964131942097032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره حميد خليل عزاوي114965131942093070

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيفي نعمه مهدي ناصر114966231942110050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائينضال صالح حمد صالح114967211942244018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائياديان حافظ محمد مهدي114968211942137005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء عبد الكريم محمود محمد114969251942062361

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيضحى نجاح صالح حمادي114970271942088156

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية الموسيقى والباليهالكرخ االولىاحيائيبلقيس احمد نعيم كريم114971101942007003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيرقية نوفل طه ياسين114972191942371025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عطية موسى يوسف114973221942143145

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزينه ماجد كريم محمد114974221942112049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيطيف طالل حسن عبد114975181942170058

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية رابعة العدوية للبناتبابلاحيائيمروة حسين نعمه لطيف114976231942157023

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيهبة جبار فضل كاظم114977241942184046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.3ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيساره عباس عوده كاظم114978231942096078

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء خالد حمزه هندول114979241942081020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيمرام ساهر حميد خضير114980271942081083

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيسناء رحيم حالوب عطيوي114981261942126041

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الفاو للبناتبابلاحيائيشروق عبد الكريم داود سلمان114982231942111068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيتبارك احمد هاشم عبد114983271942060069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاجر عدي سعدي حسون114984111942133068
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيزينه بهلول كريم احمد114985211942290032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرحاب فالح عارف محمد114986121942106030

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه عبد الكريم جواد علي114987121942093050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم عبيد يحيى عبد بجاي114988231942088408

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيعبير حبيب محمد راضي114989271942068120

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء مظفر جبار مرجان114990221942135091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية حطين للبناتكركوكاحيائيفاطمه قاسم محمد خميس114991201942133042

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيمريم ستار محمد محمود114992181942205078

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيمروه واثق فوزي حسن114993271942101032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الرباب للبناتالديوانيةاحيائيهدى قاسم فنجان فارس114994241942094139

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيبنين حسين زغير محسن114995241942139027

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائيبنين عبد الكاظم عواد عطيوي114996241942117025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفرح احمد عبيس شطنان114997241942093115

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيتبارك حسين محمد عيدان114998261942083017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيعذراء عبد راهي عجيل114999241942103097

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف عماد جاسم محمد115000111942077007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينمارق زيد محمد كاظم115001111942126055

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيداليا كاظم عزاوي حساب115002111942084056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبراء علي جاسم محمد115003111942110019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى عادل عبد الساده فرحان115004151942047100

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتديالىاحيائياسراء عماد عبد الحسين كاظم115005211942186004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدنيا ناصر شابث صبخايه115006151942051036

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه عقيل حيدر سبتي115007131942070179

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء قاسم نعيم كاظم115008221942162052

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيرواء عواد عبد الحسن عليخ115009221942163024

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية ماريا القبطية للبناتكربالءاحيائيايات محمد نجم عبد هللا115010271942052019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائينور عباس حمود رحيمه115011251942059626

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاالنباراحيائيحنين عبد الرحمن حماد علي115012191942224017

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك طارق جواد كاظم115013141942117014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيساره نصير محي عبادي115014141942096015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصابرين رعد حسن لعيبي115015141942090067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد زامل ارحيمه عبد السادة115016121941001063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية البيان للبناتصالح الديناحيائيسحر ثائر محمد رشيد115017181942246033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيحوراء رياض عبداالئمه جاسم115018181942176055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الديناحيائيرغد عمار اسماعيل علوان115019181942352015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ جبار صيوان فرحان115020221942204134
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائينبا حيدر نجم عبد115021221942128091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور سليم محي حسن115022141942107075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيمجيد هالل لهمود داخل115023221941029090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية البالغ للبنينكربالءاحيائيمحمد باقر علي محمود شريف115024271941036099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعباس ابراهيم فزع نايف115025121941022066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيرقية حيدر جميل محمود115026101942114020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآيه ثائر عبد الشهيد علوان115027151942054004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية السدة للبناتبابلاحيائيفاطمه قاسم راضي كاظم115028231942110046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيايه عباس فاضل عبد االمير115029181942205014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ عباس قاسم جوده115030111942096040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد سلطان قاسم بزيع115031221941093101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرحيق فخري جميل عباس115032311942047071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيابراهيم رشيد حميد عباس115033211941059001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد علي مهدي علي حسين115034251941205317

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيهبه محمد محمود جياد115035211942094131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيهاجر عقبه نافع صكب115036101942117119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه سامي سعدون هادي115037131942107099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار عالء فرحان حمود115038151942040100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي محمود احمد115039111942133034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء راضي مطر كامل115040261942132065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف محمد مجيد عبود115041141941011155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه ماجد ياسين مهدي115042111942065065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية النهروان المختلطةاالنباراحيائيحذيفه عدنان محمد حمد115043191941304007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.8ثاتوية المتميزينواسطاحيائيعباس حسن مهدي حمزه115044261941040008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعبد هللا طالب سليمان حمد115045191941007108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيعثمان حسين عباس عبد115046181941141072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيخالد وليد عبد عويد115047191941040039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيمصطفى صاحب اكرم حسين115048211941036028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيمحمدعلي مولود علي عبدهللا115049211941033077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد احمد ابراهيم غنو115050131941023038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعسل حبيب سلمان عبد115051151942054182

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه صالح عباس محمود115052111942067099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائيايه رزاق فالح كيتب115053261942139004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيامال محسن زغير عليوي115054261942120017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيايات رجاء جاسم علوان115055261942120022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيبنين يوسف موسى خليف115056261942120041
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا سالم حسين سالم115057111941041015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فرحان جاسم فرحان115058111942139005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائييقين علي نعمه ياسر115059131942281110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد شفيع ضياء عيدان115060141942111153

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيحسين باكيت حسن سيد115061281941013009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد خميس عبد ابراهيم115062191941111032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية العلم النافع للبنيناالنباراحيائيأحمد حميد احمد شرميط115063191941095004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.8الخضراء- ثانوية المتميزات الكرخ االولىاحيائيغدير مقدام فاضل عبد115064101942100076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.8ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد باقر عبد العزيز صاحب عبد115065111941010042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.7ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد جواد خداداد علي115066151941012060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائيأيه أثير عواد جمال115067191942157003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينصالح الديناحيائياحمد يحيى عيسى حسين115068181941127003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيسجاد احمد حمزة مرزة115069231941027026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى سمير عبد الرضا لفته115070151942046116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس علي واصي مكطوف115071131941012081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتقى اياد عبد الحمزه بعيوي115072121942094065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآيه ابراهيم مهدي عبود115073121942089002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىاحيائيمرام عبد الرضا كاظم خشيت115074101942103040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى فازع ياسين سالم115075101942136033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيياسر احمد مخيف علوان115076231941051153

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي سعد حسين مجيعد115077151941011105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين حازم جبار مجيسر115078151942040023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه جواد كاظم عبد علي115079131942094057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فارس شاكر علوان115080131942074014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء كامل طارش حسين115081141942111067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسن علي حسن115082141942072078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عباس عذوب رغيف115083141942113013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب علي سعدون حميد115084111942115011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد جواد كاظم سلمان115085111941026096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه حميد جباره فليح115086111942065010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينب فاضل فليح حسن115087211942138087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيحسين محمد عليوي عبعوب115088261941009044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيدنيا وسمي علي جمعه115089211942178073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيزهراء رزاق حرب ثويني115090231942116018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيحسين محمد طاهر جبر115091261941044015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيدعاء معين علوش حسن115092181942176060
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيكاظم مهدي هميل جاعز115093261941011107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد أحمد فرحان أحمد115094191941009244

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىاحيائيهند كامل تايه محمد115095101942108091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.4الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيعلي محمد شاكر محمود115096101941028056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن عبد الحي حميد115097271942056150

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيادريس يونس حسين علي115098181941005012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيشفاء غدير سعدون عريج115099221942185079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية بروانة للبناتاالنباراحيائيزهراء غازي فيصل فوزي115100191942151025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيهدى محمد كشاش عبد115101191942160084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيليلى موسى عباس هادي115102271942059113

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيزينب عليوي مطشر حنوان115103231942155024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية اليرموك للبناتكربالءاحيائيبسمة مثنى عبد الصاحب عبود115104271942059021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيآمنه راضي رزيج جعفر115105231942185003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيحيدر حمزه سعدون سلمان115106231941008071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الزهرة عوده جابر115107221941002171

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائينور حسان غالي عوض115108221942321156

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائينرجس وسام عبد االمام حسين115109271942161040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيعقيل نجم عبدالعزيز صالح115110211941036017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيسالم شاكر حميد جميل115111211941002070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيحسين فاهم كاظم فارس115112271941035029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيمريم يوسف يونس حسين115113211942110087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيايالف فاضل عباس حسين115114211942167005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيسيف صباح جاسم محمد115115291941003134

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء سعد عبد الرضا عبد الحسين115116121942094115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيهبه علي جاسم حمادي115117101942223072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سعد مجيد محمود115118131942071046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء انور سامي عبد الرزاق115119131942118102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى جاسب كاطع حسين115120131942118272

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام قيس جميل جاسم115121111942081014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيروان يوسف حسون بريج115122151942044065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيمنتهى كاظم حسين رجا115123261942104145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيرسل احمد سفاح كريم115124261942088037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد بريسم سلمان115125141942108058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد فاضل عبد الرضا عزيز115126141941018014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينورجان كامل عبد الكاظم حسين115127231942271429

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبتول عالء جواد كاظم115128141942074024
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد عالء ناجي صالح115129141942225092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيرسل حسين عبد الخضر ابراهيم115130271942081029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيمروه نزار متعب طعمه115131211942140179

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي سعيد حميد لفته115132271941005157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتكربالءاحيائيآيات عباس عويز حسين115133271942094002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفاطمه علوان محيسن خليف115134261942250185

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر بشار عبد الحمزه سلمان115135241942149069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيضحى جميل حسن محمد علي115136241942108119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية قرطبة للبناتبابلاحيائيامنه حمدي رشيد علوان115137231942126008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيزيد كريم موحان جبر115138241941001099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيمينا عادل جاسم عبد115139181942205082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيريام خالد محمود عبد هللا115140191942188050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.8ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى سالم خالف كاظم115141151941012072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزهراء مهند كاظم عبد الواحد115142271942055122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيسجى عالء ماجد رشيد115143191942140022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيرنين وليد حمودي شويش115144191942178028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيايناس عدنان مالغي كاطع115145221942232003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياياد حسن صليعي طعان115146231941251050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتماضر عبد السالم خضير راضي115147231942125031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمصطفى رحيم كاظم سالم115148221941356123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيزينه عباس كريم نجم115149271942055150

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعباس عبد الكريم قانع نادر115150251941031368

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائينرجس مناحي عبدالسادة ابو شخيره115151291942088067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى كاظم مطشر عطيه115152121941005035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه ياسين محمد احمد115153101942221060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسمير محمد علي حسين115154121941031094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعذراء رائد جاسم محمد115155121942094190

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه رياض يوسف نزيل115156151942054199

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى ستار اصغر كاظم115157151941006105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا حسنين باقر راضي115158121942118072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمنير زاهد عيسى علوان115159131941030122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد جاسم محمدرضا115160121942117019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء عماد عبد الكاظم سلطان115161121942112167

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآية محمد علي امين115162151942050004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عماد كزير ناصر115163151942051128

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم سامي محمد عبد النبي115164111942076160

3590 من 3199صفحة 
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيمنار محمد عبد هللا حمد115165281942065060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين حميد نجم عبد115166131941257013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه رعد رضا سلمان115167111942114088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياساور عامر محمد عمران115168111942138001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران احمد شمران عبد نور115169141942111173

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهاجر كامل عبد الساده حميدي115170141942073133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة صالح محمد كريم115171141942224058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد حسين داود زري115172141942078075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين محمد عبد الكاظم عباس115173141942089016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمروان يحيى صالح سلمان115174111941054032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائياماني سمير صدام كيطان115175211942091029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية الحرائر للبناتكربالءاحيائيزهراء عبد الزهره هويدي جبح115176271942107027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد حازم يونس علي115177271941005212

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزهراء رافد ساعي جاسم115178281942052046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيامير علي شاكر فرحان115179231941019013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الثقلين للبنينالديوانيةاحيائيعلي كاظم جاسم علي115180241941030026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيعلي محمد مهدي صالح115181211941081028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى جبار حسن مرشد115182101941008072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيودق احمد هادي احمد115183181942275088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.6ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيدعاء سرور عبد المجيد عبد الحميد115184191942370074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.2اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيجعفر محمد انور احمد115185111941200055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيرحمه عبيد جدوع عبد هللا115186131942121042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيجنات حارث جعفر موسى115187131942121030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.1ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيانفال حيدر رزاق كاظم115188231942096007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة احمد حميد مجيد115189221942113205

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيفاطمه محمد ناجي مطلوب115190191942383135

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائييمامة مدلول عيد مشرف115191191942137090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الرياحين للبناتاالنباراحيائيرقيه محمد داود حسان115192191942186020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيايه صدام حسين خصاف115193221942175025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية المصطفى للبنينبابلاحيائياحمد حاتم عبد هللا سلمان115194231941045001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمرتجى مراد فرهود كسار115195221941039130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيأمير عبد الحسين زاير علي115196221941076003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيحسن رافد دفتر جويد115197221941026014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائينشأت سعدي أحمد علي115198191941009337

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيضحى رياض عناد محيسن115199191942199041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيمحمد قيس هزبر مروح115200211941059034
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى هيثم عباس حمود115201211941274049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتالمثنىاحيائينهايه حميد طويح محمد115202291942088069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزينب كاظم حمد شبيب115203231942098104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلاحيائيمصطفى صمصام تركي صليان115204231941038077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر احمد خضير رسن115205121942107211

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائينور اسماعيل عبد الجليل احمد115206211942105059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيضحى مثنى محسن عبد115207211942293032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيشيماء زحام جليل حسن115208211942137094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياسامة رياض عبد الحسين صالح115209131941022009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفرح عصام ستار عبد الحسن115210151942080131

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد ذهب عباس115211131941009006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينبأ عباس جاسم موله115212151942054266

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشيرين فرحان حاجي علي115213151942054162

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم علي راضي حسن115214151942054237

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي الوس محمد115215151942052014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيعباس علي كاظم غيدان115216131941025019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء صادق عبد االمير جاسم115217131942089005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه فارس محمد عباس115218111942067111

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد حكيم زغير عبد115219151941005002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه علي حسين مزعل115220141942111252

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه فيصل امخيلف اعويد115221141942149027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر طالب طارق خالد115222131941252068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقطر الندى جبار اسماعيل دعيبل115223111942068085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيسجى كاظم داود جهن115224261942109070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عقيل لطيف جاسم115225141942225143

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ماجد حميد رشك115226141942108057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسراء سمير علي محمد115227271942060219

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيحسين عبدعلي كاظم عبدعلي115228211941025005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسن مالك عبد هللا خشان115229261941001036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائييقين سعد محسن علي115230261942251043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيتبارك عبد فارس جوشي115231261942096022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائينور رسول محمد ابراهيم115232211942291090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائياديان سمير حسين محمد115233181942205003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيساره خالد حديد يسن115234181942146019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيسلمى دحام حامد حسين115235191942175037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيشهد محمد جاسم عبد115236211942143077

3590 من 3201صفحة 
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائيبشير ناجح جاسم محمد115237191941024004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمود حاتم هادي فاضل115238191941009291

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيمريم صادق لفته حماده115239271942077047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.5ثانوية المتميزاتالكرخ الثانيةاحيائيمريم رياض مكي كاظم115240111942113080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.2ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى كامل محمود كاظم115241131942281064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.1ثانوية الصدرين للمتميزينالرصافة الثالثةاحيائيياسين طاهر بدري طه115242151941012082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيزينب صادق جعفر صادق115243181942205044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيساره طه ياسين محمود115244191942191040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائينور الهدى حسين غافل محمد115245231942125102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء عبد الكريم عبد الحسين كاظم115246231942087161

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد عبد المجيد مالح115247221942393121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيزينب عاجل جياد مطير115248221942413040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيآسيا حسن نجم منصور115249231942124001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيمحمد فرحان حسين عبود115250231941010095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائياطياف عباس جدوع عيفان115251231942093007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد مؤيد عبد الجبار زيدان115252131941008005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتالنجفاحيائيسهى عبد الرزاق جاسم محمد115253251942110025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حسن زغير سلمان115254251941031647

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم قاسم محسن ابو كطفه115255121942090057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيوفاء جبار حسن محمد115256231942271460

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن جمال عبدالجبار داود115257131941250012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسن عبود عطيه115258141941011029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيختام طالب كاطع حسن115259111942135013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل عماد خالد فرحان115260111942072133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد محمد عبد عثمان115261141942134098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيغفران محمود رسول حسن115262131942283052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيمنتظر عباس سلمان عبد115263211941014133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيغدير عادل حسين بحث115264261942108099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزهراء احمد حسن وداعه115265271942079046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيفرح ارشد رؤوف عبد االمير115266231942092177

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيمريم عماد محمد علي مهدي115267211942100076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر حميد حسوني احمد115268241941076021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرتاج دليل سالم سيد115269261942120072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيميالد حامد كسار حديد115270191942226095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيياسمين حسين محمد حسن115271191942193110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيمرسلين حيدر علي موسى115272261942108110
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائييقين اياد حسين حمد115273191942185084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الشيماء للبناتصالح الديناحيائيمريم منعم عبدهللا محمود115274181942237042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.2ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب ناصر فاضل امين115275131942108028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيايه حسن وساك عبد هللا115276231942116002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيمالك حميد محمد نايف115277191942183044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة علي ناهي عاجل115278221942204118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر جبار مزهر115279221942141106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيزينب جليل علي شمخي115280231942145059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيزهراء صالح مهدي صالح115281231942094024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائياحمد حيدر هادي محرج115282231941006003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيخنساء حسين عبد الحاج مجول115283311942047055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيتقى جاسم حميد صالح115284231942088078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائينوره حسين فرهود عبيد115285231942118051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه حامد موسى جاسم115286101942129016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائينهى عبد الرؤوف ابراهيم ارحيم115287211942105058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيلقاء احمد خضير عباس115288211942139150

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائياسعد حمد جفات مدفون115289291941007030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيحارث حامد محمود حمدان115290261941012030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبد الواحد طاهر كزار115291251941205203

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا زهير عبد العظيم جواد115292251941205164

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيايات نعمه عطيه حمزه115293251942062100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى نائل حميد حسين115294121942105202

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائياية نجم عبد الزهره حسن115295121942089009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد نوري مطلك115296131942070103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيسجا ماجد حامد خضير115297131942091084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيايناس سالم حرش حسين115298131942076004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمقتدى فريد جاسم محمد115299111941049183

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبتول عقيل عبد الرزاق لعيبي115300111942109014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء محمود سميج عطيه115301111942105042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيزهراء محمد حسن موسى115302261942126035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنا سامي فرج جاسم115303111942076056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا حسين115304141942093068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه علي محمود عبد هللا115305111942070104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائيايات جواد كاظم فليح115306231942154003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيأمنية رعد تاج عبد االمير115307211942100002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائياسل جاسم محمد عباس115308211942143005
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيمحمد ثاني ياسين طهيوش115309281941007036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب ليث عزيز حسون115310121942089058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائياسماعيل حسب هللا دنان ليلو115311261941011010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيهدى نصير دحام محمد115312261942108136

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد البشير محمد ناصر عبد هللا115313191941009252

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية المنصور للبنينصالح الديناحيائيعمر معاد غايب عبدالرحمن115314181941045041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه علي غانم حاجم115315131942121119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيتقى عبد الغني شخير فارس115316131942121026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائييسر فالح مهدي رزاق115317271942077062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.3ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيحيدر اسماعيل حمود عباس115318131941037038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.2ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيضياء الدين حازم عنيد هليل115319141941007034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمسلم عقيل عطشان عبد علي115320221941002261

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيايه ابراهيم محمد مهدي115321191942195016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائييقين سالم عبيد جياد115322191942194122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائياسيا جاسم محمد احمد115323191942189009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيامير حاتم نعمة عبد هللا115324101941016013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيحسين حميد طعمه مانع115325221941067027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتكربالءاحيائيبراء حيدر وحودي عريبي115326271942144002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيصفا قتيبه محمود ابراهيم115327211942090124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيفاتن صالح الدين إسماعيل حيدر115328211942290048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء سعد جاسم رشم115329251942108141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية جوارجرا للبناتاربيلاحيائيأيسر  بهجت مطلوب عبد الرزاق115330311942031001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عدي محمود عبد الحسين115331101941043053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيساره فخري حمد عبود115332101942119049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن عالء كاظم علي115333101841008005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ ازهر علي رسول115334131942117257

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيياسمين خليل علي خليل115335101942109110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيكميله فاضل حمد حسين115336261942250192

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه مؤيد عزت يحيى115337261942120192

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيياسر محمد عزيز حسن115338121941170034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم احمد جاسم هاشم115339151942047141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء وليد حربي سلمان115340111942106003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى عبود شندي سلمان115341141942100138

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائينور عيسى مطلك عزال115342261942120250

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيبراء هادي حسين رجا115343261942104022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائينرجس علي محسن يازع115344261942102127
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائياالء ياس خضر بديوي115345261942087011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم حازم علي محمد115346111942064077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات عادل محمود صالح115347111942081004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب رعد عبد هللا حسن115348111942067057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء سعيد حميد مهدي115349141942086009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي اسعد رزاق أيدام115350141941027033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء هادي موسى ناهي115351111942065088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه قيس علي محمد115352141942145029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيصالح الدين مهدي محمود حسين115353211941014062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الطليعة للبناتالديوانيةاحيائيحنين حسين عبد الكريم حسين115354241942118031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيايمن بهجت خالد حسب هللا115355211941065020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحيدر علي حسين نعمه115356261941010074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد علي حسين محمد115357261941010191

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائينبأ وصفي مكاوي حمود115358261942111039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيهدى حميد رويضي جبح115359261942152021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر ابراهيم عبد الرحمن سلمان115360101941026106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد حسين غازي حسين115361131941012004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيمريم حسين عباس عبداالمير115362181942275070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيسجاد عرار محمد عكله115363261941003072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيفرقان عبد الرحمن ندا محمد115364191942199051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيرفح عبدهللا خضير عباس115365181942044001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.4ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيهاشم حسين كريم حميد115366211941020084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.2ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء اثير كاظم عزيز115367121942109042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعائشه حازم صباح حاتم115368181942044004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرشا ماجد صالح حسين115369121942104013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عدنان حسن سعدون115370221942113223

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حاتم عنيد كاطع115371221942128042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيابتهال مهند سعدون محمد115372191942189001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيسرى ثائر عبد الواحد محمد115373231942114076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيبنين سامي محمد عبود115374231942094011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين محمد حافظ يحيى115375221941076035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمد راضي ضميد زمام115376261941012112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيبنين محمد نعمه حمد115377231942109034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيغصون كريم نعمه سلمان115378271942056262

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعبد الرحمن صالح حسن سعدون115379231941051064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه عالء ابراهيم محمد115380101942095063
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيبدور قيس قاسم محمد115381101942119012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء صالح فاضل اسماعيل115382121942230001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزهراء عقيل محمد حسن115383131942121066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائييقين كريم جار هللا حمد115384131942118300

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل صبحي عبدالمنعم اسماعيل115385131942098054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائييسرى مصطفى بدري مصلح115386111942104068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين سعد فهد داخل115387151941005035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيابتهال قاسم خلباص ظاهر115388261942089004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء كامل حربي الفي115389131942281022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ محمد موسى عبد االمير115390111942114116

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين صباح نوري كاظم115391141941013019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيحسين فاهم دارم حسين115392241941002045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي ليث نوري حسين115393141941182053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة مؤيد سلمان حسين115394141942142031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيليث رعد جمعه عباس115395141941012035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى عقيل علي رضا115396131942283073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب حسن علي سراي115397141942066045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين حسن زهراو فليح115398141942145034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور أسعد خضير عليوي115399141942073120

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيورود قاسم ابراهم ناصر115400211942090188

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائيسجى محمد عبدالستار كريم115401211942292032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيعلي المرتضى حامد عبد منجل115402261941054036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية القوارير للبناتديالىاحيائيفاطمة عباس صالح محسن115403211942150023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد فاضل عبد االمير كاظم115404271941005241

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيابراهيم رياض خليل ابراهيم115405211941054002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائياحمد سعود بدر علي115406261941011003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيهادي رحم حذيه عبود115407261941018086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيعبير احمد مهدي صالح115408271942088157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد متعب احمد115409191941011098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيأميره سمير مهدي صالح115410191942200003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.8ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيتبارك عز الدين طالب رضا115411231942096025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.5ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيايات رياض عبد الواحد عيسى115412261942113005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيدانيه احمد شهاب احمد115413271942077009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنباراحيائيقطر الندى عبيد عواد احمد115414191942181008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيهيثم طه دحام محمود115415181941002169

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاالنباراحيائيرؤى فؤاد حمد زيدان115416191942137025
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيشهد شهاب حمد عواد115417191942195059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيحوراء فؤاد كاظم محمد115418221942138019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيعلياء علي جليل غضبان115419221942204102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرحاب احمد جاسم حمادي115420191942193033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد رائد علي حسين115421191941338059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيتهاني ناصر محسن مطشر115422221942204037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد علي محمود فرحان115423191941009022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيمأرب حميد جخيور محمد115424231942079046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيايالف زهير عبد اللطيف علوان115425231942094006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلاحيائيباقر مهدي جبر محسن115426231941163003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيسبأ عامر منعم عسكر115427231942095051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمنتظر غالب عبد جابر115428221941040165

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيسجى عبد الكاظم موسى عباس115429221942185076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي سالم خليل ابراهيم115430271941011079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلاحيائيحسين مهدي حسين عجزان115431231941052022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائياوراد علي حسين حسن115432121942094029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيساره خليل ابراهيم رمل115433101942090067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه محمد نجم عبد هللا115434121942089082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيبراء عبد الجبار عبد الستار محمود115435211942145025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهيمن محمد صدام سالم115436121941005041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمريم عدنان حماد عبد115437121942020103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائياينق شهاب احمد شهاب115438101942117010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغفران طالب جابر زكاط115439151942080117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حكمت عبيد مصلح115440101941032028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيسندس سعد حبيب كذه115441101942110046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيعذراء علي مفخور غيالن115442131942107089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عباس غني خلف115443131942118115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب صالح مهدي خنياب115444151942044100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيياسمين محمد حسين احمد115445141942109059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى رافع حسين سعيد115446141942081026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء عبد الكريم معله محمود115447111942079035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى طالب لفته فعيل115448141941179034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء رائد علي حسن115449141942111016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيسجى راضي محمد حمزه115450261942169009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عبد االمير فنخر جبار115451141942110153

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدعاء جبار حسن طعيمه115452141942133021
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشموس زياد نوري خليل115453111942065124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقى قيس هاشم جهلول115454141942074040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس شكري محمود حاتم115455141941047075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيساره علي هاشم جاسم115456271942095062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية دجلة للبنينواسطاحيائيعبد هللا احمد علي جلعوط115457261941020021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيوالء سامي حميد مجنون115458211942178261

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائياوس نعمه حسين صبر115459211941225012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيحسن ليث محمد عباس115460211941225015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائينور رحيم كاظم عبادي115461231942124108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيضحى هادي عبد الحسين ثامر115462261942104109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيألق عبد الحمزه عبيس حمزه115463231942088026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيساره خورشيد غربي سبتي115464211942135040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمحمد حسن سالم حسون115465261941038137

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعلي أياد عبد الكاظم عودة115466241941169040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيهدى صباح شالكه جبر115467261942083108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرويدة جاسم محمد حسن115468121942104015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيصادق يامر سلبوح حمزه115469241941002075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيمريم حسن عودة محمد115470191942246084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيأمير بزيع ابراهيم خليل115471101941014005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.8ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه عباس فاضل عبد115472131942281005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.7اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد خالد محمد رحمه115473151941010086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.6ثانوية بابل للبنينبابلاحيائيعبد هللا محمد نصيف جاسم115474231941021083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.6ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيهدى شامل شعالن حمودي115475141942094174

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب عباس غالب عمر115476131942121076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيهبه علي عبدالكريم يونس115477131942108079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.1أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه حسين محمد علي جاسم115478121942102061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الزهراء للبناتكربالءاحيائيفرح عامر ناصر حسين115479271942061039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيفاطمه خالد والي بيدة115480271942083082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمسلم رضا رشاك منشد115481221941040148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءاحيائيبتول ماجد كاظم جاسم115482271942096006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائياستبرق هالل عريبي حسن115483271942055007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيطيبه عيسى طه كاظم115484211942291062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيمحمد احمد نصيف جاسم115485211941052084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيهدى شهيد بدر علي115486231942093148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول احمد محمود سالم115487101942120023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد عبد الكريم عزيز115488221941058090
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد شكري رزاق شياع115489221941058075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية سيوان للبنيناربيلاحيائيبراء صهيب شاكر عبد الواحد115490311941003008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حسن صبار جعفر115491121942094140

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين فؤاد هادي حسين115492121942107044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىاحيائيعبير بهاء حسين عباس115493101942105029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد محمود سطام حميد115494121941043014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيحنين جبار جاسم سعيد115495131942109014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيداليا مظهر عدنان خليل115496131942117066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيكوثر باسم جميل شيحان115497131942071092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعال احمد شندي غضب115498121942112158

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء علي حنش ناصر115499151942045019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد جاسم عبد الحسين كريم115500131941034035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد صادق عبود حسن115501151941001043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين حامد حسون فرج115502141941016032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينور رياض عطشان عبد علي115503221942323325

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيذو الفقار فاضل عبد كاظم115504111941049046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد عمار قاسم حسن115505141941182006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره عبد الكريم سلمان حسن115506141942080053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيساره عادل حسين فاضل115507211942294056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائينجم عبدالزهرة علي حسين115508211941063062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيزينب حسين عبد الحسين مجيد115509261942112021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيحسن خضير نعاس عيال115510261941054013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيابراهيم جليل ابراهيم منشد115511221941098001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية الوالء المختلطهديالىاحيائيرنا عبد هللا محمد صالح115512211942236002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيتقوى اركان طراد خلف115513221942204035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيبنين علي حسين عليوي115514221942311016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائيسعد عبد عبود احمد115515191941065020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد خالد ناصر الهيبه115516221941002005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية القسطل للبنينصالح الديناحيائيسفيان احمد عبدهللا محمد115517181941077008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية المستنصرية للبناتبابلاحيائيزهراء مزهر حسين علي115518231942116021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيفارس عايد عبيد ذيب115519191941287020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيايه علي عبدالحسين جواد115520181942236022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتكربالءاحيائيزهراء معز جعفر علي115521271942077018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيانعام عامر تركي حمادي115522191942370036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيزهراء عبد السالم خورشيد حمود115523191942145030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيساره محمد علي نصيف115524181942238022
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيهمام قيس تركي محمد115525181941146027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيرشيد محمد رشيد عباس115526101941013056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائينور نعيم راضي نديوي115527221942410073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسن علي بندر115528221942143164

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيرسل وهاب ذياب علي115529221942199017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائيياسيمن مصطفى رشيد مصطفى115530191942200046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيمنار خالد ناجي عواد115531191942189148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيهدى فالح مهدي صالح115532231942115179

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي مراد بديوي عبد115533231941008147

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيعبد الرحمن جميل بكان شالكة115534291941153172

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء علي عبد الواحد عبود115535231942117073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيمنار عطية جبر سلمان115536231942115154

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائينبأ صفاء جابر داود115537211942104035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا حامد محمود بحر115538111841032035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عادل ناصر طه115539221942135036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيامنه قاسم سعدون ماضي115540131942103003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية التكامل االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء فائق سلمان صالح115541141942130003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائياماني حسين ابراهيم محمد115542101942102006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمؤمل عادل محمد راضي115543121941026132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب نهاد محمد غفور115544101942079014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عادل عبد الحسين سهر115545151942046078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عقيل محمد عبود115546121942089015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيايه سالم خلف مجيد115547131942117035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر محمد بوهان مخيلف115548151941007053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى عبد الكريم مجيد جياد115549131942118276

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم سعد محمد احمد115550131942071096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى مهند شهاب احمد115551131941030119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيمريم بالل صبري وهيب115552131942108059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء ضياء محمد حسن115553151942045039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء صبيح مرزه حمزه115554111942121024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيزينب مجيد عبد الرضا ابو الريش115555281942065032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزينب هادي عبد الحسين ثامر115556261942104092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائيرعد ياسر مناحي دريب115557261941205023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عقيل علي حسين115558141942111246

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياسحاق جواد عبد الكاظم محمد115559141941042006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلينا محمد صبار ابراهيم115560141942149063
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيغصون اركان عبد الحسن جاسم115561261942074062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيمريم شاكر عصفور جرو115562261942250205

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالمصطفى احمد مهاوي حمود115563141941027007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيبنين صباح شالش فهد115564271942060061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيمصطفى احمد حنو جاسم115565211941008087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيمحمد هاني كميل عباس115566261941014097

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب محمد عبد عواد115567241942121193

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيطيبه طيف عمر شعبان115568211942097096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيمجتبى علي عبد االمير خير هللا115569211941026037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.2ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائياستبرق رشيد مجيد صباح115570211942143003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد عدي مهدي حسين115571211941020063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائينور جواد عامر جلود115572221942207047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية القدس للبنينبابلاحيائيمصطفى داخل شدهان عباس115573231941055054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنباراحيائيزهراء محمد حمود حسن115574191942383085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب قاسم فليح حسن115575221942175136

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيرواء حميد كاظم جاسم115576221942311026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيعبد الحميد كنعان انور عبد الحميد115577191941104024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيمؤمن ابجد عبد الرزاق محمد115578101941015039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيشاكر محمود خليف بكر115579191941014026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية الحلة للبناتبابلاحيائيآيات ماجد حميد شاكر115580231942100002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزهراء عادل عاصي حمزه115581231942093062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد منتظر بنيان والي115582221941002121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائياحمد ازهر جابر موسى115583221941019004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائينور احمد خلف سليم115584211942094115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحمد علي قاسم راضي كاظم115585231941016056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيانتظار حاتم حميد جاسم115586231942115021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيروز سالم محمد ناجي115587231942088146

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره خضير عباس ناصر115588121942094157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيانعام حسين هادي عواد115589101942122002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينور الزهراء ضرغام صادق جاسم115590101942086088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه فخري ابراهيم خليل115591101942119065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيبنين رعد كاظم قاسم115592101942077013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول صالح مهدي حسون115593121942105024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمصطفى مهدي صالح رحيم115594131941025057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد ماجد خلف سلوم115595141941036041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى خالد ذياب حسين115596141941170080
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد باسم عبد حمزه115597111942081021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا يوسف علي حسين115598131942117174

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى احمد جمعه مشكل115599151941005142

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فؤاد خضير جواد115600111942112039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيايه راسم شاكر رسول115601241942107015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد سعيد بسام محمد سعيد جميل115602131941259024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصهيب نايف عباس خضير115603111941025035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي جاسم محمد عبد الكريم115604111941049090

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيعباس حيدر وصي حسن115605241941003132

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عمران موسى سيد115606141942133081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيمنار سعد رشاد جاسم115607251942062760

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية اليقظة للبناتكربالءاحيائيتبارك حسن صالح مهدي115608271942103008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقية زيد شعيب هنيدي115609271942060117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي احمد عوده كاظم115610271941005137

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد حازم علوان طعمه115611271941005211

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية سارة للبناتديالىاحيائياعراف محمد يونس صالح115612211942123007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيفراس عباس جميل عبد هللا115613261941054044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيصادق فطير كامل زعيزع115614261941001082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية سيدة النساء للبناتكربالءاحيائيريام محسن عيسى هاشم115615271942147023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائييوسف حازم عمران عيسى115616261941038179

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيامير باقر درجال محمد115617261941011013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعمر خليل يوسف جميل115618191941009211

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد ماجد صالح علي115619101941026032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.8ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمنتظر احمد يحيى شاكر115620241941048024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.4ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيرسل سالم حسين مدهوش115621121942109032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.4ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعالء جعفر هادي علي115622141941170038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا بسام علي عبد الكريم115623121941001042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيعلي دحام عبيد طريخم115624191941022022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيهدير رعد عالوي غلوب115625221942175251

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيكوثر علي عريبي جابر115626241942115050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد كاظم جفات عبيد115627251941031740

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية بحركه للبنيناربيلاحيائيماجد حميد وسمي احمد115628311941100013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيثامر عبد الحسن نعمه بريسم115629251941045021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمصطفى محمد صبحي رشيد115630211941054112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيسجى ضياء حميد ساجت115631231942093082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزهراء نجاح محمد خساره115632231942117075

3590 من 3212صفحة 
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية حيفا للبناتبابلاحيائيزهراء حايف مطيع زعاطي115633231942122019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيانفال راضي علي حسن115634231942095009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيزهراء فؤاد داود سلمان115635231942095040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيجمانه زيد احمد حميد115636101942091023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيتايه فاضل تايه محمد115637101941041023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائينبأ عدنان سبع خميس115638211942165072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيأنس كامل مصطفى حسن115639201941001001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد جهيد عبد الحسن115640221942135155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيغدير صالح حمود محمد115641101942120104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيزهراء حسن هادي صالح115642121942020054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء وليد علي حسن115643121942096018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حمدو حماده حمدو115644121941025095

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم محمد حبيب ظاهر115645121942094247

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيجنات محمد كريم خميس115646131942126012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى مطشر رحيم طاهر115647111942076103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد حسين عيسى115648131942118126

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي منصور ابراهيم فاضل115649241941002109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد باسم صالح قدوري115650131941031002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور الهدى صباح ياسين هاشم115651151942054287

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكمال الدين خليل نعمة مطر115652141941023046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمصطفى واثق كاظم حمزه115653231941051141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل هادي عوده لفته115654141942111091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيظافر رياض هاشم حسن115655111941156044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيعباس خضير معارج محمد115656111941160020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء فاضل عباس عبدالحسين115657111942110052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء خالد نجم هالل115658111942115010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهند حيدر خلف محمد115659111942066064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الصباح للبنينواسطاحيائيكرار هادي حسن زامل115660261941162018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عادل علي حسين115661141942111183

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ث ميسلون المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حسين قاسم عليوي115662141942220011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين عباس لعيبي كباش115663141942100025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيشمس مشرق سعدي حسين115664211942177037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيزينب علي محمد عباس115665211942143053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائياالء جميل صالح خماس115666211942291006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم هيثم قاسم جياد115667131942088012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية جصان للبنينواسطاحيائيجاسم محمد عبد هللا دحام115668261941036002
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرقيه محمد حسين كاظم115669261942120081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيعلي مهدي حمزه خشان115670231941042099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائينور رزاق صخي جبر115671221942138076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية االمام المختلطةصالح الديناحيائيديار وائل جسام شندوخ115672181941278003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيمنار باقر جار هللا صايل115673261942132143

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد حميد كامل عبد هللا115674101941026017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عبد الكريم عبد الحسين جبر115675101941003026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.7ثانوية البتول للمتميزاتالرصافة الثالثةاحيائيزينه محمد عدنان حسن115676151942057023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.6ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيصديق عادل خيري عبد الرزاق115677141941046011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.5ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيبتول جواد علي جودة115678121942109019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.4ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيحسين علي عكله محمد115679131941016030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيشيماء باسم فاضل عبدالحسين115680181942238027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسان محمد عبد الحميد محمد115681101941026074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيسرى ليث شحاذه عبد115682181942275048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينور حامد رشيد ساجت115683221942175239

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الرضا موحي عيسى115684161941034035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيشمس الهدى جابر لفتة115685161942226087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة رعد عبد محيميد115686161942204052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيزين العابدين جودت كاظم سلمان115687221941053054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيزكريا كريم عبد فزع115688221941301022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيراحيل جليل عبد غاطي115689221942185034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيامنه حميد خضير صالح115690221942394014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيعلي مؤيد صالح خميس115691211941059030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين صادق حمد هللا ناجي115692251941031196

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية صنعاء للبنينبابلاحيائيياسر محمد مجيد عبد الهادي115693231941011102

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيمحمد علي عبيد خضير115694231941008184

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيناصر مهدي خضير عباس115695131941005091

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف رحيم عبد الكريم احمد115696101941042026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيرؤى صالح ايوب يوسف115697211942138045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرويده ياسين عبد صالح115698121942106042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم ابراهيم محمد عبد الحسن115699121942112189

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء علي عبد الحسين علوان115700131942093040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب جمال رشيد جاسم115701151942050050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايمان مجدي عطيه السباعي115702111942108009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء محمد جمعه جاسم115703151942044083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيساره شكر محمود حميد115704131942098090

3590 من 3214صفحة 
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القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفرح محمد موات بجاي115705261942120196

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيعذراء خالد سامي خلف115706281942051077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عائد هاشم كاظم115707141941017038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمود محمد عباس115708111942110055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد الواحد علي عبد الواحد هادي115709141941027032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمهند صادق نجم علوان115710111941054034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيكرار خالد جاسم عباس115711211941005127

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعبدهللا ماهر متعب عبد115712211941039025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية عبد المطلب للبناتبابلاحيائيهبة غانم محمد زباله115713231942136032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرسل صباح دايخ والي115714261942120075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية سامراء المسائية للبناتصالح الديناحيائيموده مصطفى كامل حميد115715181942374052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيهدى فرحان حمد علي115716191942371087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيعباس عبدالرحمن عبدهللا علي115717261941044022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيمحمود مؤيد ماجد ضايف115718181941002151

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد حميد معارج حمادي115719191941009260

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.8الحارثية-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمصطفى قصي طالب سلمان115720101941028088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد علي عبد الحسين مهدي115721121941001071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.1ثانوية الكوثر للمتميزاتالكرخ الثالثةاحيائيايالف فارس كريم علوان115722121942109017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيايات عادل ميس عساف115723221942424019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء اياد نعيم عبد الحسن115724221942141096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيصهيب محمد مزعل محمد115725191941022014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيبتول ليث عدنان جابر115726231942087051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا حسين هاشم محي115727221941093060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعباس صبيح نعيم موسى115728221941035118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيمرتضى سعيد كركان منشود115729221941023064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي هادي خشان عداي115730221941033085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية ام البنين للبناتالمثنىاحيائيسما قصي رحيم رسن115731291942055076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائياسيد هادي لطيف عسكر115732211941079005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائينور كتاب حنون عويد115733291942079045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيايه فيصل كريم جمعه115734231942117023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب علي محمد صادق احمد115735121942091029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عالوي صدام عللك115736131941012072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيمحمد عمار محمد اسماعيل115737271941011118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيميمونه قيس عباس حسين115738121942106112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيفاتن قاسم محمد خليل115739101942109073

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعلي مهدي كاظم كليل115740221941058056
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية اليمن للبناتنينوىاحيائيشهد عبد هللا محمود سلطان115741171942237134

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىاحيائيضحى جاسم عبد علي115742101942094030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيطيبه محمد رزاق كاظم115743121942098071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور هاشم العيبي محيسن115744151942041071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيضحى نعيم دهش مطير115745261942088079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيشجن مقداد نعمان محمود115746131942111055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي حسين عبد علي عبيس115747151941071183

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيورود ياسين حسين حسن115748131942118296

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك اياد ياسين زاير115749151942040027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سمور اهليل اطريفي115750131942105021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار تحرير زامل محارب115751151941001089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضفاف عبد الكاظم عجيل فليح115752151942054174

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب ثنيان عبد ساجت115753111942084082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى اركان محسن رشيد115754111941003032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات احمد علي عبد الحسين115755111942105014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى عبد الحسن زايد خليف115756141942134099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فالح حسن سلطان115757111942112040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطاحيائيهدى موسى مطلك عزال115758261942139026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائييعقوب صدام ناجي عواد115759111941016136

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجنان احمد عطيه فنيان115760141942140031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصدر الدين كريم كاظم حسون115761111941187015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء احمد حريس عمير115762141942093022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابو بكر احمد تركي سرهيد115763111941151002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤيد عبد الساده علي عبيد115764141941050026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الحميد حامد خلف سلمان115765111941005041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمرتجى رسول حمادي حسن115766241941006084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيهشام سليم محيميد عواد115767211941043047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعباس ثجيل حنظل بخيت115768261941001086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيعائشة محمد مجيد حميد115769211942136072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيزينه محمد فرمان داود115770211942092067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيكرار رزاق محمد عليوي115771241941204077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الفرقان المختلطةذي قاراحيائياسراء قاسم مطلك امير115772221942263001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءاحيائيحوراء حازم يونس علي115773271942064040

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الحارث المسائية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى جاسم محمد جار هللا115774181941341038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيحسين ناجي جعفر خلف115775221941023018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسراء سالم عبد الهادي جعفر115776251942062510
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيمحمد حازم سالم عبو115777171941017232

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى ناظم عبد الكاظم ظاهر115778141941013070

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىاحيائياستبرق عامر علي ناصر115779101942141005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينهى محمود حسن صالح115780111942083061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيامير رائد كامل علوان115781101941020033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عبد محمد احمد115782121941022146

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية العال للبناتاالنباراحيائياوراد ليث عبد الكريم الفي115783191942156009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد صبري عادي صالح115784191941009268

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنباراحيائيمريم عبد شاحوذ خلف115785191942298006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرشا رشيد صالح طه115786191942217049

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيضحى اكرم عبد الرزاق شاكر115787191942187026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيميالد خلف فتيخ عبد هللا115788191942197019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيصديق نيسان عالوي حميد115789191941007079

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيبشرى كريم حمود اسود115790191942211008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائياسراء شعبان مشعان عبد115791191942218002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيشيماء سعد دحام حميد115792191942316020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنباراحيائيمريم خالد مجيد رشيد115793191942180017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية االمالي للبناتاالنباراحيائيساره محسن عبد اسود115794191942211016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيدعاء عبد اللطيف طاهر عبد الوهاب115795191942246031

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيرغد نبيل محمد مراد115796211942092039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاالنباراحيائيفاطمه شهاب احمد عبد هللا115797191942250015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائياسراء محمد جاسم محمد115798191942147003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائينور الهدى حسان اسماعيل عليوي115799191942197022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائييسار محمد فرحان غرب115800111942062107

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيأمال جمعه خلف عبيد115801191942217004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد العزيز محمد عبد العزيز ابراهيم115802191941114045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيحسن احمد عبد ابراهيم115803201941022038

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد صباح محمد فليح115804191941356043

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيانسام عدنان زبن علي115805191942191010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيرحمه باسم محمد عباس115806191942159035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيأحمد نيسان شياع عباس115807191941104004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمهى فواز حميد فهد115808191942370211

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد الوهاب محمد عيادة حمدان115809191941009179

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائياسيل اسماعيل محمد مصلح115810191942154002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيعلي غازي خليل جابر115811191941032033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائييوسف ادهم جاسم محمد115812191941021069
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائينبأ جنيد محمد مضعن115813191942191083

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيليث ماجد منصور عباس115814131941003065

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا احمد خلف محمد115815101941022059

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيعمر محمد حامد عليوي115816191941007131

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيحمزه نزار محمود رشيد115817191941022010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائييونس حميد عبد عبطان115818191941054032

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد خالد جاسم محمد115819171941023010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية دمشق للبنيناالنباراحيائياحمد شهاب حمد علي115820191941052003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيياسر حميد خضير مضحي115821191941011191

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمحمد أياد سلمان عمر115822191941009249

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية دار السالم للبنيننينوىاحيائياحمد وليد خالد عيسى115823171941023023

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمحمد عبد الكريم غالم عباس115824261941027122

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيهدى محمد حسين علوان115825101942111055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد حميد دردوح خلف115826191941007010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيايمان فايز زبار عبد115827191942217027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0خارجياتاالنباراحيائيرقية عبدهللا اسماعيل مهيدي115828191942401006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيازهار توفيق محسن شنيتر115829111942086003

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية االخاء المختلطةالسليمانيةاحيائيياسر سعد حسون علي115830321941053008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0تركماني-اعدادية بارش للبنينكركوكاحيائياتيال صالح محمد نوري لطيف115831201941390008

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىاحيائياحمد يوسف عبد هللا علي115832171941020018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.4ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعثمان محمد مطر عبد115833101941048020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيهاجر منذر محمود نوار115834191942371064

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيامجد نوري عبد جاسم115835191941006009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيمحمد معن جاسم محمد115836171941005115

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائياحمد رحيم عبد السادة لطيف115837241941035007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية المربد للبناتنينوىاحيائيهبه طالل صالح جاسم115838171942291143

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيزينب مشتاق عباس كاظم115839231942093074

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيذو الفقار عباس حمد عبود115840241941003100

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيفاطمه الزهراء مظفر شبيب عطاب115841191942197015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعمر عائد داود يونس115842171941007169

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعادل خالد حسين محمد115843191941011080

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائيريام عبد سمير ضاحي115844191942149024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين سامي كامل مفتن115845221941098027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمصطفى محمود محمد احمد115846171941084090

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيهاجر كاظم حمزه حمد115847231942178028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المربد للبنيناالنباراحيائيبالل رفعت احمد خلف115848191941056007
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيحنين ناهي محمد شريمط115849191942217036

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية االطياف للبناتصالح الديناحيائيمنال خضر طحطوح فالح115850181942225010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيمحمد سحاب رميح كاطع115851231941173136

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر كاظم عبيس115852251941205242

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف الدين ثامر حمزه دعيجل115853101941041044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائينوره عبد الحميد شرقي داود115854211942102122

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0النصر النموذجية للبنيناربيلاحيائياحمد انور محمد سعيد مهاوش115855311941024004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيعلي بدر محمد مهدي115856171941055014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنباراحيائيمحمد بشير مضحي حمدي115857191941287024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيانور ضياء حسب هللا جبر115858231941008029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعباس جعفر محسن زغير115859221941003088

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية اركبة غربي للبنيننينوىاحيائيايهاب صالح حمود صالح115860171941166005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيعبد القادر ابراهيم محمد نزيل115861171941201012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيحسين جابر كركز حمود115862101941041031

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلاحيائياحمد مزهر عاصي صياح115863311941002006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةكركوكاحيائيعبد القادر رمضان جمعة فليح115864201941250065

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيعبد هللا هاشم عباس نصيف115865211941225027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد رعد جبار ابراهيم115866131941004005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيصفوان ستار عبد هللا علي115867191941071046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد المهيمن خالد ابراهيم حمادى 115868111941026072

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار نعيم جوده مانع115869221941358035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيحيدر عالء حسن مطير115870221941039052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيوسام صباح فياض علي115871191941043044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيريم عمار عبد اللطيف امين115872191942196044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنباراحيائيمحمد ماجد جاسم محمد115873191941015065

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائييقين ياسين محمود فرحان115874191942195112

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيابراهيم محمد خلف محيمد115875171941005001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا جبار عبد الحسين صالح115876221941098089

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائياميره عبد القادر علي عبد القادر115877171942261018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيحسام مبارك عيسى شالش115878201941025013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية الغدير للبناتبابلاحيائيشهد حامد محمود نايف115879231942131045

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيعائشه محمود عز الدين محمود115880201942118133

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام خالد مزعل محمد115881111942085026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ضياء محمد حسن115882111941033031

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمحمد عباس جبر عبود115883231941017142

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.2ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى ماهر ستوري ابراهيم115884191941118072
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء احمد كريم طه115885241942080040

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيعثمان عدنان علي جاسم115886191941003063

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنباراحيائيايمن ناجي عليوي جاسم115887191941040026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيميثم باسم جاسم محمد115888231941251360

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسنين سلمان عبد حسين115889231941006027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسين باسم عبد الحسين راضي115890231941006028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتبابلاحيائينور الهدى حسين كاظم رحيم115891231942156014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعلي فاضل شريف رحم115892221941051064

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب ريسان حريجه جوده115893221942321083

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيظنون هالل مناحي منشد115894221942143221

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيمصطفى حسام محيسن علي115895191941071100

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيعبد المهيمن نافع هاشم احمد115896101941161010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية القبة للبنيننينوىاحيائيرضا محمد حسين زينل115897171941081009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا نشوان محمد توفيق قاسم115898171941007138

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيحسين رحيم سعدون جعفر115899271941151014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمؤتمن عبد الناصر شمال هداب115900261941038123

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيكوثر كريم مهر بايون115901241942110084

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياحمد حميد علي فياض115902191941007011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعمر حكيم رمضان علي115903191941019068

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيحارث عباس جدعان ذياب115904101941017026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا حسن يعكوب جبار115905111941049075

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية الفوز المبين للبناتاالنباراحيائيرجاء نايف عبد رحيم115906191942218011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيزينب جاسم عبد عباس115907231942095041

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلاحيائيعلي حسن حبيب شبيب115908231941282058

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيغفران طالب علوان حردان115909231942119191

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيحمزه رياح جاسور حمزه115910231941187007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الدور للبنينصالح الديناحيائيمحمود سحاب جاسم محمد115911181941003048

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمود فتحي خضير احمد115912171941028249

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيمحمد فاضل خضر قلي115913171941027110

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعلي بسام ياسين احمد115914171941008217

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمعمر وسام علي ثابت115915211941054117

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيهيثم صاحب وادي اسماعيل115916211941009215

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيعادل سعيد حسين جبر115917261941009067

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيرغد كريم فضل كاظم115918241942184019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائياحسان غالب اكوش عبادي115919241941014001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية الظاهر للبناتاالنباراحيائيحنين خالد عبد الملك عبطان115920191942305003
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائينورس جاسم محمد جميل115921191942196110

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينصالح الديناحيائياحمد ثامر خلف ياسين115922181941140005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيسامر عباس عبيد خلف115923231941004024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيعلي فاضل عبيس كاظم115924231941173106

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيتبارك لؤي عيدان ياسين115925261942083020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيسعد رحيم قاسم فاضل115926261941152017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية النيل للبنيننينوىاحيائيصالح فرحان عباس خضر115927171941027048

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيمحمد عصام امين سعيد115928171941009081

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيعبد هللا عمار تركي بدر115929211941263010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءاحيائيعباس عبد الجواد هاشم احمد115930271941151036

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيسيف صالح الدين سبع خميس115931211941012046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيابوبكر علي حسين مرزوق115932211941054006

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائينبراس علي حسين علي115933231942093132

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطاحيائيعبد الستار جليل بدوح موزان115934261941043015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه شاكر ميران جبار115935241942093101

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيبارق جواد عبادي حساني115936261941002011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمصطفى جياد كاظم محيسن115937261941003178

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى محمد ياسين خضير115938241941006088

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيحسين ناصر حسين فرهود115939271941002064

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية المأمون المختلطةديالىاحيائيمصطفى حسن علي حميد115940211941212014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيورود عبد الكريم غالم عباس115941261942087143

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيزكريا يحيى خضير سلطان115942171941162026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الرحمن سامي حمد حسين115943111941026063

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمحمد عبد هادي حمد115944191941066109

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيحسين علي حمزه مخيلف115945231941060044

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الرحمة للبناتصالح الديناحيائيفاطمه زكريا سلمان عبد115946181942240042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الحورية المسائيةصالح الديناحيائيعناد محمد حسن حماده115947181941340035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الضلوعية للبنينصالح الديناحيائيدريد بشار ابراهيم علوان115948181941005024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائياساور جواد جاسم عيسى115949241942114020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائياحمد كاظم كعيشيش غازي115950231941031011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيابراهيم كريم عبيد مزبان115951221941092001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيحسن جواد كاظم منشد115952221941028014

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيماجد عاجل صفوك مسعد115953221941006022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيموسى كامل محمد محسن115954221941002292

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائينبيل عبد شحاذه مصطفى115955171941018223

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيزيد عبد الرحمن عبد الستار عبد الجبار115956171941015073
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية اليرموك للبنيننينوىاحيائيمحمد علي محمود حسين115957171941003113

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الكسك للبنيننينوىاحيائياحمد محمد حسين اسماعيل115958171941116004

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيحارث خليل حبتور ابراهيم115959101941055018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد عبد الرزاق كوكز عبد هللا115960251941044317

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي كاطع ضاوي حمود115961261941003129

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي صالح عبد الحسن شناوه115962261941003120

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيسرمد عامر خليل ابراهيم115963211941004054

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينكركوكاحيائيياسر عمار مجول حبيب115964201941048229

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية الفاضلية للبنينالديوانيةاحيائيحسين جميل مراخ زغيرون115965241941151013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيفاطمه عبد النبي جويد عبد115966231942088352

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيضياء رحيم عوده مريد115967241941012052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيضحى طالب عبيد مهدي115968231942271284

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية العدالة للبنبننينوىاحيائيمحمد عبد االله محمد امعيد115969171941201018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية التسامح للبناتاالنباراحيائيساره سالم حامد بطين115970191942221012

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا سعد مهدي صالح115971101941026164

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيمحمد رياض ضايع عكاب115972241941019051

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيخديجة عمر عبد هللا محيميد115973191942246026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزينه كامل يوسف حسين115974241942122072

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمد المهدي مهند حمودي كاظم115975231941009103

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيعلي عيدان هادي منذور115976231941054086

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائياشرف عباس فرحان كاطع115977221941356009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيسجاد صبيح حمزة حسين115978231941167015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيجبرائيل لؤي موسى عمران115979221941026010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي صبار محيسن115980221941367010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية النور للبناتالديوانيةاحيائيعبير جواد كاظم فرحان115981241942095085

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيتبارك حسن جاسم عالوي115982261942087025

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية الموالي للبنيننينوىاحيائيمحمد الياس خضر سليم115983171941055016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيعمار ياسر عيدان صالح115984171941143069

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية الفرسان للبنينالنجفاحيائيمحمد عبيد راضي عيدان115985251941003031

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيآيه ضياء غاوي صالح115986311942047009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيمنتظر محمد عبد الكاظم حسن115987231941022059

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحارث خالد فرحان عبد115988111941018035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيمؤمل مجيد غريب عبود115989241941016097

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيمثنى ذياب جاسم محمد115990241941027181

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الغدير للبنينالديوانيةاحيائيجعفر حميد حسن موسى115991241941071009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيعلي طارق مهنا منصور115992211941222016
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيأمير كنوش علي جلوب115993241941002016

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل غازي حريش حمد115994111942068119

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائينشأت مهند حامد عيسى115995191941316031

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية االوائل االهلية للبنينصالح الديناحيائيعلي حسين علي رضا115996181941153042

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائيمؤيد حسن خضير ابراهيم115997111941042037

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائياالن محمد ابراهيم سلمان115998101941011017

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيكوثر حسين علوان سلمان115999231942094055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيحسين سعدون علوان جاسم116000231941027015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمرتضى جليل نون كزار116001161941075275

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيحيدر حسن نهابه حمزه116002231941257052

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيعلي هادي خليف حسون116003221941243013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيحنين خالد شهاب احمد116004191942159029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية ابي تراب للبنينالديوانيةاحيائيعطا هللا عباس جبار حمادي116005241941006050

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيعزيز جاسم عبد هللا هريس116006261941155027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيبارق رياض كامل سهيل116007231941051020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيزكريا سعد علي ذنون116008171941008120

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائييوسف خليل ابراهيم عبدهللا116009171941028289

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىاحيائيكرم محمد احمد صالح116010171941144076

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا فرحان عناد احمد116011101941055039

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيعبدهللا رعد يونس فتحي116012171941026122

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد الزهره محسن غضبان116013251941044379

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي راضي حمود لفته116014251941008121

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيسيف كاظم كاطع جالب116015231941042068

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيكوثر خالد جبار عباس116016251942100331

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيعلي جاسم خضير نوري116017261941010132

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمصطفى عبدهللا احمد دلف116018211941022065

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيحذيفه محمد يوسف زبالة116019211941011028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائييوسف عبدالستار محمد حسين116020211941042034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائينور فاضل عزيز عبد هللا116021321942029075

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيمرتضى عادل عبد الحسن لفته116022231941042127

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الجمهورية للبنينالديوانيةاحيائيرسول عذاب حاكم عبيد116023241941038021

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيمحمد محمود علي حسون116024191941066114

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيطيبة صدام سامي محسن116025211942121094

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيصفا رياض عبداالمير مشخال116026211942291060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزهراء علي عبد هللا درويش116027211942090083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور يوسف فيصل يوسف116028211942143124
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفاطمة عبد الجبار خضير عباس116029211942097111

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيرامي ماهر ناظر عبدهللا116030211941020028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيزينب فاضل علي عبدالهادي116031211942015010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيياسمين هيثم محمد منصور116032211942141111

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية االديبة للبناتديالىاحيائيضحى هادي شكر محمود116033211942114012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيفاطمة احمد ظاهر حسن116034211942044009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزينب سجاد اسماعيل رضا116035211942090090

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيرسل ناهي جوير هديب116036211942171008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيايات مازن عبد هللا عبد116037211942141007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيتبارك محمد شاكر محمود116038211942110015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائياالء حسين حسن حطير116039141942132006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيعلياء زهير سلمان فرمان116040211942136074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيزينب حميد رشيد مهدي116041211942146026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيليلى علوان ناصر حمد116042211942110075

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىاحيائيطيف يوسف قمر حسين116043211942174020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسين محمد احمد عبود116044211941002048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيتبارك فالح احمد بك مامه116045211942178055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيحسن اياد عبد مهدي116046211941063017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيصالح محمد صابر عبدالرحيم116047211941274026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائياية سامي عادل احمد116048211942171005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيطيبة ابراهيم راضي علي116049211942134060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيهديل مجيد ابراهيم نايل116050211942121150

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيسحر عماد حسام محمد116051211942146030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيمريم حسن كاظم يحيى116052211942137125

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيصفا سعد حميد علي116053211942136064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيزهراء فاضل خضير ياس116054211942015007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائينور يحيى رشيد علوان116055211942099098

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيمنال حسنين انور فاضل116056211942156072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيسوالف طه ياسين غيدان116057211942120024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيحوراء محمود فريح حسين116058211942131012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيقاسم عبد الرزاق ويس احمد116059171941178089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياوس اسعد مهدي صالح116060211941003036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الفتاة للبناتديالىاحيائيسماهر فيصل كريم وهيب116061211942175023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزينب مناف كيطان سمير116062211942090095

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهاله زياد سعيد رحمن116063211942178235

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيرقيه علوان ناصر حمد116064211942110027
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه سعد حسين فهد116065141942066099

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل علي مجيد عالوي116066151941017054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيعلياء ماجد يونس يعقوب116067211942134068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيغدير علي محمد حسن116068211942098121

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمصطفى مقداد علي اسماعيل116069211941013127

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيبهاء فليح حسن علي116070211941054021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحمزه كريم احمد علي116071211941272061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين حميد جاسم ناصر116072141941003019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمحمد علي مجيد رشيد116073211941022055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيدعاء صبري لطيف ضمد116074211942147048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيسماح خليل ابراهيم اسماعيل116075211942157026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيعلي جاسم علي حسين116076211941015010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية االنامل للبناتديالىاحيائيهدى زيدان خلف ابراهيم116077211942184030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائياية عبد الرحمن محمد جاسم116078211942248002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائياحمد ابراهيم محمد علي116079211941020002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيزهراء نبهان علوان محمود116080211942130007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيعلي محمد مهدي علوان116081211941018021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيموج حسن علوان حسين116082131942094068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد حمزه جواد كاظم116083211941003012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيمنار حيدر شاكر عارف116084211942126053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيحيدر علي احمد غضيب116085211941272064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمصطفى لطيف شاكر محمود116086211941081038

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرنا طارق حاجم حسين116087141942149028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيشهد مجيد محمود علي116088211942159018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيمحمد صباح سلمان محمود116089211941013106

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيعبداللطيف حسين مهدي حسين116090211941064010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزينه عبد الرزاق عبد الستار وهاب116091211842102037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيمنار زهير عباس عبد116092211942126054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد كاظم خضير جاسم116093211941009184

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيوسام محمد شيال عبد السادة116094141941028130

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيفاطمه سليمان محمود سلومي116095211942147100

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيزينه ابراهيم خليل اسماعيل116096211942178113

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه صادق زيدان فتاح116097141942111035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيحارث ستار خلف حبيب116098211941054023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيتقوى عامر احمد عبد116099211942094026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائينورالدين حقي اسماعيل محمود116100211941039048
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيهديل عامر علي طلب116101211942145148

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيتبارك ياسين حميد حسن116102211942142013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد جبار حسين116103131942109033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبدالقادر محمود مهدي ابراهيم116104211941005082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيسجاد محمود سبع خميس116105211941272086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطه ابراهيم طه حسين116106111941018069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعمر احمد عطاهلل مخلف116107211941039034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيأنمار عمار امين رحيم116108211941005002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات مكي فارس عبد النبي116109141942108016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيعبير غازي حاتم حمد116110211942144037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيأيات محمد حميد علي116111211942139004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيبراء محسن علي ناصر116112211942090045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيرغد قاسم صالح سلطان116113211942141027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيتقى عزيز هاشم فرمان116114231942125030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيرواء صالح احمد طعمة116115211942091072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية المغيرة للبنينديالىاحيائيعثمان ناصر دريول صالح116116211941051017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيحسين علي محسن علوان116117211941273017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيمحمد عمران عبدهللا جاسم116118211941023054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيحسن قيصر يونس محمد116119211941034017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعلي حسين ذياب احمد116120211941014086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيزينب بدر عواد مهيدي116121211942121065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيحسين علي طاهر صالح116122211941063022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء رسول حسين علوان116123141942110071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائينبأ ربيع محمد راضي116124211942139168

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائياسراء صالح ابراهيم احمد116125211942121006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىاحيائيعبيدة حسن احمد بيات116126211941085030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيفاطمه صباح نادر علي116127211942170063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيشهد حافظ محمد كاظم116128211942105033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزينب عامر ثامر ذياب116129211942097060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية سراجق المختلطةديالىاحيائيمصطفى ابراهيم سبع ذياب116130211941248035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيتقوى قاسم عبود حمزه116131211942147037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حسين مناتي محمد116132131942094009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياسامه موسى شكر محمود116133211941003031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىاحيائيسجاد حامد جدوع حسين116134211941217009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائياخالص مظهر علي حسين116135211942134001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيسجاد ستار عويد فنجان116136211941013052
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيهاجر ابراهيم احمد شناوه116137211942153069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيديار عبد الهادي عطا سهيل116138211942231010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيأفنان فالح حسن حبيب116139211942126001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعلي باسل حميد خضير116140211941002086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيساره عصام سعيد جميل116141211942177028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيتميم رزاق حامد عباس116142211942094027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيسرور ستار اسعد معلة116143211942091095

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائياحمد مصطفى ناصر حنين116144211941005022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيعلي هندول نومان خليل116145251941008146

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائينبأ زيد رشيد حميد116146211942107060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيياسين طه مظهر داود116147211941229050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيرانيه محمد محان راشد116148131942071033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى احمد عليوي عبد الحسن116149141941042061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةاحيائيعبد الوهاب طالب نعمة زغير116150111941042028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ نعيم كاظم جابر116151111942110119

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه محمد شداد صيوان116152221942323265

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر رحيم صابط طالل116153141941047180

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيالهام ثائر خضر كتاب116154211942147017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيعبدالقادر ثاير مراد حسين116155211941001024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيقدس قيس كامل ناصر116156211942090147

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الوركاء للبنينبابلاحيائيطه علي اسماعيل ابراهيم116157231941034037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الوالء المختلطهديالىاحيائيمصطفى أحمد حمد أحمد116158211941236013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية المنار االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حيدر جعفر مهدي116159251941022036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيرند عبد الستار جبار راضي116160101942116024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور كنعان مهدي لفتة116161141942073131

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائينجم مجيد رشيد علي116162111941026129

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيسجى خالد خليل ابراهيم116163211942139105

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيعبدالكريم قاسم محمد عنتر116164211941011049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيزينب رائد عبد الوهاب غيدان116165211942148030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيريان محمد علي شهاب116166211941014056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعبدهللا احمد كاظم محمد116167211941005085

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيسجاد صالح عراك نوري116168261941010090

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي باسم عيدان احمد116169111941018096

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيتبارك عقيل ناجي هاشم116170211942064006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعادل صالح لطيف جاسم116171211941272105

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيسفانه عبد السالم كريم حسين116172211942143066
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيسارة عماد شهاب حمد116173211942291050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب كريم يونس كريم116174131942121082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعباس رحمن هادي جزار116175231941001063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائياحمد راسم كريم محمد علي116176211941079004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيماجد موسى مال هللا مطلك116177261941012104

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيزينب عباس علي عباس116178211942113015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائياحمد سامي زيدان خلف116179211941226002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيفاطمة علي مجيد رشيد116180211942117028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيزينب علي حسين قاسم116181211942137071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسعد مهند احمد مهدي116182121941008005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيمارية حمد وسمي زيدان116183211942110077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا صائب سلمان امين116184131941051027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائينور الهدى مقداد قباط عبد علي116185131942126056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد ليث ياسين عباس116186141942087015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمحمد عماد شالل محمد116187241941168049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيحسين علي غضبان سالم116188211941014042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيرسول خليل ابراهيم كواد116189211941014054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيمحمد جمهور هادي علوان116190211941055047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيدانيال عماد اسماعيل ذياب116191211941063026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيمحمد عماد مهدي حسن116192211941062051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى صباح جبر مضحي116193101941024046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيغضنفر جاسم حسين زنكور116194251941031538

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيحسين سلمان عبد حسين116195121941001019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرواء شاكر موسى علي116196141942080029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيشهد صدام صالح عبد هللا116197211942140133

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائياحمد ستار حسين مطشر116198211941052008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمصطفى سمير جهاد خضير116199211941009197

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيأثير موالن جاسم صالح116200211942178001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيمحمد حمد حسين احمد116201201941208016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيعبدالرزاق مجبل صالح عطية116202211941036016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعمر عدنان اسماعيل عبيان116203211941039035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى خالد شاكر علي116204221941040151

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىاحيائيمحمد جاسم حاتم مشخال116205211941085044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائياحمد ناطق الياس قاسم116206171941351032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيندهوكاحيائيرفل عدنان وهب محمد يونس116207331942045005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيقاسم وليد كروي سلمان116208211941229040
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى طه صلبوخ ثامر116209131941013014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا محمود جاسم محمد116210111941039008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةديالىاحيائيغسق بشار صالح مهدي116211211942245008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيمنار رحمن عواد سلطان116212211942244017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيشهد عدنان داود سلمان116213211942140136

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيمحمد عايد عبيس موازي116214271941010144

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفاحيائيامين حمزه جبار عبد الكاظم116215251941116006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحسين امزاحم علي محمدعلي116216211941003045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفاحيائينعيمه عماد كاظم عبد116217251942071044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيفاطمه طالب علي سعيد116218211942094089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائييوسف عمار ابراهيم محمد116219211941034104

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتصالح الديناحيائينور عادل سلمان علي116220181942231050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيعلي سامي فالح مهدي116221231941010062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيمحمد رعد مناجد جديع116222211941017031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعمر ثاير محمود خلف116223211941005113

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيسارة بشار حسن محمود116224211942134048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيهاجر علي ضاري جاسم116225211942131039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيانمار سعد جوامير خلف116226211941282019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيامنه علي جاسم مهدي116227121942096009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيخديجة عائد سعيد هبان116228241942101036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ناصر غميس بدر116229111942076083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالمنتظر احمد مرز ياسين116230141941022009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيآيات ثامر خليل محمود116231211942091002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيعلي اسماعيل عريان سمين116232211941033045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيمياده قحطان عدنان محمد116233211942126055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيحيدر فرحان غافل خليف116234221941076046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيجابر يحيى غريب بريسم116235211941052024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حمزة كاظم مسير116236251941031448

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىاحيائيمؤمل علوان خضير عزيز116237211941058028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيسحر عمار عبد علي116238211942104022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيوئام سعد احمد محمد116239211942263022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيأيه مثنى عبد الوهاب مهدي116240211942107004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد جمعه غضبان مرعب116241131941002002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم سلمان حمزة منصور116242111942071098

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة علي ياسين محسن116243131942094055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه علي حسن بريبر116244141941048042
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيافراح احمد علي سبتي116245211942139021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيزينب محمد جاسم حمودي116246211942177024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائينبأ مؤيد عبد الستار عبد هللا116247211942090170

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية بلقيس للبناتالديوانيةاحيائيايات عبد االمير جاسم محمد116248241942110009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيسعدي فالح عزيز سرحان116249261941027065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىاحيائيعلي صالح مهدي صالح116250211941018020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعبد خضر عبيد كاظم116251231941001080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى حبيب علي خميس116252211941274048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد نذير عبد الحسين محمد علي116253101941003007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىاحيائيمصطفى فاضل كاظم حسين116254211941025035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن كريم عبد الحسين بلبول116255221941359008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيراسم حازم جوامير خميس116256211941272075

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى عادل سلطان زيدان116257121942095047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف عادل هادي حسين116258111941017041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية االمين االهلية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر غازي فيصل احمد116259241941069020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا شاكر محمود محمد116260111941021040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الثورة للبناتبابلاحيائيغفران مراد كاظم عبيس116261231942086134

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيايناس عصام نجم كمير116262261942132011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائيعبد الحسن جاسم ابراهيم موسى116263211941026022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية بدرة للبنينواسطاحيائيسالم عارف عاصي عكال116264261941021007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيزينب فيصل مردس العاقب116265271942060203

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية العدالة للبنينديالىاحيائيفاطمة ثامر حسين علوان116266211942044010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىاحيائيعبدهللا غالب محمد احمد116267211941031026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائياسحاق ردام دحام فهد116268211941013018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء زهير كريم حمزه116269231942088172

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين بابلاحيائيسجاد مجيد عبد العباس حرامي116270231941035011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعباس ناجي لفته حسن116271261941003100

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيطه اسعد غناوي عزيز116272211941002071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين علي هادي عبد العباس116273251941031222

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي محمد مجيد جاسم116274211941005107

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمنقذ عبد الوهاب محمد كامل جواد116275251941012171

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائياسيا فالح خزعل صبري116276211942156003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيفاطمه حسيب كرجي محمود116277211942145118

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىاحيائيمحمد عبد الستار احمد علي116278171941016074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيعبد هللا عادل فاضل عبد الباقي116279171941017151

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر صباح جياد زويد116280141941003104
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحكمت عوده خلوهن مهنا116281261941038049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد العيبي فليح116282131942071049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعمر حبيب علي عبود116283231941051097

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء حسون بشاره محمد116284141942073091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حميد علي سمرمد116285111942085016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب جبر حسين موزان116286141942146017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيمريم نصير نعمان ابراهيم116287211942139160

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيمنال حميد جبار فزع116288211942090160

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء شهيد عبد عبد الكاظم116289251942098005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء بشير ابراهيم فرحان116290261942080070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيعباس محمد عباس مسير116291221941037060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.4ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيهاجر خالد عثمان سبع116292211942143128

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.3ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيهاله أحمد خلف جاسم116293211942148056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمحمد عيسى عبد عبدال116294211941034083

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حمودي عبد الزهره جابر116295251941044078

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمحسد احمد مصطفى عبدالكريم116296211941065108

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية ذي قار للبنينبابلاحيائيمهدي ناصر مهدي ناصر116297231941024072

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائيعمر صديق عمر شاحوذ116298171941018144

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عبد الرزاق سلمان حمدان116299131941018086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه وليد غالي سيد116300151942045071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين ماجد حميد حسين116301141941028023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيتغريد حازم خضير عبود116302261942083023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيغدير ماجد كاظم جواد116303131942098118

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيعلي خضير مزعل سلمان116304141941203096

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد الباقر جواد كاظم حسين116305141941028093

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد حسين عبد علي اليذ116306141941018003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين جاسم محمد مري116307261941001041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائينرجس فاضل علي مجيد116308211942139173

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيوديان هاشم محمد جبار116309211942097165

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمرتضى حامد باقر مكي116310271941014226

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيحسين محمد هاشم جريو116311281941002016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيمحمد خالد عبدالصاحب مبارك116312211941023051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد مثنى مرتضى نور116313161941038009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزهراء اسماعيل ابراهيم محمد116314161942381045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيمحمد فرهود علوان حسين116315181941035129

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.2ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائيجعفر عبد الكريم خليفة محمد116316131941037025
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةاحيائيمصطفى عباس ناجي حسن116317241941026015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الديناحيائيعمر محمد صالح محمد116318181941342029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الربيع للبناتبابلاحيائيزينب حسين حبيب حسن116319231942098099

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيرغد محذوف جابر وزيع116320231942119087

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر نعمه ياسين صعو116321241941203093

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيمحمد صالح محمد مومن116322231941178040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد الرسول عبد الحسين جواد عزيز116323221941096048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى كامل طاهر عبد الحسين116324221942204165

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيشمس حسين سامي حسين116325161942381067

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيجعفر عجيل حبش مجيد116326221941010021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيام البنين محمود حسن حسين116327211942016002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزين العابدين علي حسين راهي116328251941031310

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائييوسف حسين عايد عسكر116329251941205413

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيحسام حاتم حسين عيدان116330261941027024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيمؤمل عباس كاظم راضي116331251941207070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية حطين االهلية للبنينديالىاحيائيعلي حسين مهدي احمد116332211941071006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيهجره محمد غانم محمد116333171942267134

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيصفا زكر غني عباس116334171942249060

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيصابرين نجم عبد هللا عكاب116335211942176021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيوسن محمد مهدي صالح116336211942136114

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائييوسف جاسم محمد يحيى116337171941028287

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىاحيائيحسين غانم يونس محمد116338171941017082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائييوسف باسم سليمان سلمان116339171941067051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيننينوىاحيائيهاني جميل محمد خليفة116340171941053022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائياياد محمد ويس حسون116341171941005019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيقدس باسم عبد الزهره حماده116342261942092053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتنينوىاحيائيرند نشوان ثامر صالح116343171942335013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسحق يوسف علي حسين116344111941016023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره عباس محيسن علي116345111942109073

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيندى نامق كمال عبدهللا116346201942139106

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيسرور اياد محمود ويس116347211942138104

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيسالم صادق عبيد كامل116348231941002116

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيكرار حيدر عبد محسن116349261941054045

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيجمان كمال علي طريمش116350261942108040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيغفران علي جاسم فنجان116351211942147097

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيوديان رعد حسن حسين116352211942138169
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيزهراء خالد رحمان صالح116353211942140088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيميثم ضمد نادر شمر116354251941119025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمسلم حامد هادي موسى116355271941014231

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيندى احمد عزيز ايوب116356211942064029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيآيه بكر نجم سعيد116357201942331008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيسجاد حسين لفته عبيد116358241941002064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمصطفى وليد خضير صادق116359211941020082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيرواء مقداد محمود داود116360211942136036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيزينب داخل ضميد عباس116361221942138033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنينصالح الديناحيائيعمر حسين تقي محمود116362181941135029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيسحر سعيد حران ساجت116363221942164051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمداالمين خليل وهيب شهاب116364211941005158

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية آشور للبناتصالح الديناحيائيضحى فتحي محمود بشو116365181942243042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيحسن علي طالب صكبان116366231941042025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي حمزه خضير محمد116367231941008126

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائياسحاق ثامر رسن شعيبث116368221941053007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيحسين راجي ساجت كاظم116369221941013036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيزينب حسين علي مهبول116370291942058043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمقتدى عدنان عباس جاسم116371251941205377

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائياحمد صاحب وهيب محمد116372211941023004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيزهراء مطر بصري جازع116373251942100194

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيمجيد محمد غضبان عطية116374171941026188

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا جعفر عبد الزهره نعمه116375251941031385

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيمروه نزار خليفة محمود116376211942094096

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيابراهيم علي اسماعيل ابراهيم116377211941005005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد عزيز عايد حسين116378251941205119

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمهتدى حمزه هادي ابراهيم116379251941007362

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىاحيائيعبد الهادي عقيل احمد رضا116380171941364050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينذي قاراحيائيغدر عبود داشي جابر116381221941382033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائينور صباح عبد عبدال116382211942293040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد ادريس عبد هللا نعمه116383201941084052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية عدن للبنينكركوكاحيائيمحمد طارق محمد عبد هللا116384201941084058

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الجزيرة للبنيننينوىاحيائيجاسم زينل حسين رضا116385171941121007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0االعدادية الشرقية للبنيننينوىاحيائيعبد الوهاب نواف خليل فنش116386171941008199

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين جمعه جبار جهد116387121941043010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر مهدي قادر مهدي116388131941018150
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمرتضى ستار جبار محيسن116389121941030202

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمصطفى اياد خليف ناهي116390231941051133

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيهاشم فاضل حسن جبر116391261941171013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينالديوانيةاحيائينور الدين عبد علي رشيد محمود116392241941007027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك منصور جبير حبيب116393131942094011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد انور ثامر حمود116394131942109025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمنتظر كريم رهيف عريان116395261941209241

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيحمزه قاسم عبد الكاظم كحكوش116396261941202023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى احمد تركي عطيه116397141941012051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه عباس محمد عبيد116398111942082016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية علي الغربي للبنينميساناحيائيحيدر عطية عويد خضير116399281941013013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيزياد طارق ابراهيم اسماعيل116400211941009074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيحوراء تركي عجيل شذر116401261942094016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزينب عبد الحسن ظنة عوفي116402241942220280

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيساره عماد رشيد ابراهيم116403211942125031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينور محمود علي بردي116404101942136048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيعلي حسن هاشم فارس116405231941001086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0الخارجياتصالح الديناحيائيفاطمة محمد حسن صالح116406181942401008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيمنار حميد كسار عنيد116407221942126042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيصفا احمد فرج نجم116408181942275052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الطبري للبنينبابلاحيائيمحمد معين عبيد جعفر116409231941061029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الفالح المختلطةبابلاحيائيجاسم خليبص ارحيل سفاح116410231941198012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائينور مهدي عبد مطر116411221942165129

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائيحسين كريم مسلم كاظم116412251941211012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء رائد رزاق عبد هللا116413251942108139

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي غياض عبيد فزع116414251941045088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيقحطان فالح خضر احمد116415171941350163

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيمصطفى محمد طه ياسين116416211941017042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيكرار علي فدعم مراد116417251941151095

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيزيد سجاد ابراهيم علي116418251941031286

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعمر مبدر ابراهيم حمد116419201941030101

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمجتبى هاشم عبد الحسن جابر116420251941008171

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتبابلاحيائيرسل تحسين علي حسين116421231942127017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيرغد رشيد مبارك خضير116422211942121049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية السالمية للبنيننينوىاحيائياحمد صالح عبد هللا رمضان116423171941074001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم لؤي دليل محمود116424121942107227
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائينبأ حيدر ياسين محمد116425121942020111

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى ناصر طاهر جاسم116426121941026188

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيريم سعيد نجرس صالح116427211942105018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى كاظم حسن بريبر116428131941022068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطاحيائيزهراء نجاح رحمان حسين116429261942076007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيحنين حسين جليل كنيهر116430261942097034

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء احمد حسين علي116431131942086035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيمحمد محمود اسماعيل حامد116432171941028234

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعلي اياد يحيى فيصل116433231941051074

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار جعفر كامل غركان116434141942080071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة كاظم مطرود نتيشون116435141942081019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن عبد الكريم خلف محي116436141941013017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا طالل شاكر محمود116437111941026069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية التأميم المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حسون عبد حسن116438241941203273

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيدالل حازم غائب سعيد116439201942238008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكاحيائيسدرة مصطفى محمد يونس مصطفى116440201942160065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسرى سليم عبد الكاظم حسون116441241942220326

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية السجاد للبنينالديوانيةاحيائيعلي حسين عليوي عبد الحسين116442241941027150

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيموسى يحيى رشيد كاظم116443211941226016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء داود حمزه حسن116444261942120091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية االزدهار للبناتكركوكاحيائيميسم احمد جمعه عبد الغني116445201942118174

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيجوان حسين عبد زيد عباس116446251942075015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيمريم عباس جالل باقر116447201942145029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائينور حسام صبري عبد116448251942101281

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيانس عبدهللا منصور عبدهللا116449211941012016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.5ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء احمد هليل ناصر116450221942113063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائييوسف شعالن محمد سلطان116451171941007261

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمسلم كامل خفيف موزان116452261941209232

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماح محمد سعيد ناصر116453111942065118

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جاسم محمد هندي116454141941047134

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكاظم حسين راشد بريسم116455141941208161

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه عالء كريم محمود116456111942084120

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الحوراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سهيل عبد جبار116457241942123064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيعلي محمد عزيز علي116458201941238024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر سعد غافل حنيبر116459241941001086

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء بشار عبيد مايوس116460261942132056
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيطارق وصفي طاهر مرزه116461261941050028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية السهول المختلطةديالىاحيائيباسم مظهر ياسين حسين116462211941209004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيهند نيوتن صالح ياسين116463211942097164

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيشهد محمود نوري صالح116464251942096245

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية النهوض المسائية للبناتكربالءاحيائيفاطمه راجح عبد الواحد اسماعيل116465271942160158

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيسجاد ناحي شجر دويج116466261941022065

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمرتضى جعفر حميد عباس116467261941012129

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائياسراء حسين علي اكبر حسين116468201942145003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية القلعة للبناتكركوكاحيائينور حاجم نجم نوري116469201942104027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائياحمد علي حسين خليل116470211941001004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيرؤى رائد عبود حسن116471221942178048

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيجواد خلف ابراهيم سليمان116472181941067014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيمحمد مرتضى دخيل محمد116473231941047068

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيحوراء هيثم عيدان عبد116474231942115046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيعهد حسين سلمان صبر116475231941205019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيحيدر جاسب ياسر محمد116476221941015014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد جاسم لفتة116477161942450019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي عماد شاكر فرهود116478221941035149

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية تماضر للبناتديالىاحيائيهبة باسم محمد ابراهيم116479211942091164

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية بدر الكبرى للبنينكركوكاحيائيصالح عبد هللا احمد خلف116480201941025025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيفنر علي محمد فتاح116481171941351149

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد ثبات اياد عبد الواحد116482291941003224

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين حميد خليف كزار116483221941098023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عامر خضير حوذان116484221941098029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيمهند قحطان جواد مهدي116485131941009067

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائياالء عبد المحسن علي حسن116486171942232043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية برطلة للبنيننينوىاحيائيليث حمزه علي حسين116487171941067039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيزينه احمد عدنان عبد هللا116488101942109052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيحسن هادي عبود سلمان116489211941052026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيحوراء كريم عبد هللا عبيد116490261942085016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.6ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمحمد ابراهيم محمود عيسى116491171941022127

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء طاهر محان هدهود116492121942102004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيفاطمه حسين حسن محمود116493211942294082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيهاجر رشدي محمود خورشيد116494321942020084

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل عادل راشد عبد علي116495111942100043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيمريم راضي عبد دوخي116496261942086133
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايه جاسم اسود حاتم116497151942054022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين حسين عباس تميم116498141942067027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حسين سلمان جبار116499111942110022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي قاسم عاصي هراطه116500111941203169

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسفيان منذر خضير حامد116501111941034017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عقيل عادل جاسم116502241941204024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيهدى عباس حسين راهي116503261942087140

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحيدر راضي نعمه جوده116504111941023024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيرقيه خالد حاتم عباس116505211942139063

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء غسان غطفان عزيز116506211942139084

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىاحيائيسماح عماد عامر علي116507211942231015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيبرهان احمد جاسم ابراهيم116508321941010024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الراية المختلطةديالىاحيائيمريم فاضل عبد مجيد116509211942021009

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى هاشم مهدي حمزه116510251942062507

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية بدرة للبنينواسطاحيائيحسين علي جدوع عطيه116511261941021005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمقتدى حمزه كاظم جعاطه116512271941014246

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمحمد شهاب ميس مجلي116513261941010187

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيخوله صباح نوري حميد116514211942178070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائياالمير علي شوجه حسين116515241941031005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائينسرين حسين فنجان عنفك116516261942087128

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائياحمد كريم علوان حمزة116517261941023003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية المجيد المختلطةصالح الديناحيائيعامر معتز عيال مجيد116518181941105007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر احمد كامل عبد هللا116519131941017055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد نزيه شكر احمد116520121941028004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيايمان عبد الرحمن حمزه داود116521231942080013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةبابلاحيائيزينب مهدي عبدالهادي حمد116522231942205017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيعلي جاسم عبادي عباس116523231941257112

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية عرفات المختلطةبابلاحيائيعبدهللا عجاج نجرس خنوس116524231941161012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد امين محمد عبد116525221941040136

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيقاسم حميد بالسم جبار116526221941033091

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عبد هللا خوير ياسر116527221942141047

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيبنين ظاهر محسن عبد116528251942059090

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية القادسية للبنينالنجفاحيائياحمد جواد وثيق عباس116529251941211002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيعامر هيثم عامر خضير116530211941065064

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا عبد المحسن جليخ سلمان116531251941045069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيامير ابراهيم مطير خنجر116532251941008018
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيزهراء حسين طعمه والي116533251942061015

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية كركوك المركزية للبنينكركوكاحيائيحسين عباس قاسم حسن116534201941001061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الجواهري للبنينكركوكاحيائيانمار عدنان عبد هللا مهدي116535201941015016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيرقيه نوري محمود حسين116536211942145052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيننينوىاحيائيياسر عزيز عيسى احمد116537171941353099

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد حسن حميدي116538221941302056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر حيدر حسن سوداني116539141841049040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية الثورة للبناتنينوىاحيائيرفل رائد حسين محمد116540171942279037

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيجنان احمد قادر محمد116541211942121033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الوركاء للبنيننينوىاحيائيحمزة ياسين مال هللا جمعة116542171941064020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيسكينه ياسين محمد داود116543101942123041

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيحسين احمد كريم حمزه116544261941023012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيعائشة احمد جار هللا عبد116545211942165055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرملة جابر علي جريخي116546111942112030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيرواء ثائر حسين علي116547261942083035

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد كريم لفته عكله116548241941010137

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي كاظم عبد شاطي116549261941003130

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيمنتصر باهلل اسامه محمد علي جاسم116550171941015210

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه رياض محمود سبتي116551141942099049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر ضياء مالك عوده116552111941054026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات محمد نجم كريم116553111942080014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيهاجر طالب حمادي نايل116554211942226032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيانسام كامل فشالن هلول116555241942100012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيشهد مشتاق عبد االله جاسم116556261942108089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0الخارجيونواسطاحيائيعلي ترف ساجت عكيلي116557261941400023

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيمالك نصير عقيل تركي116558261942096132

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيامجد اياد جفات فليان116559271941002021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيإيثار محي نصيف جاسم116560211942140002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيحسين غسان عبدالحسين علي116561211941009061

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمحمد هاني حسين كاظم116562271941035087

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيامل حسين خلف هتيمي116563231942125011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيرزاق صبار حميدان ثاجب116564221941099019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين محمد راهي جوده116565221941363025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيأمير علي جاسم محمد116566211941016001

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائياحمد نجم عبد الزهره عبود116567251941007020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىاحيائيحيدر جاسم وحواح شاتي116568291941100033
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائياشواق حيدر عبد الكاظم عجمي116569231942125005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحسن نزار عادل اغضيب116570211941002033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيعلي جاسم محمد عبدهللا116571201941017022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية حطين االهلية للبنينديالىاحيائياوس ياسين عبدهللا نصيف116572211941071003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيمصطفى علي ابراهيم مبارك116573211941039044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيمريم سامي رشيد جاسم116574211942173056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىاحيائيلمى قاسم حمادي علي116575211942263019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائياسراء محمد ناصر حمد116576211942110005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية قز فخرة للبنيننينوىاحيائيمحمد ثامر محمود وهب116577171941175006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد علي عبد الحسين مهدي116578121942094171

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية بردى للبنينديالىاحيائيمظهر باسم سلمان احمد116579211941229048

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عبد الحسين خلوف حزيم116580141942072082

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمدين حسيب علي ابراهيم116581201941030149

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيفواطم جواد عبد الكاظم مهدي116582241942108141

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد جاسم مزعل عبد عون116583141941208085

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيامنية مهدي قدوري كريم116584211942097019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائينور زمان صدام نايف116585271942095107

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائياياد حليم عبيد خليف116586261941011014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى محمد مخور جخيور116587131941023059

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الصاحب علي جبر116588221941029091

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىاحيائيزكريا محمد سليمان يوسف116589171941350069

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد حسن علي اكبر زكريا116590141941016004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمؤمن شادان لطيف علي116591201941259248

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية الفارابي للبنينديالىاحيائينجم خليل عبد سليمان116592211941026050

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيمينا صباح نوري علي116593211942142050

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيكرار مؤيد حبيب موسى116594211941010080

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيزهراء شهاب احمد اغاجان116595211942090080

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمحمد عباس محمد زاجي116596221941036247

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيمريم علي غازي مدحت116597211942110083

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيمحمد احمد اصغر سعيد116598201941088016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيهناء جميل حمدان جبار116599211942100095

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائينبأ حمزه جعفر علي116600211942130021

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيشيماء محمود عنفوص رشيد116601211942105035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيباسم علي عبدهللا محمد116602171941026042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيصفاء غانم ذياب محمد116603211941005068

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيحسن طعمه غالي عيدان116604261941022030
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمؤمن علي عبد العالي رهيف116605261941028087

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيتبارك عمر محمود حمدي116606211942153015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية عبد الرحمن الغافقي للبنين للنازحينكركوكاحيائيبارق محمود ابراهيم رضوان116607201941043002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائينور صدام عبدالكريم حميد116608211942291091

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيرانيا عدنان محمود اسماعيل116609211942110020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية داقوق للبنينكركوكاحيائيسيف علي حسن جمعة116610201941017014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيتبارك محمد تحسين رشيد116611211942167007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائياحمد سعيد محيل فجر116612221941274002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحسين باسم صبر عليان116613231941054029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيمحمد حافظ محمد كاظم116614211941038061

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.5ثانوية المتميزين االولى للبنيننينوىاحيائيمنذر غسان منذر عبد الرحمن116615171941022176

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.5ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائياحمد خير هللا محمد شكر فرج116616201941050006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائينبأ عماد اسد عبد هللا116617211942226029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىاحيائيعلي حبيب حسين عبد116618211941222012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيياسر حسين كوكز كاظم116619131941012177

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيعبدالهادي مهدي صالح محمد116620211941282054

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس عبد الزهره عبد هللا حسن116621151941013042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين مثنى مزود خلف116622141941048024

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيحيدر محمد حميد مجيد116623211941020026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائيعثمان الطيف جبار خلف116624211941226011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيصبا علي عبود فارس116625211942105036

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيزهراء علي عبد الرسول جاسم116626211942122019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيابراهيم ثامر خليل مخيلف116627191941019001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية الفرات للبنينصالح الديناحيائيبهاء حمد جاسم محمد116628181941020019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيمنصور رزاق عليوي جواد116629231941185036

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيحامد فياض عطيوي خفيف116630251941045023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0ثانوية حمرين للبنيناربيلاحيائيمحمد ياسين محمد علي116631311941011035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيعبدهللا عواد حميد قدوري116632211941013077

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائياحمد فؤاد ناظم عبدهللا116633201941259039

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىاحيائيعلي مجيد حمدان علي116634211941052076

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةاحيائيمحمد اعالن حسن محمد116635241941034044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين دميدح ناشور جالب116636251941200050

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيدعاء علي هادي مهدي116637211942098035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعادل رحم حربي ناهي116638141941003052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةاحيائيحسن حامد محمد طاهر116639241941201004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةاحيائيسجاد ماجد هاشم كاظم116640241941005060
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسيف اسعد عبد الحليم مهدي116641241941003125

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيعلي عبد الحسين ساجت الفي116642141941152014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيزهراء عبد هللا حسين مهدي116643211942160011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيعبد هللا حبش محمد فتحي116644171941009047

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيمحمد ياسر محمود جرجيس116645171941007222

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيجعفر علي جالب عبود116646151941007024

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي عدنان محروس طراد116647241941002104

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية  تلكيف للبنيننينوىاحيائيمحمد احمد ياسين سليمان116648171941084070

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىاحيائيوليد عبد الجبار احمد كاظم116649171941011365

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطاحيائيعلي حسن نعمان عبد علي116650261941169008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي سعيد كاظم مغامس116651141941022069

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائيعمر نجم شحاذ كريم116652201941022092

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الشرقاط للبنينصالح الديناحيائيعبد العزيز ماجد عيسى احمد116653181941004009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية العلم للبناتصالح الديناحيائيدنيا ضامد مجيد كاظم116654181942170030

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيامير عوده عبدهللا حسن116655231941172005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيطارق فالح عبدهللا علي116656211941012049

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيباقر عبد الرضا صويح حليوت116657251941016006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكاحيائيسعد ستار حسن صعب116658201941235011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الفرقان للبنيننينوىاحيائيحسن صادق جعفر سليمان116659171941124029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيزينب غسان احمد عواد116660211942173037

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيزينب عبدالحق مسلم نسر116661211942293022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىاحيائياحمد ماجد جاسم محمد116662211941088009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيزينب حمود وهاب حمود116663211942134046

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيقاسم غالي جابر شناوه116664221941031139

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيحيدر جمال حسين علوان116665211941002057

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيايه ضياء اسعد حنو116666211942141012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيحوراء كريم علي رشيد116667211942121038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيزهراء ثامر خليفة محمد116668211942158015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيشهالء فيصل عطيه عران116669211942138112

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيآيه يوسف شكر محمود116670211942110003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0ثانوية الزمر للبناتديالىاحيائيزهراء فيصل غازي حسين116671211942126028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيصفا عبد المنعم صالح عباس116672211942097088

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيشفاء محمود سعيد حسين116673171942285135

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيايالف قسام حميد خضير116674211942145020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية جمانة للبناتديالىاحيائيصفا كريم عكاب حميد116675211942095038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيزينه رحمان مطني رحمان116676211942141046
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0ثانوية عتبة للبناتديالىاحيائيهدى هاشم حسن علي116677211942167039

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيمروه حسن فرمان جاسم116678211942102105

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيساره سعد كاظم علي116679211942147075

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيازهار حافظ صالح احمد116680211942043002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيزهراء قاسم كريم عبدان116681211942110035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيعبير معد عباس فرحان116682211942093045

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيفاطمه ياسر مهدي صالح116683211942113027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيغسق حميد عبد هللا احمد116684211942090130

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائينور عدنان كبر حسون116685211942110102

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائينور خالد عبد الكريم جميل116686211942257023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيايه فاضل عاصي محمود116687211942138021

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيهبة محمد بحر جواد116688211942211028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيجيهان خليل رحيم كاظم116689211942159009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حامد شهاب عبد116690241942115012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيشمس صباح ياسر عباس116691211942143073

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائينبأ خليل ابراهيم عياده116692211942138149

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيهبه فاضل زيدان محمد116693231942080131

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيفاطمه احمد محمد حسين116694211942107052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيخديجة هيثم لطيف رحيم116695211942146018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيايات قاسم محمد جدوع116696211942140016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائينور حميد كردي حياصه116697211942109081

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء حكيم ناصر جامل116698211942102043

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىاحيائيرفعه مزهر صالح حسين116699211942264010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيرحمه سمير قدوري كريم116700211942097044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائياستبرق منعم عبد فرحان116701211942100010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيزينب خالد عبد الهادي عبد العزيز116702211942136043

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيسجود طارق مهدي صالح116703211942178125

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية  الرشيدية للبناتنينوىاحيائيصبيحه سليم الياس خضر116704171942251124

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيفاطمة طالب عبد الرحمن محمد116705211942171020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيرسل رعد عبد رسول كامل116706211942113011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةكركوكاحيائيشاديه محمود حسن مصطفى116707201942340068

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيهدى جاسم محمد مهبش116708211942138164

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيطيبة مهند زاحم علي116709211942158022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائياساور داود سلمان ناصر116710211942107008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيفاطمه مزهر مطر سحاب116711211942090144

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيغفران عادل ربيع محمود116712211942165058
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيهديل غانم حميد جميل116713211942145149

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيخديجه علي خورشيد رشيد116714181942182032

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيضحى والس جاسم محمد116715211942121093

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيزينب محمد صباح مانع116716211942151026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائياثير حسين فليح معيبد116717211942156002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىاحيائيسارة رياض كاظم جواد116718211942260006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه حيدر هاشم حسان116719251942096301

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيمالك جاسم مجيد جواد116720211942105052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائيايه عبد السالم لطيف عباس116721191942189031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية الصقور للبناتصالح الديناحيائيصابرين مهدي حسين علي116722181942206013

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيايه علي حسين جواد116723211942145024

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتالنجفاحيائيزهراء حيدر حمزه حسون116724251942095042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيأسراء قاسم محمد خميس116725211942153001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيامال عدنان كبر حسون116726211942110007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيهبه عبد الستار فالح حسن116727211942206009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيفاطمه عامر عبد تقي116728211942104030

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيعبير عدنان وحيد محمد116729211942178163

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيفاطمه احمد خلف حسين116730211942097107

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيسبأ فارس حسن سبتي116731211942097072

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية االمال للبناتديالىاحيائيهند حازم محمد محمود116732211942153071

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية قزانية للبناتديالىاحيائيسجى شامل غافل حافظ116733211942104019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية النقاء للبناتكربالءاحيائيفاطمه جبار عبد الحسين علي116734271942101026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0 نيسان للبنات9ثانوية كركوكاحيائيفاطمه صبحي جمعه حسين116735201942101028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيهند باسم محمود سداد116736211942138167

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية المناهل للبناتواسطاحيائيزينب نعيم نجم جبن116737261942115018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيشيماء رياض علي حسن116738211942092080

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية طوز للبناتصالح الديناحيائيزينب عبدالواحد مختار مسيب116739181942181014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية الفراقد للبناتديالىاحيائيحنين رعد رزوقي جميل116740211942148016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيمياسه صبري عبد الرحيم حمود116741211942100082

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيغفران فرحان عويد علي116742211942146047

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيافراح هاشم محمد حمزة116743211942103007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىاحيائيحنان سعدون عبدالقادر سليمان116744211942064008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0تركماني- ثانوية بارش للبنات كركوكاحيائياوزالم اميه حميد كوثر116745201942395019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيسرى صكر محمود عبد هللا116746211942142033

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيوعود غانم عباس مصطاف116747211942146067

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيعبير قيس محمد داود116748211942119031
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيزينب محسن محمد علي116749211942177023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىاحيائيمريم كمال سلمان جاسم116750211942170071

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيدنيا عوف عبد الرحمن محمود116751211942290019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية منوليا للبناتكركوكاحيائيعائده علي مطلك برغوث116752201942120031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيهدى جمال كريم الهيمص116753211942137149

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0 المختلطة7/ ثانوية حوض كركوكاحيائيامنه ابراهيم محمد حمود116754201942238001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية عائشة للبناتصالح الديناحيائيأيه اسماعيل مجيد محمد116755181942182003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيزهراء هشام عبد طه116756211942122020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية االقتدار للبناتديالىاحيائيضحى منذر فهد جسام116757211942119029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية المعتصم المختلطةكركوكاحيائيدعاء وليد سالم حسين116758201942207003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيغفران عبد الرحمن محمد شكر116759211942136076

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيزينب عادل حاتم جابر116760211942098071

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنباراحيائيرنده سعود مهدي صالح116761191942371026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية الروابي للبناتديالىاحيائيايه وليد مهدي هادي116762211942146010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيسجى قاسم جاسم محمد116763211942140124

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيهناء حامد عباس شاطي116764211942015025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائياسراء عبد هللا حمدي عبد هللا116765211942137011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية هبة الرافدين للبناتديالىاحيائيمنار انور محمد حسن116766211942152031

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائياسالم محمد خالد علي116767211942165013

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية قونجه كول للبناتكركوكاحيائيزينب قادر محمد علي116768201942148014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيزينب منير خليل ابراهيم116769211942138090

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات كركوكاحيائيشيماء ياسين عمر محمد سعيد116770201942331135

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيآمنة فاضل محمود نصيف116771211942165002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائينور فاضل سالم زيدان116772211942165078

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيكوفان ميثاق عوده عبد الحسن116773241942106151

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيضحى بشار حسن محمود116774211942134058

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيسجى سليم نعيم حطاب116775221942321094

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0اعدادية غزة للبناتكربالءاحيائيخديجة محمد يونس علي116776271942057063

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيرندة لطيف صالح مهدي116777211942147056

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينصالح الديناحيائيخديجه ابراهيم طه مضمر116778181942146009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيقبس ضياء يحيى حماده116779211942138132

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوعد كاظم فخري يوسف116780111942062106

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيهاله وليد احمد محمد116781211942109084

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيبيداء كاظم جواد حسن116782231942078026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيرقيه يوسف لفته عزر116783271942058099

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائياسراء جواد هادي كاظم116784231942089005
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0ثانوية السكري للبنينديالىاحيائيزهراء محمد محسن مظلوم116785211942046014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيهاجر محمد خضير حسن116786231942117153

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0ثانوية بغداد االهلية للبناتبابلاحيائيبتول حسين موسى عبد الحسين116787231942134007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى احمد جبار محمد116788131942118164

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عادل حكمان منعم116789141942110097

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم صالح علي مجلي116790141942087017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيضحى صالح علي حسين116791201942114053

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيزهراء مظهر سلمان عبود116792211942107034

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيأمل رسمي عمران كطيف116793231942099002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية زهرة الفرات للبناتبابلاحيائيشهد عايد حيال جيجان116794231942146014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد عبد علي جاسم116795261942144045

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيبنين توفيق عبد الهادي موح116796241942146016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات كركوكاحيائيبشرى احمد محمد سعيد محمد شريف116797201942334058

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهيام أمير هاشم رحيم الدين116798111942109163

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيشيماء حسن عبد مهنا116799211942138113

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيهاجر قيس ذياب خلف116800211942136108

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيزهراء حسين درجال محمد116801261942098012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية الروابي المسائية للبناتكربالءاحيائيحياة علي كمر علوان116802271942161011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىاحيائيفاطمه علي هادي محسن احمد116803171942236060

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيايات عايد نوري مالك116804231942090028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياديان نافع وحيد حسن116805241942134006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيأيه علي يحيى حسن116806211942136003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيشيماء جليل جدوع ساجت116807241942101076

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائينبأ هويدي حمود مدب116808261942107101

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيفاطمة صباح عبد اللطيف حسن116809211942158025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيحنين حاتم عبد عكال116810211942121035

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائينور سمير جودت محمد116811131942110022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائياالء يوسف عمر قمبر116812321942020014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد مغامس شامول116813131942103027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانيه روكان خلبص عباس116814141942079034

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه خالد حمزه كاظم116815141942079085

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية الزاوية للبناتنينوىاحيائيهناء سعدي محمد حسن116816171942240039

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى عواد بهلول جالل116817221942417052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائياثير جاسم شهد حسن116818221942175001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عايد عبد الرضا عبد116819241942142042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء نزار جمعه جبر116820231942088203
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية اليقظة للبناتبابلاحيائيطيف عواد شاني عبيس116821231942089112

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائينهله حسين قاسم فهد116822161942173037

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد صالح محمد علي خضير116823251942062542

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية سروة للبناتكركوكاحيائيحنين عمار عمر عبد هللا116824201942152008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية المنزلة المختلطةكركوكاحيائيسوسن قتيبة محمود حسين116825201942209012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيايات فاضل موجد خليل116826241942108011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية القوارير للبناتالمثنىاحيائيعذراء قاسم امير خضير116827291942083020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيامنه عبد المالك احمد اسماعيل116828171942232049

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياسيل حسين بطاح فرحان116829221942204014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي حسين عليوي116830221942141115

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية الدور للبناتصالح الديناحيائيريم احمد حميد احمد116831181942161023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية اسماء للبناتبابلاحيائيتبارك حميد عبد علي حمزة116832231942093026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائيرحاب كاظم عباس رشيد116833211942016005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىاحيائيسلمى عبد السالم محمد امين خضر116834171942294178

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية البيداء للبناتكركوكاحيائيتبارك محمد عبد المجيد عبد الحميد116835201942139033

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه محمد عبد علي مرزوق116836241942121274

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيتبارك محمد شاكر محمود116837211942135017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيغفران صاحب عبد حسين116838251942100284

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيهديل رزاق عبد كاظم116839241942124172

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيزينب حبيب فليح حسن116840241942121176

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهدى احمد كريم محمد علي116841211942178240

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيسنار عبد الرحمن حسن علي116842211942138107

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيهديل عبد نهار غياض116843251942070183

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيعال احمد جاسم محمد116844211942134067

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتنينوىاحيائيزينه عقيل اسماعيل خليل116845171942249047

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيسرى ستار حميد عزيز116846211942122025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائياسراء عباس عبيد خلف116847231942087017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيطيبه زياد حمزه عبدالحسين116848231942145084

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيمريم علي عبد كاظم116849231942115148

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائينبأ علي هادي صالح116850211942098153

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0ثانوية التفوق االهلية للبناتالديوانيةاحيائيشهد حسن عايد ابوحميد116851241942092041

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيشروق علي مخلص هاشم116852241942220340

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0ثانوية شفق للبناتكركوكاحيائيبتول عبد الرزاق نقي شريف116853201942145007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0ثانوية الذهب األسود للبناتديالىاحيائيافراح عماد محمود منصور116854211942161002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء احسان عطيه عياش116855241942220194

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيوالء حسين علي محمد116856211942178260
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيزهراء جاسم عباس علوان116857211942139070

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0اعدادية العيصالنة المختلطةكركوكاحيائيرويدة علي محمد بريج116858201942211001

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيسرى عباس حساني هادي116859231942271252

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيضحى ويس علي كاظم116860211942173050

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيتقوى مهدي مصباح عنبر116861221942259004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيشيماء جعفر شاكر مجبل116862221942115052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائينور كاظم شكر محمود116863271942063189

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيبنين مظلوم صالح ضاحي116864241942096033

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزهراء باسم شعير صالح116865281942077018

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيحنين جبار محمد سويد116866241942114063

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء مزهر شناوه علوان116867241942220241

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىاحيائيزينب محمد دحام فارس116868211942015012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيميالد اكرم كاكه اوال علي116869211942135068

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيكوثر سليم رجب جاعد116870231942271362

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزهراء جيثي جاسم حيدر116871231942271169

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائياسراء شهيد غريب يعكوب116872261942116004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيطيبه ضياء عبد الحسين جليل116873211942137102

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائييسرى خضير عباس جواد116874211942211029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة بارز عبد عكلو116875221942113209

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الحسين داخل علي116876221942190107

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيمريم صدام خليل عالوي116877201942114073

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية الموعظة للبناتكركوكاحيائيمريم سعيد خلف حمد116878201942151020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيسلسبيل عطا جويد جعيل116879261942092046

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية سكينة للبناتالديوانيةاحيائيعلياء صالح مهدي عبيد116880241942093091

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيآالء كامل ناجي جواد116881231942120002

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيضحى عماد جاسم شنتاف116882211942135051

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيحنين ظافر محمود سلمان116883211942093021

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية القوارير للبناتديالىاحيائيزهراء فاضل نصيف جاسم116884211942150012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيبنين مهدي جدعان وناس116885241942120044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيايالف ماجد زبالة حسن116886261942143009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيايه قحطان صالل ثجيل116887211942159004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىاحيائيمها عماد شاكر عبودي116888171942232259

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيسراب عباس عليوي وناس116889241942107083

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه احمد حسن هادي116890241942103100

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيالهام ابراهيم كريم رمضان116891211942290008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائينوفه عبد الحسن عطيه عباس116892211942122048
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيميسر طعمه حسن جاسم116893241942130107

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيبنين وليد هادي منصور116894241942096037

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية الفاضالت للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه ساجد محسن جوده116895241942139123

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيحنين علي غضيب حيوان116896241942085021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيساره كريم مزعل محمد116897261942096093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيفاطمه طالب هادي خلف116898261942103036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيزهراء جواد كاظم شنيح116899261942096054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيبتول سامي عليوي سلمان116900261942075017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيمريم نعيم حران محيسن116901261942250212

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزهراء علي سيالن حمدان116902261942086071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائينور الهدى سلمان عبد الحسن عبد علي116903261942074084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.8ثانوية الرباب للمتميزاتواسطاحيائيزينب وصفي داخل عطية116904261942113012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيسجى سلمان عيسى خلف116905261942250147

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيحوراء عباس شاكر ظاهر116906261942080046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية التحرير  للبنينواسطاحيائيحسين خالد رحمه رسن116907261941002023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى أنور عبد الجبار محمد116908261942080177

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيدعاء مهدي حزيم خضير116909261942082012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطاحيائيوسن هادي عبيس علوان116910261942138013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيكوثر شهيد يحيى محسن116911261942087111

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزهراء فرحان طاهر محيميد116912261942075050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيعلي رياض كاظم سرهيد116913261941033079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين مهدي طعمه صباح116914261941001052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيسارة وضاح عبد العلي يوسف116915261942143077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي فهد عبد هللا116916221942141141

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيبتول كاظم ثامر كيوش116917221942175028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيسندس حيدر حسين معيوف116918261942106059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد رعد خرباط شذر116919261941001164

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية النضال للبنينالديوانيةاحيائيكرار كاظم غازي كردي116920241941014038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيايه فالح علي عبد هللا116921261942089010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيهدى ذياب فزع شاطي116922261942080190

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيدعاء احمد قاسم عذيفه116923261942089024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء صبيح جدوع حسين116924221942424008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيكرار احمد كاظم عبيد116925231941006138

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيمريم ياسين عبد الجليل وناس116926261942107098

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيمها حسين رشاد سلمان116927261942119042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيسجاد ناظم خزام شكيك116928261941001075
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيدالل عقيل حمود لفته116929231942115050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيريم جواد شعالن سري116930221942141095

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزينب محمد كطوف كسار116931261942088066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزينب بشار كمر جبر116932261942086079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيموج رحمان محسن عالوي116933261942086143

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائياسماء رحيم سعيد طاهر116934261942075010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيمحمد مالح حمزة فليح116935261941159023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء جليل بالسم ناصر116936261942143044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيرباب مجيد سلمان ميذاب116937261942080056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائيرمح ثجيل دشر ضميد116938261941163005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيمرتضى صحن عذاب حذيه116939221941033120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيفاطمه نعمان نايف ذفال116940261942097090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيامنه نعيم سلمان محمد116941261942106013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائياكرم شاكر حمزه بجاي116942231941032008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياسماء سلمان رحيمة حسين116943221942204010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية المحاويل للبناتبابلاحيائيآمال عقيل حمود لفته116944231942115003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيحسين فاخر صبر جاسم116945261941055008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الصديق للبنيننينوىاحيائيسالم عمر محمد فتاح116946171941028092

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيهدى ماجد عبد الحسين فارس116947261942080193

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيسعد محمد نعمه كاظم116948231941173075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيزينب سلمان بناي عبد هللا116949221942115038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيشيماء اموري عبد حمادي116950241942108115

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةالديوانيةاحيائيمسلم علي عباس هاشم116951241941167033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى عادل حمود سلطان116952221941040147

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية النور للبناتواسطاحيائيرونق حسين خضير محمد116953261942119016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمجتبى بديع صالح علي116954261941001151

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمجتبى شاكر محي عبد116955261941010172

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيفاطمه جاسم رحم عباس116956261942097087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيالصامت عبد المنعم نجم مجيد116957261941017011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حاتم محيميد راشد116958221942393114

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي حبيب صافي116959221942412038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعبد هللا شالل حسن نوير116960261941038088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيمريم علي جاسم محمد116961261942116055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيمحمد خليل محمد جساس116962261941001162

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيفاطمه عكار حسين خليف116963261942116052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيحوراء حاتم ياسر فليح116964221942413018
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائينور الهدى هادي مطر حبيب116965221942115074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيايناس سامي راشد صخيري116966221942142004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه علي حميد كزار116967221942142030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيتبارك عامر جواد عباس116968161942228035

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء قاسم علي مويش116969261942080088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية البيادر المختلطةبابلاحيائيعالء مطر اسماعيل عطيه116970231941224027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار حيدر جاسم عبادي116971251941207062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيصباح بدر عبد الحسن وشيح116972261941005058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عامر دريول معارج116973261942080083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيفاطمة حمزة صغير حمد116974231942187019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية خولة للبناتالديوانيةاحيائيغفران عامر عبد الرضا عبد العباس116975241942116023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الحسينية المختلطةبابلاحيائيفاطمة رحمن عبدالحمزة علوم116976231942187020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن احنيحن جابر صويفي116977221941308005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيرسل مصطفى ناجي جبر116978261942071010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيهادي شمران عبيد جبر116979291941008050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيمريم مازن عبود هادي116980261942120216

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيفاطمه نعيم جبر حنوان116981261942152018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائياسيا جمال عيد نكروز116982261942074005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيفاضل عزيز بالسم جبار116983221941065032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الفجر للبناتذي قاراحيائيحوراء عالء جداوي كاظم116984221942132011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيماجد خلف سويف ساير116985261941033096

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزينب جواد كاظم حواس116986261942088062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينور محمود شاكر شبل116987261942075092

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء غني دخان سالم116988221942394042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيامال عماد ثجيل عويز116989221942424015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائينرجس جمعه ساهي عيال116990261942075082

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمنتظر محمد كامل فضيل116991261941010231

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطاحيائيايه حبيب صادق خلف116992261942079001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحسن عبد الحسين ناصر حسين116993261941028021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيسالم غركان عكار مدير116994261941003083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيفاتن علي جابر فرج116995281942065048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيمصطفى نعيم عبود عباس116996221941274030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيسجاد محمد عبد الرضا رهيف116997221941307067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيمقتدى فواز فرج جبر116998241941013125

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزينب جوده عباس موسى116999261942089062

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيزينب جبار رزاق كزار117000261942088060
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيفاطمه ناصر شمخي راضي117001261942095039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية العقيدة المختلطةذي قاراحيائيعلي كريم عبود لفته117002221941232007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيديار ناطق رحيم كاظم117003221942204052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيحوراء عناد كاظم رغيف117004261942109033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيوسن خلف حمادي جاسم117005261942075099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيتبارك فرحان طاهر محيميد117006261942075022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيساره عامر وسمي شالكه117007261942074052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيشروق صباح دايخ محراث117008261942087076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد قاسم محمد عطيه117009261941003165

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطاحيائيبتول عالء عبد الواحد كحط117010261942081003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياية طالب ياسر حسين117011221942113023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس محمد رزوقي حسين117012221941099034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعباس سامي عبد الحسين ضاحي117013221941003090

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيياسين حليم جيجان مجخر117014221941049043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيرسل فضيل غيدان مري117015221942172027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي عبودي عبد الحسين حمادي117016251941049024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطاحيائيفاطمه عبد سرحان جميغ117017261942111032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطاحيائيمرتضى حيدر عليوي عيالن117018261941160046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائيهدى فاضل تركي راضي117019261942093045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيواثق حسن فليح وره117020261941001208

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيزهراء عمار جوهر وداعه117021261942092036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيبراء سامح اسماعيل نجم117022261942132016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيعلي فالح جحيل حسين117023261941055019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيكافي سرهيد كاطع عذيب117024261942085052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار علي مجيد صيهود117025221942412065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيخليل ابراهيم علوان حسين117026231941054056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسن راضي ضميد117027221941046066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين وريوش محمد بريم117028221941308012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائييوسف مصطفى برزان محمد جواد117029221941010177

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائينبأ جاسم عويد حسين117030261942116057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتالنجفاحيائيهديل سامي هادي جبار117031251942109053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيابتهال ماجد عبد هللا مظلوم117032261942086003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعباس فاضل خليل عبيد117033231941002138

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةاحيائيمقتدر كامل هادي جاسم117034241941156023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيامير كريم تكليف رحيم117035241941169012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائينور الهدى هاشم لفته نوفي117036261942109107
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيامير صباح رضا كاظم117037271941011007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيحسين علي شالكه رعد117038291941007096

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائياديان فليح خريبط عسكر117039221942207001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد محسن حربي عطب117040221941098152

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين كاظم جياد جاسم117041251941031226

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية االندلس للبنينبابلاحيائيزيد رحيم عبيد ضايف117042231941042057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيسندس جبار راضي شاهين117043261942250156

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائياستبرق كريم خليبص ظاهر117044261942083005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيفاطمه حسين دايخ مسير117045261942250181

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيساره سلطان يوسف شاطي117046261942080120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيمحمد طارق راضي عيدان117047281941010022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيسجاد رزاق خلف عبود117048261941209087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.7ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيعلي نجاة عزيز احمد117049131941016075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الطف المختلطةذي قاراحيائيزينب عماد رضيوي عبد117050221942274007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين علوان طربوش117051221941021100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيسجاد مالك خالد محسن117052221941031069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيحنين خليل ابراهيم فرحان117053261942086044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمهيمن حيدر علي حسين117054271941005293

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيساره جاسم محمد كاظم117055251942084534

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية ابن خفاجة للبنينواسطاحيائيرياض رحيم عبد هللا لفته117056261941159012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيسجاد شعالن سالم ناصر117057241941028038

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر عوده ابراهيم117058261942250106

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية المشكاة للبناتواسطاحيائيمرام علي عبار سرحان117059261942094044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيساره سعيد حسين حمد هللا117060261942092044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيبنين فاضل صافي نعمه117061241942141019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائينبأ حسين وساك يليوي117062261942109098

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيصفاء عدنان موسى منخي117063281942052069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمؤمل محمد علي بخيت117064261941033094

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيرسل رشيد فاضل مذبوب117065261942250088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم عبد الخضر ربيع لذيذ117066221942412059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبكربالءاحيائيفدك سالم عبد علي محمد تقي117067271942065073

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائينجود ناطق عبد الحسن خالوي117068221942170086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنباراحيائيايه زياد طارق علي117069191942247008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيخولة عبد الحسين جاسم محمد117070221942204048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائيمحمد عدنان محمد مجول117071231941171022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا ماجد كاطع جبار117072251941031394
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية النبأ العظيم للبناتكربالءاحيائيحنان حازم عبيد هاشم117073271942093018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيسجاد علي عباس علي117074251941031328

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزينب حيدر ناجي كاظم117075231942109108

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةاحيائيمحمود مجبل عكار نهيب117076241941035107

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطاحيائيحسين جادر طاهر حسن117077261941202016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيمرتضى حيدر طعمه موسى117078261941038158

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيصفاء يونس حمد كاظم117079261942080133

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عبد العالي دحام عيسى117080241942120067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيمروه حسين دغم ألطيف117081241942107113

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعبد هللا صاحب رزاق عبد الحسن117082251941200091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيزيد عواد خلف سهر117083251941150149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيتبارك سليم شدهان محسن117084261942102028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيايات كزار مهنا عمران117085261942142005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحسن علي حسين عبد117086261941011029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيصابرين سعد حياوي خليف117087261942087079

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتالنجفاحيائيزهراء حليم عبد الحسين كاظم117088251942076016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائيآمنه ابراهيم مهدي عباس117089271942063001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيانمار عقيل كاظم كليل117090221942412008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيآيات صادق عوده نجم117091221942154002

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد علي كاظم صيوان117092261941003162

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيطالب محمد هاشم برهان117093231941257081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيبثينه عباس كامل حسن117094231942172006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيجعفر علي حسين احمد117095231941006015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيذو الفقار صادق كاظم مزيد117096221941037044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعلي عباس راشد مريد117097221941031120

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيحسين علي مانع كريم117098221941019043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيفاطمه لفته حسين جدران117099221942170069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيكوثر محمد غالب حزام117100221942160041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ياسين خير هللا علي غالم 117101221941359017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزينب مازن كامل حسن117102261942075057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيأم البنين حسين فريح عبيد117103261942084001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عالء حسين عويز117104251941031148

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالنجفاحيائيحسن أياد محسن حسن117105251941014013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزينب مرتضى نعيم كاظم117106261942086096

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0الخارجيونالكرخ الثانيةاحيائيسجاد مالك شدود مبارك117107111941400013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيفرح كريم كاظم تومان117108231942271356
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك طالب عبد الهادي جبر117109261942088022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيكرار عبد السادة فارس عزيز117110261941017075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الديوانية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عقيل عبد الستار هادي117111241942103032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الموفقية للبناتواسطاحيائينوال ثامر شيحان شكبان117112261942093042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائياسراء علي محيسن شمخي117113261942106005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيعلياء محروس فهيم محمد117114261942250174

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزهراء عالء عبد الستار عبد االمير117115281942052047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي ثائر رسن عوده117116261941001108

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء عباس عليس خلف117117261942080084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب حامد عبد العباس علي117118231942117080

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيضحى عقيل كاظم زغير117119251942084616

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينالديوانيةاحيائيرضا مخلص عبد العظيم ابراهيم117120241941031024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائينرجس محسن خضر ناصر117121261942089114

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيكرار محمد هادي سيد117122261941041041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيفاطمه احمد قاسم محمد117123251942062622

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيسماح كريم بدر علي117124221942204095

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعلي قاسم محمد عبد الكريم117125221941033082

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيمهدي زيدان حسين كركوش117126261941010234

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيهاجر شهيد فرج فرحان117127221942162108

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيايمان حسين خضير عبد الحسين117128221942141032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية المصابيح المختلطةبابلاحيائيطاهر عباس حبيب عزبه117129231941201013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيعباس عقيل اسماعيل خليل117130171941066023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية المتميزينالرصافة االولىاحيائيأنس حسين ضمد محيسن117131131941016001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيصبا حيدر راضي كريم117132251942059416

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيدعاء مصطفى محمد رضا جعفر117133251942056042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيحنين عبد اليمه كاظم عبد الزهره117134251942062213

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب علي عبد الساده محمد117135251942096207

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمؤمل طارق مجيد رزيج117136231941016046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيساره جميل علي محمد117137261942107066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك ابراهيم لفته محمد117138111942080028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه وسام حاكم جياد117139241942081087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيهبه سمير سلمان حسين117140261942078058

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيبراق احمد فاضل عبد العباس117141261942132017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء علي دواح حمد117142261942120108

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيعقيلة عبد الجبار جبل راضي117143241942169043

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية المجد للبنينكربالءاحيائيمصطفى محمد رضا حمزه117144271941012021
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعمار ناصر عنيفص ثجيل117145261941022110

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيمريم حسنين سعدي جاسم117146261942132134

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزينب موسى منصور راضي117147221942172050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيوجدان نعمه عبيد هدابي117148221942172110

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءاحيائيغيداء عماد محمد مهدي117149271942095074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعادل خضير مهاوش حميدي117150221941031081

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيعباس صاحب مكطوف صنكور117151221941017042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرانيه حيدر اسماعيل ابراهيم117152121942230009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءاحيائياحمد عدي محيسن حسن117153271941008004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمصطفى مهدي صالل مكطوف117154221941058093

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي سعد خورشيد زكر117155251941031465

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيجعفر صادق منسي سلوم117156251941031122

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينالنجفاحيائيصالح عباس صاحب حسون117157251941207042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر حيدر غازي سالم117158251941031844

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيهدى ستار كاطع حسين117159261942250252

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةاحيائيمسلم عقيل كاظم مهدي117160241941028065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء عبد العال لهمود حريز117161261942089054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعادل فاضل عبد عليوي117162261941001084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية سمية للبناتواسطاحيائيرباب حميد راهي كاطع117163261942118006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيمريم عبد االمير ماضي بردان117164251942075070

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الشوملي للبنينبابلاحيائيحسن فاضل كاظم راضي117165231941054024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائياسيا فوزي وجفي جبار117166221942170004

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية البتول للبناتواسطاحيائيزهراء محمود شاكر شبل117167261942075051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى طارش دويش فالح117168221942141255

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيايه جواد حسن فنيطل117169221942204024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين حيدر جابر ياسين117170221942424026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيضياء عباس معتاد محسن117171191941067028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى رحيم جالب عبد الرضا117172221942391045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيرحمه خليل ابراهيم راضي117173221942125075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك شعيب شايع عكال117174221942204034

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيعلي محمد خضير حسن117175221941072073

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعقيل جليل كاظم طاهر117176221941077075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيحوراء عباس علي وهيب117177261942108041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء قاسم جابر عبيد117178221942135087

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيعلي عمار مهدي نور117179221941058051

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيايمن ستار كحيط شياع117180231941031020
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيطيبه عباس كريم مهدي117181231942271295

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايات عمار عبد الحسين راضي117182131942283010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عذاب رزاق كاظم117183141941003086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيهاشم محمد فرج عبيس117184261941017104

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزينب سعودي وساك بليوي117185261942143065

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائينور الهدى ميثم علي جياد117186261942089118

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيرباب نعيم إرحيم منجل117187261942120069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيفاطمه زياره عبد الزهره هادي117188271942055202

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائينور منير فرحان مجيبل117189221942424179

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيزينب احمد خضير عباس117190221942146032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيحنين كاظم محمد جاسم117191271942056102

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائياحمد نيسان فرحان خلف117192191941111006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء جابر ابراهيم عبود117193221942162041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبيد عسكر مجلي117194221942391026

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد امين جاسم محمد117195161941083001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةبابلاحيائيعلي اديب علي كزار117196231941168014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية األنوار األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين طالب صاحب امسير117197221941065012

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيامجد عبد الخضر عريبي خزعل117198221941368003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد نزار محسن منصور117199221941003207

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى جبار عكار ناهي117200221942204162

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء فاضل حسن محمد117201221942140008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمرتضى فاضل جبر جالي117202261941028100

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيمحمد ياس خضر احمد117203171941066041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءاحيائيمحمد تقي هيثم محمد سلمان117204271941019086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفاحيائيمرتضى جالل كشيش حسين117205251941007314

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي محمد ناجي عبد الحسن117206251941200121

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائياحمد حسان حمادي فهد117207251941151009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيامير مسلم علي مسلم117208251941200029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيامير حسن عكش صالح117209231941032010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائيعلي جاسم عوده حمد117210231941007078

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور نجم ياس خضير117211111942086061

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية المؤمل للبنينبابلاحيائيمرتضى كاظم سلمان كاظم117212231941060156

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيزهراء قاسم عباس مهاوي117213281942059067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحيدر عدنان خضير عبيس117214241941001088

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيعواطف عايد مطرود موسى117215261942099033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيرسول هاشم جبر جريخ117216251941052025
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيبراء حسن جمعه عبود117217261942078010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيآيات ماجد قاسم محمد117218261942102003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيمحمود انور جاسم محمد117219261941012126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائياحمد عماد ثامر مسلم117220261941044005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد الودود عامر ربيع شيحان117221191941009178

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة الزهراء طه حيدر كاظم117222221942424132

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيزينب سرحان عبد زيد درويش117223251942084477

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيمالك محمود شاكر فاخر117224221942154083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الناصرية للبناتذي قاراحيائيمريم عقيل عبد الحسين علي117225221942149029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيفاطمه حاتم حسن برغوث117226231942079039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيهبه جابر جاسم حمادي117227231942172041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسين توفيق جواد كاظم117228231941019031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي خليل مالك محمد117229231941017103

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيمحمد عالء عيدان محمد117230221941031159

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد هللا خضير عصفور117231221941051073

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيتبارك عزيز نويصر حسين117232221942170020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيعلي صالح فاخر حامد117233161941363036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم عبد الحسن عبد علي117234221942162042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيمصطفى عبد الكاظم وداعه شراد117235221941017084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب سالم مصطفى كاظم117236121942107133

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد لفتة محمد ناصر117237221941098066

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسام خالد زامل117238251941208041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية الرقيم للبناتكربالءاحيائيرسل كامل عبد علي مهدي117239271942054019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر عالء كامل محيسن117240251941045149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيعلي عبد الحسين نوشي خضير117241231941013059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيساره عباس كاظم دويح117242231942078068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائياديان لطيف كحيوش علي117243221942323008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعلي داود سلمان عبد الحسن117244261941028068

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيحوراء علي فرحان مشعان117245261942089020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء انور جواد كاظم117246261942104048

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيتمارا ناصر هادي حسين117247261942132031

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيتبارك علي حسين عبد117248241942134035

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيرسل قاسم جبار بديري117249241942134057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيسجا مضر محمد علي سلمان117250261942087069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيزين العابدين محسن رزاق حمد117251261941001067

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيالهام ثامر محمود حمزه117252261942126008
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيسجى سالم جخيور شريف117253281942065037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيحوراء فرزدق وهاب عبد المجيد117254261942102037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائينور الهدى حاكم عامر عبود117255221942105129

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيعلي احمد حسين عليوي117256231941008122

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد عزيز الفي لفته117257221941309028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيزين العابدين غني عبد الرحيم حسن117258221941004022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيحيدر عون حميد جابر117259221941028028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيعذراء نعمة كسار صياح117260221942424124

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيمحمد جعفر خالد عبد117261281941014020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيموسى جاسم فرحان كاظم117262261941001201

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيحسين علي بهلول حمدان117263261941001046

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيهبه حمزه حسين هفار117264241942169064

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيهديل ماجد مزهر محمد117265261942120267

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيحوراء محمد مطلك مريهج117266271942088073

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسن عباس مدحت شاكر117267231941002050

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عدنان فاخر كزار117268141942113014

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين رسول حسين صايل117269111941020025

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيعباس محمد خزعل زبون117270121941001038

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيمصطفى خلف سلمان لعبوسي117271261941055023

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيعباس خالد كاظم ظاهر117272271941015025

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد هيثم عباس عبد الرزاق117273221941306265

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيزينب عزيز هادي محيسن117274261942102069

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةاحيائيسجاد رائد سامي عيدان117275241941003114

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيصابرين ناصر غالب كاظم117276221942172062

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلاحيائيمسلم عيدان مشعل مطلك117277231941186017

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية النخيل المختلطةبابلاحيائيمصطفى فاضل صالح جبر117278231941211033

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعلي احمد خيون يدام117279261941003111

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيابراهيم مرجان ناصر عويد117280261941001005

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيعلي حسين مجيد ناصر117281281941001069

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمنتظر جابر كاظم عافص117282231941016064

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0ثانوية النهرين للبنينصالح الديناحيائيغني سلمان صالح نجم117283181941067037

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىاحيائيعلي احسان علي عبو117284171941005074

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيحامد عدنان كاظم عليوي117285261941011021

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائياحمد خالد خطار هواش117286261941027003

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيذرى كامل فنجان خميس117287261942089026

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيسيف مهند هادي عبد علي117288271941001140
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيعلي صباح حسن عبد117289261941026024

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيفاطمه حبيب جواد حسين117290261942071024

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيالماز كريم عبد الحسن مطر117291261942250027

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيسجى جاسم حريز شخير117292261942085041

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائيحوراء جمهوري ناهي عبيد117293261942085014

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائينور الهدى صباح مهدي عطيه117294261942087131

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيسلمى صباح محمد عبد الحسن117295281942055076

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيابتهال سعد عبدالحسن مهدي117296181942205002

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائياية رائد حسين مراك117297221942117004

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عايد جبار ساجت117298241942130094

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيساره ليث رحيم محمد رضا117299261942099027

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرقيه حيدر حنين عطيه117300261942132048

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيتبارك هاشم هادي عبدالكريم117301181942176044

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائينور عبد السالم كامل حمزه117302261942108129

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيسرى حمودي هاشم اليذ117303261942097075

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيدعاء علي حبيب عوفي117304261942107034

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائينور الهدى احمد عبد صحو117305261942071035

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزينب علي ناصر عبود117306261942089070

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيمالك محمد هويدي محسن117307261942096131

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيبنين علي غالب محسن117308231942077032

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0ثانوية الدبوني للبناتواسطاحيائيالهام عاشور محمد جاسم117309261942098005

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلاحيائيتبارك رافع عباس علي117310231942077035

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه سعد محسن مرشد117311141942114002

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيحوراء حيدر عبد الحسن كليل117312261942074032

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيسجى شاكر عامر حسين117313261942091013

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىاحيائينبأ رسول حبيب سبع117314211942226028

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيوديان صالح عواد داود117315261942092062

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيوفاء صباح بالسم ستار117316261942088132

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتنينوىاحيائيزينب حازم يونس حوير117317171942319030

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيرقيه علي عبد الحسين سلمان117318261942104045

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيميس محمد جاسم محمد117319231942095081

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية العباس والنجفية للبنيننينوىاحيائينادية سعد يونس فتحي117320171942195018

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائينور الهدى عباس حميد حسين117321251942070165

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائياسراء خالد فرمان مريان117322261942132007

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيتبارك فرهود عزاوي علوان117323261942120050

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيمريم حبس محسن حميدي117324261942099038
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قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير مسلم ابراهيم جاسم117325141942114029

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيبنين خالد باجي حمود117326261942074022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتواسطاحيائيرهام علي حسين خضير117327261942144022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيمينا ماجد سعود عزيز117328261942092058

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيهدى احمد خضير ساجت117329231942095091

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0ثانوية بلقيس للبناتواسطاحيائيزهراء لفته صكبان سلمان117330261942116029

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية ام البنين للبناتبابلاحيائيتقى فالح حسن هاشم117331231942091022

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيكواكب علي احمد مطلك117332261942126057

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0ثانوية القوارير للبناتكربالءاحيائيفاتن طاهر احمد خضير117333271942081070

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيهدى غني هادي فرهود117334271942058300

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيليلى قاسم محسن كاظم117335251942062709

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة رحيم مطير دبيس117336261942080149

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائينور حيدر عبد المهدي حسون117337231942271412

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء احسان ناجي حمود117338261942089037

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيجنان محسن ناصر حسين117339221942259005

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية البدور للبناتبابلاحيائيزهراء عامر سلمان عبد117340231942085010

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية شط العرب للبناتبابلاحيائيعلياء سعد عبد الحسين علي117341231942124082

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيسحر قاسم جالب عبد117342241942220324

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية رابعة العدوية للبناتكربالءاحيائياالء احمد محسن خطار117343271942063009

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائينور الهدى نعيم بدير زاير117344261942086153

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيزينب محمد مظهر عبيد117345231942271223

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيسرى عباس علي مراد117346261942104102

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائياروى يوسف حيثال حسين117347221942323010

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيوفاء منصور حسين لطيف117348261942090067

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم احمد حميد فهد117349141942111205

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعداديه زنوبيا للبناتالديوانيةاحيائيبنين احمد صباح حسين117350241942100026

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيزهره جبار صابر كشكول117351221942095010

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيازهار صابر ماضي سلطان117352221942394009

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيتبارك حسن سلمان حسون117353271942058053

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيفاطمة خالد شناوة حسين117354261942155014

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيمريم هاني غالم مسلم117355261942086138

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء فائق نويص سلمان117356221942105058

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء قاسم كاظم عباس117357231942109094

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية االحرار للبناتواسطاحيائيفاطمه عبد علي مهدي صخي117358261942106070

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيفاطمه عالء جبار زعول117359261942087102

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد عاشور عبد خلف117360121941030185
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينصالح الديناحيائيايه ثامر خلف ياسين117361181942342007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الديناحيائيعلي كوان احمد فرحان117362181941001017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى651.8ثانوية العراق للمتميزينكركوكاحيائيحسن احسان عبد اللطيف عزيز117363201941050015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيمروه حسن محمد صخي117364231942271369

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية دجلة للبناتكركوكاحيائيايالف فالح حسن ترك117365201942109019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائيياسمين محمد حامد محمد117366181942176189

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى650.9اعدادية االندلس للبناتنينوىاحيائيهال علي حسين سالم117367171942286361

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن فالح محمد فرهود117368221941310039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمحمد رحيم مدلول عامر117369221941039113

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى649.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيساره عبدالكريم فاضل عبيد117370181942236080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغده راضي خشان زغير117371121942092026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائياحمد سامي عبدالحسين عمران117372231941173004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية الكوثر للبناتبابلاحيائيختام حيدر هاني شاطي117373231942114038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحيدر كاظم حسين رومي117374221941010054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمصطفى مهند حمزه مطلك117375251941008225

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةاحيائيعلي خزعل عبد شهيب117376241941012061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيمحمد انور مكي عبيد117377271941014184

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيعبد هللا فاضل خباز منسي117378231941019068

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيصادق جليل حسن عاتي117379261941055014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى646.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين محمد علي مشري117380241941001074

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى646.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةاحيائييونس حسين واشي مايع117381241941208062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الواسطي للبناتكركوكاحيائيفاطمة كريم سعيد عزيز117382201942102055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى645.0ثانوية قره قوينلي للبناتنينوىاحيائيخديجه جعفر محمد سعيد مسيب117383171942308014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعباس حامد كامل حمزه117384241941009077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى645.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الديناحيائيريم فالح حسن عبدالكريم117385181942205034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى644.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائياحمد مصطفى عبد القادر حمادي117386171941007034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى644.0الخارجيونبابلاحيائييوسف حسين سلمان حمزه117387231941400086

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى جميل شاكر عبد العباس117388241941202072

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيحوراء مهدي علوان وناس117389241942101033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية العباسية المسائية للبنينالنجفاحيائيمحمد صالح مهدي داهي117390251941156048

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم كمال اسطيفان سليمان117391141942078101

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى642.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسين عبد الزهره شاكر عبيس117392241941001065

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية المفيد االهلية للبنينالمثنىاحيائيرعد محمد كامل حسين117393291941022007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى642.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلاحيائيحاتم رحيم حمد اسماعيل117394231941001029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى642.0االعدادية الغربية للبنيننينوىاحيائيعلي فارس جاسم محمد117395171941007158

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية النيل للبنينبابلاحيائيمصطفى حسن داود سليمان117396231941033140
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى ثائر نوري جابر117397221942175230

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء غازي فيصل موسى117398221942178073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى641.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيعلي ذياب جهيل رويعي117399241941010095

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية زهير بن القين المختلطةبابلاحيائيصادق كريم مرعيد اسماعيل117400231941167017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيعلي ميري كتاب طاهر117401241941002111

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي مدلول محمد شوشي117402261941209160

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائياسيا هادي خضير عايد117403231942095005

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية البطحاء للبنينذي قاراحيائيحسن جهاد لهوين عبد117404221941006008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى640.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينالديوانيةاحيائيعلي بشير صالح العيبي117405241941156012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيكرار حيدر محمد جبار117406271941035073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قاراحيائيميعاد كاظم محمد طخاخ117407221942138071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية صنعاء للبناتالديوانيةاحيائيبراء باسم حري منصور117408241942096023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء مسعود شعالن عبيد117409241942134080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيحارث جمعة حسن عبد الرحمن117410171941143023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيمحمد غانم حسن رشيد117411171941351184

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى639.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتالديوانيةاحيائيزهراء علي اكريم جليب117412241942112028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيسرور مزاحم مطر حسين117413241942121208

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيمقداد كاظم ظاهر محسن117414241941025041

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد حامد عبد حبيب117415251941200153

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي حسين شاكر رحيم117416121941031126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى651.4ثانوية المتميزين للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي سلمان حاجم ابراهيم117417141941007050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه عامر يونس رشيد117418111942070113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى637.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور احسان سلمان حسين117419111942066061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيهدير ياسر نادر محمد117420101942137080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات حسن شامخ سنيد117421151942047009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل قيس رشيد عباس117422121942100015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه سعدون عباس حنون117423151942046147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى621.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي ضرغام عبد الحسن جواد117424101941026201

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد رسول خليفة جاسم117425121941028002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم محمود جعفر زوره117426131942118243

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى603.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال علي عبد الجبار ياسين117427141942127028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى حيدر جبار جلوب117428151942042061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى592.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف باسم محمد قدوري117429111942105020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى590.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار جبار لعيبي ناصر117430141841017092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه حسن جاسم محمد117431111942106051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء يحيى خضير عبود117432111942077026
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيمياه مكي شمخي جبر117433221942135178

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمسره خضر علوان حسن117434141942078103

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى580.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي تحسين هادي عبد الحسين117435141941016081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك احمد رسن حسن117436141942102014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول باسم محمد دخن117437131942118037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىاحيائينور يحيى مجيد عبدهللا117438211942016018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائيفاطمه بالسم محمد حمود117439181942236106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر يوسف احمد سبع117440141941170016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى569.9الخضراء-ثانوية المتميزينالكرخ االولىاحيائيمحمد صفاء حسين كاظم117441101941002076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس كاظم هنيد ضميد117442141942149075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميار رياض محمد جميل موسى117443141942086230

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى568.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر سلمان داود عباس117444141941015042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار جواد كاظم منصور117445101942101129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيرحمة هللا حاتم عباس مظعن117446101942110025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد وميض قاسم محمد117447131941029010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية الدورة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور فيصل غازي حمودي117448111942093012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيسرى موفق عبد الجبار عبد المعطي117449131942126031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيمالك مازن عبد الستار عبد الكريم117450131942077026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء جواد لفته محمد117451141942066011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى553.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار محمد حسين علي117452141941017081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عباس صدام عبد الكاظم117453131942131026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية اغادير للبناتالكرخ الثانيةاحيائيروان سعد عباس حمزه117454111942103036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية النجاة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيآيه حسين علي إبراهيم117455101942131001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى545.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكاحيائيمحمد عبدالواحد عبدالحميد محمد117456201941259286

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية الصباح األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد طه أحمد عبد117457111941038003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيجعفر راهب عبد القادر عزيز117458131941001032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى رائد عبيد حسين117459111941021077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد محمد باسم علي117460111941026009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائيموج ماجد حميد مجيد117461131942104050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى علي حسين حردان117462151942048085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية األميرات األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه الزهراء احمد عيسى كريف117463131942089021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد عبد الجبار رهيف راضي117464141942072103

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف ماجد عبد هللا هاشم117465111941034036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيفاطمه جاسم مهدي محمد117466211942156059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي نصير عبد الكاظم ساهي117467111941002038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى529.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك صفاء حميد رشيد117468101942077015
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى528.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى قيس محمد حسن117469141942097033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي ليث كامل مدخل117470151941020039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى سعد اسمر اعبودي117471131942118186

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية الفضائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ عبد الحكيم سلمان فرحان117472141942083022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى514.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيساره هادي مردان نعمه117473111942091037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن فريد حسن مرزا117474141941175007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه كاظم ياسين خاوي117475151942045028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عالء فوزي وحيد117476151942047069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران عبد الغفور محمد خلف117477121942106091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عصام محمد مجيد117478111941002035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايمان جاسم فاهم لهمود117479121942112022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعلي حميد حسين عريعر117480241941204066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى محمد شاكر نعمة117481101941015047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيطه كريم منصور عيسى117482131941010073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمة علي سلمان داود117483131942070169

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسيماء حيدر عبد الرسول كريم117484121942095042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى496.0ثانوية الغد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى عالوي اسماعيل ضعيف117485101941059005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عماد صالح محمد حسن117486101941036003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتصالح الديناحيائيسرى شالل عبد هللا سكر117487181942392021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر حسين نويم جاسم117488141941021032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيموج مجيد شالل سهيل117489111942133062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد محمد محسن مشجل117490151941007017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعيسى حسين علي فرحان117491141941015044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي محمد كامل حسين117492141941028080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائياسراء جاسم محمد عبد117493211942294112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيساره محمد سلمان فتح هللا117494151942047097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيطه عبد القادر محمد احمد117495141941030024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه شهيد راضي جاسم117496121942091042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائييقين عبد الرحيم جلوب مفتن117497151942042111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا وسام عدنان محمد117498141941052010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب مزهر عيسى شويهر117499101942092008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيسارة علي كامل عبد الكريم117500271942060213

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحاتم بسام حاتم عباس117501231941009023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمنار محمد زامل كاظم117502141942134141

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيهاشم امجد شريف محمد علي117503111941036005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى483.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينسرين احمد فائق ناجي117504111942073105
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياالمين هالل خطاب عمران117505131941051009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى480.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه علي حاتم احمد117506101942116039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر حازم ريسان مهاوي117507131942070242

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى فاضل سلمان حسين117508141941059005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيبهمن علوان حسين محمد117509151941006019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأنسام عطا هللا محمد عبد117510111942076006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي فاضل داود117511141941023019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار عادل عطيه عبود117512151941007107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد احمد ابراهيم علي117513131942116025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيهدى نعيم راضي يلوي117514151942053088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيايه خالد احمد سليمان117515101942129007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0ثانوية القمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمة علي عبد الزهره حسن117516141942148006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0ثانوية الفرقان للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد ستار جبار مريوش117517141941182067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي محمد عبد الرضا طه117518131941029046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيامنه عيدان قاسم كاطع117519151942056006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.5ثانوية سما بغداد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل عطا خلف حسين117520131942087019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى شكري حميد غضيب117521131941252101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0ثانوية السلوى االهلية النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيضياء علي نعيم عبد هللا117522131941046006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم علي مجيد عبود117523141942076091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الكريم ليث عبد الكريم مبارك117524161941140036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد علي حمد عكاب117525101941009006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائياسامة زيد كاظم صالح117526101941042006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيياسر ميثم احمد جودي117527151941020060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيساره فؤاد محمد سلوم117528101942077043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل نعيم جبار علي117529151941020042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنباراحيائيهاجر طه محمد احمد117530191942175071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار علي احمد اسعد خير هللا117531101942117092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسيل حسين هزام حنتوش117532151942048007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيالبتول محمد قاسم مطر117533151942040017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىاحيائيرانيا احمد سعدون محمد امين117534101942091035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنه عصام عبد الرزاق عبد القادر117535111942127004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد علي حسن فرج117536141941011042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميس نجم عبد الرضا حسين117537141942101041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء حمزة جاسم راضي117538151942053023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيعبد القادر حكمت شاكر احمد117539191941020028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسن شوقي محمود صيهود117540101941026076
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمروه شاكر حمود الزم117541151942080138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقية اركان هاشم دعير117542151842048043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه شالل علي مدهوش117543151942053062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد محمود عبد محمود117544121941029005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيآمنه عبد هللا خلف عبد117545101942120003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيدانيه عمار عبد الرزاق اسماعيل117546101942102020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى عامر محسن مريوش117547141942066063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيانسام سعدي سخي عبيد117548101942109014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس عبد االمير خضير عاصي117549131942122045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائينور رحيم يحيى ابراهيم117550131942131118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد هشام ابراهيم حسين117551111941016019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي رياض عبد الحسين علوان117552121941031134

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيمنتظر عدنان عباس عبيد117553121941170031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد قاسم عواد حنون117554131941010158

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد احمد عبد الجبار احمد117555111941005091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيهاجر هاشم صاحب كاظم117556231942117154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه عالء ساجت دحام117557141942070007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسبأ جبار حسين ابراهيم117558121942104027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه جواد نجم عبد117559141942076075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى سامي سرحان ذياب117560141941017110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عماد مردان داخل117561141942110154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيأيات حسين زهراو عبد علي117562131942107001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء رياض يوسف توفيق117563131942118106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى انمار يوسف عبد الحق117564111942070163

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائييسر باسل عبد الرضا إبراهيم117565141942194190

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيرسول عبد هللا محمد صريم117566141941013025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي مجيد قاسم مطر117567101941026210

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي مناف سالم عبد االمير117568121941025079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حيدر خليل اسماعيل117569141942120005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد حيدر راضي طهماز117570151941006041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةالرصافة الثانيةاحيائيمحمود عالء سلمان حمود117571141941152020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسامي مهند سامي نايف117572151941071112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى صبحي عبد الساده ضيدان117573151941001114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء احمد فليح حسين117574141942401019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيآمنه كاظم عوده كريم117575131942118002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى نجاح عبود مرعب117576131941031078
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزيد عامر كاظم نوفل117577111941025027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهبه كريم احمد حسين117578121942080054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائينور مثنى احمد اسماعيل117579101942101147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي اكرم عبد اللطيف شولي117580151941006060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسهيل سامر محمد ابراهيم117581121941002020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء حسن عمر طه117582131942099001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسداد احمد ابراهيم شهاب117583111941021024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائياسحاق يعقوب فرحان عبد117584191941007030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيعبد القادر سعد هادي علي117585111941160024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورس عبد الهادي عزيز هادي117586141942102078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف ياسين عباس عليوي117587141941047194

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ محمد خلف حيدر117588141942087020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبراء رعد عالوي حسن117589141942132013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى علي مصحب محمد117590111942068116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه ابراهيم عبد هللا صفر117591151842046125

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية القمة االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمنتظر حكمت حسين عبود117592101941063010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبنين عالوي سادر جازع117593151942047025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيسيف مسلم محسن عرجاوي117594231941008089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوفان علي صدام مطشر117595151942054225

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي مازن عبد الهادي مهدي117596141941021173

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء فاضل فالح عبد الكريم117597141942145094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران يحيى مطرود علوان117598121942113023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد طالب علي حمزه117599111941200044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه قاسم حسين كاظم117600131942098116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب باسم عباس نعمه117601141942145104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيكوثر فاضل محسن وادي117602251842059406

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد كريم عبد علي117603121941205041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب فالح جاسم حمادي117604111942085036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعبد هللا حيدر فوزي عيسى117605151941011079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر حبيب وحيد جاسم117606131941031080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي نصار احمد نعيمه117607151941006076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء هاني عبد كردوش117608151942041025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم ابراهيم جبار عبيد117609101942220022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىاحيائيحوراء كزار طعمة كزار117610101942112006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرغد حسام عباس كاظم117611121942082012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ عالء طارش عباس117612121942089096
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد الباقر تحسين علي سلمان117613131941010136

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية زنكورة للبنيناالنباراحيائيخالد عادل عبيد عوده117614191941032013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنباراحيائياكرم علي خليل حلو117615191941362007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا محمد خضير مهدي117616101941019089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية الصباح للبنينواسطاحيائيمؤمل بشير جاسب حامد117617261941162019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب مطر فرحان سلمان117618141942191010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي مالك كاظم ثويني117619141941048067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيهديل ماجد محمد حمزه117620131942106075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةاحيائيقمر عباس علي مجيد117621121942093052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسرور خضير خيري جعدان117622121942103016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم فالح عبد الحسن موحان117623121942105180

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيورود مشتاق طالب نجرس117624101942120150

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيسيف الدين محسن عليوي كاظم117625131941017029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا ناظم جالي عزيز117626121941019009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيمؤمل وصفي محمد عبيد117627141941203127

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسناريا وسام حسين علي محمد117628141942066054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيزياد ياسين حسن حبيب117629111941209022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد طلب شالل عقره117630111941018120

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر حيدر سلمان عليوي117631141841021161

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيابرار رحمان مزبان علي117632151942055003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب محمود حسين لفته117633151942050061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينور احمد محمد خلف117634101942095080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىاحيائيرضا فراس محمد رضا عبد الرسول117635131941236004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلبنى علي جعفر موسى117636141942109047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية ام عمارة  للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عادل محمد وحيد117637141942087010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية السالم للبنينصالح الديناحيائيعبيد ابراهيم حسين عبود117638181941044032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مؤيد جاسم شنداخ117639141942134079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء سمير جاسم ناصر117640141942073055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائيمينا عمار أسامه محمد سعيد117641131942229026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينورجان مقداد حسن صالح117642141942108129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل علي ساهي مناتي117643141941001030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين اعويد عبد الرضا117644141941019075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه رعد نعمه حسين117645131942107098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيمي عبد الكريم احمد حسن117646131942076032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى ياسين مرموص محمد117647101941011089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيجنات حامد خضير شالل117648111942110028
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحكيمة فرحان صدام شامي117649151942049012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء كمال ناصر قاسم117650151942047076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرحاب ابراهيم ربيع ديوان117651151942058018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى عبد الرحمن ذياب مخلف117652121941014035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيفهد داود عبد هللا عيدان117653111941187024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةاحيائيغفران باسل سامي هاشم117654141942096017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية المنصور االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقمر عدي احمد مصطفى117655111842125004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه سالم حسن غني117656141942078036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائينور ماجد شالل فرحان117657131942118282

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى حسين حسن درب117658111942076180

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف عبد الحميد عبد الرضا كاظم117659141941028050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عادل عبد هللا حسون117660111941003027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانية اكرم محمد عباس117661111942062024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبا حافظ كريم عبد117662121942110105

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبلقيس نديم وادي سالم117663151942048020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيميار ياسر عبد الجبار محمد117664101942102072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى عباس علي حمادي117665101941200026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعز الدين اركان ناجي شهاب117666121941031116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيغزوان خالد غزاي عطية117667101941029027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره عدنان محمد حسين117668121942107151

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمصطفى احمد هاشم جابر117669221841039120

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيتقى محمد جاسم كزار117670101942101031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد حامد جمعه راضي117671151942056058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا راسم فخري محمد117672101941020103

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء محيسن عباس شطب117673111842112027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه علي عبد حريش117674111942101041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد محمود حسين خماس117675111941040027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي محمد صديق عبد الكريم عبد الخالق117676111841003018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي جمال عبد كريم117677141941019073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرهام جميل كاظم خليف117678111942076058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب حامد حسين خليفه117679131942092028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه اياد سعدون عبد عون117680111942082056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير حامد ياس خضير117681111941049016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين علي هاشم بحت117682141942110028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائيآيه حسن زيدان خلف117683141942068001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيابرار خالد ولي علي117684131942117010
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهور مهدي حمزه سبع117685111942084080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمروان حسين عبيد حمود117686111941005098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء جاسم علي عباس117687111942066023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية المنصور االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسيل محمد خضير حسن117688111942125001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدانيه عبد االمير حميد عبد االمير117689151942056023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيرحاب عماد اسماعيل رشيد117690131942118082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين عباس حسن محمد117691151942080039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسكينة غالب فاضل امين117692121942110066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية بغداد النموذجية االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عيسى علي عيسى117693131941050002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيرياض صباح عباس شمران117694191941343030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيعباس فراس سنيج شامي117695101941015022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور احمد سلمان صالح117696141942072149

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد ماجد حميد حسن117697141942070081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيعذراء ثامر هادي صبح117698131942112041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمؤمل فؤاد كاظم عبد علي117699111941049124

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ حميد عبد الصاحب لطيف117700111942114115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد ميثاق جميل ابراهيم117701111941020009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف عبد الستار جبار كيالن117702131941031090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرهف رافد صبحي اسماعيل117703111942062036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور صباح عبود بني117704151942048129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء ماهر محمود مخلف117705131942110013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عادل فريح حمد هللا117706151942044101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء حسن جاسم صيهود117707151942054011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيجمانه احمد كاظم كاطع117708241942220096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء محمد نجم محمد117709121942094016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا قتيبة عراك عبد117710101941043054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء خليل هامل حمادي117711121942094113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيموسى خالد مصالوي رفش117712131941012171

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيملكة هاشم احمد محيميد117713101942161009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمنار حيدر عبد الصاحب محمد117714121942110099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي الرضا ابراهيم خليل خلف117715121941031122

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد وسام عادل اسماعيل117716121941008013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميساناحيائيكرار ميثم عبد الساده حويش117717281841020012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره هيثم ثامر هادي117718131942112032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء شريف جاسم احمد117719141942072071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيرضوان حيدر حسين هادي117720271941014084
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا سالم ياسين محمود117721121941028014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حسين قحيط حسين117722151942048054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد خضر علوان صالح117723111941021004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيباقر احسان جعفر حسن117724141941036004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرحيق قصي عباس محمود117725111942121028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيدانيه علي عبد الرزاق محمد جواد117726141942104025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه احمد قاسم انصيري117727131942103044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه رشيد مجيد مومن117728131942097024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيكوثر محمد حسن جاسب جايد117729121942121019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائياساور احمد بدر محمود117730131942100005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيسارة احمد عصمت حسن117731131942072029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيهشام حمد كاظم محمد117732151941006127

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء محمود جاسم سلمان117733151942044055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور محمد عوده عبيد117734151942055132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيسرى سعد عبد خليف117735261942120150

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار سعد عناد علي117736101942221070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيعيسى عماد محسن حسن117737101941029026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه اياد طه جواد117738121842107163

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمود قيس منديل مطلك117739101941205095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء حيدر محمد علي احمد117740121942091010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر عمار سمير حسين117741101941026310

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم عمار محمود سلمان117742141942107069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيذر ثامر حميد فياض117743111941005026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزهراء محمد نوري حسون117744261842097049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمود صالح محمود عباس117745141941011123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عماد جبار إجعاز117746111941008047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى عالء الدين طالب نصيف117747111942106082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد كريم كاظم بداي117748131942107082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد محمد ايوب عبد117749111942109092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى عباس عبد راضي117750151942051116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيضحى رضا كميت عبد هللا117751111942215109

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد علي غني عبد المجيد117752131941041016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد كامل غريب عبود117753131941007013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين سامي محمد حسين شنان117754131942107017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىاحيائيامنة ستار محمد فرحان117755101942129003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء سمير فرحان سلمان117756131942080014
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا عبد الحميد غازي عمر117757131941004028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك حيدر عبد السالم فوزي117758101942118101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائييسرى مهند حسين خميس117759101942115245

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة محمد قاسم سالم117760121942104039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عمر كاظم عبد الفتاح117761101941013093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائيهشام ماجد حميد احمد117762101941016084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عدي حاتم قاسم117763101941026206

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيصابرين مهدي حسين جابر117764151842051080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيقطوف يوسف اسماعيل ندى117765111942072102

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية الزقورة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفرح قحطان خلف علي117766111942140016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى نعيم ياسر سلمان117767221941363107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائينور الدين نصير فليح حسن117768141941022115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء حسين اكباشي داخل117769151942401018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين محسن مشلب محمد117770141941063004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عمار محمد عبود117771151942054135

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىاحيائيسما مؤيد سعيد حبيب117772131942102010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد كريم حسون خليفه117773151941006101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء قاسم محمد حيدر117774151942046045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينورا عدنان عبد محمد117775111942074073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول محمود جواد كاظم117776121942089013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعمار عاشور حسن محمد117777131941004036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس ابراهيم اسماعيل ابراهيم117778101942119056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه جميل رشيد خلف117779121942098082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد حارث بحر محمد117780101941026236

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيالحارث احمد حديد حمود117781111941039005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحيدر شهد سوادي عيدان117782261941010072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد ماجد حمزة علي117783111941049154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمسار صادق نجم عبد هللا117784111942072115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد حامد عبود انميم117785141941047061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيمصطفى جالل علي زبون117786141941010076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد حيدر سرحان جواد117787141941018062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائياالء رعد كريم خضير117788141842071001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى صباح طه عبادي117789111942084094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه حسين ظاهر طاهر117790131942116013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيرواء عمار عويد محمد صالح117791101942077032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن علي خليل ابراهيم117792131941010037
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد اياد خضير محسن117793121941002003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره علي سلمان عبد117794131942283042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيمعالي احمد طه عطا هللا117795321942029064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء حسن علي سلطان117796141942101009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمهدي نوري جوحي صحن117797141941026081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد محمد علي حسين117798141941016012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرؤى حيدر جبار زاير117799141942140044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0الخارجياتالرصافة االولىاحيائيطيبه حسن جليل عبد الكريم117800131942401027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيهارون سعد محمد سلطان117801131841007012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىاحيائيمنتظر ناظم جبر أمجيسر117802131941026034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايات زياد خلف عباس117803111942084020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول عدنان شذر تعيب117804151942048017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر محمد عبد الواحد احمد117805131941010117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينسرين ناذر محمود عبد هللا117806101942097063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء حسين محمود حسين117807111942105039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائياماني حسن غزال علوان117808111942070014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيخالد محمد خالد عبد هللا117809141941030013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه اكرم حسن علي117810141942103038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه علي عباس جاسم117811111942112077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغدير عباس ثاني جبار117812151942054183

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي عداي حريز117813141942093012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيعلي قاسم شالل روضان117814261941028076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار كاظم هاشم كاظم117815121941007153

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية خزنة للبنيننينوىاحيائيريان شهاب احمد الياس117816171941066017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينسرين عباس كاظم غاسم117817131842071117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي محمد وحيد محمد117818121941026121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائياحمد احمد عبد العباس علي117819231941009003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى علي احمد حمود117820111942072126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد مشتاق طالب شالش117821101941020025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزيد بن علي ابراهيم فليح117822141941017041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس وضاح مدحت حاجم117823111942217039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء سعيد مزهر رسول117824111942102033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة عقيل طاهر علوان117825111942221018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيرند والء صادق توفيق117826131942131049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهديل ضياء جواد علي117827111942074076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب خالد جبار موحي117828131942119012
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم حسين ابراهيم حسين117829141942076087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيابراهيم زهير ابراهيم محمد117830131941034001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه عالوي موله سيد117831151942040087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيضحى سعدي محمد طه علوان117832151942044125

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك علي يوسف شعيل117833151942042022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك حيدر عبد الكريم حيدر117834141942125004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد زهير محمد دانه117835121941005015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائياالء مسعود رحيم حسين117836131942229004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنة محمد مصطفى عبد الكريم117837111942062007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء فراس هزبر محسن117838131942106026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عماد حسن حياوي117839111941020092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمرام صباح كامل داود117840111942126050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغدير ناجي علي ناجي117841141942086173

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل نعمان كاظم مسعود117842141942104029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىاحيائياية سمير جبار شاتي117843101942123011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد رياض عبد الكريم محمود117844111941005094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيضحى ابراهيم عبد حسن117845121942112149

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيطيبه نبيل انور توفيق117846101942120096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم صفاء مقبل علي117847101942110075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد محمد عبد الحسن فرج117848151942050078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد جاسم حسن حمود117849151941013036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىاحيائيأمه هللا رعد محمود عبد القادر117850131942074003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر كريم خلف عامر117851151941007179

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء كريم عبود ثكب117852141942111114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيدعاء حسن باقر هادي117853121942113008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسحر محمد حسن هادي117854131942070126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدنيا محمد عبد الرضا عبد117855151942045025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي حسن رزاق شالل117856221941306166

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيايمن رحيم لعيبي مساعد117857131941011013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد هيثم كريم صالح117858131941003040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيهدى كريم حميد نايف117859101942161013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيجمانه اسكندر جليب خليوي117860131942107023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد عماد حسين علي117861101941022010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية الغد االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى عالوي اسماعيل ضعيف117862101941059004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين ماجد عبد الساده عطيه117863141941050008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيبرجس طارق برجس ابراهيم117864211841055005
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيباقر محمد مسلم عبيد117865151941005024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيادم عيسى جاسب عبد الحسين117866131941030013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيشمس عيسى ابراهيم خضر117867131942091094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائييونس يحيى كاظم شذر117868131941003099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيجواهر رزاق عبد خلف117869101942113030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيالرا اسامه حسن عبد علي117870101942115177

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0الخارجياتديالىاحيائيامال رزوق وهيب امين117871211942401007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عامر صاحب مصبح117872141842079018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى احمد كريم حسن117873121941029039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه سعيد محمد علي علي117874121942102065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيمحمد جبار عبد حسن117875221941225033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس فاضل غانم سلطان117876141841049021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزبيده عبد الكريم صالح محمود117877111842114043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيأيات فالح حمود عليوي117878141942225006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمد صبيح عباس حمزه117879261941009131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمحمد علي انور فؤاد محمد علي117880271941005237

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية االقصى االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد قاسم هاشم117881111942124013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيطه مجيد كريم كاظم117882111941033016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةاحيائيطيبه ابراهيم جمعه ناصر117883141942071042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيرياض حميد راضي محمد117884231941031058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس عمار صباح عبد اللطيف117885101942117062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائياحمد حسن علي حسين117886211941225003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيميالد علي مظلوم علي117887131942117250

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك نجم عبيد فري117888101942114009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية الصديق للبنينبابلاحيائيعلي محمد هادي حمادي117889231941027046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه احمد حسين ناصر117890111942083064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيالكرار محمد صبري ابو الماش117891141941171005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى محمد محيى مهدي117892111842085042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك صابر عون عبد117893111942146008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائياالء صبري كاظم سايه117894131942092001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسامه سعدي حسين حمد117895111941019003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبيداء اسماعيل احمد عباس117896121942231017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغدير محسن خلف جاسم117897111942110085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزيد اسامة نصيف جاسم117898141941013029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس االصيل علي غضبان جبار117899111942071069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيتبارك هاشم جاسم محمد117900261942072007
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصبا حيدر هادي حميد117901121942094178

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية الحوراء للبناتالكرخ االولىاحيائيايالف رائد رشيد سعيد117902101942083004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيايه قحطان علي سعيد117903101942089006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيطيبه فالح حسين زبون117904151942050082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىاحيائيزيان مقداد احمد رشيد117905101942119043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي صادق هاشم جبار117906221941372025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيحيدر حسين عالوي عباس117907101941022039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي ربيع جبار عبودي117908221941002161

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغفران عادل خضير علي117909111942084134

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائيالنه غسان عدنان اسماعيل117910211942143093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيعباس عالءالدين عبدالرحمن عباس117911211941034044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيلندا نيسان حنا نيسان117912141942078092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدعاء عدنان عبد هللا راشد117913111942217021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم فهمي قاسم جاسم117914151942054239

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى حامد عبد هللا عطيه117915111942127030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائينبأ اياد خلف بطوش117916131942100115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغدير عباس صادق باقر117917121942107188

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد جابر محمد117918121942110054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء هادي عباس حسن117919121942110058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيحنين عبد الكريم احمد عطية117920121942020029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد ظافر لفته عمر117921131941009004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن محمد عزيز مرتضى117922121941031048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسمير محمد رحيم ساجت117923121941030096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم يونس عيسى هاشم117924131942081023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعسل مصطفى كمال مصطفى117925111942149039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب سهيل نجم عبد117926111942076090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه سلمان حسين علوان117927111942068083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسدير فاضل كامل نصيف117928141942072099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين نمير جبر شباره117929141941200021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور محمد مسلم غني117930111942127067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد ميثم حمود زغير117931161941428001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء مهدي فرحان علي117932151942055032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى زيد شاكر محمود117933131942097019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم جواد سلمان نجيب117934101942101116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عدي فاضل عبد الرسول117935131941012141

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشمس علي سلمان خليفه117936151942047107
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيدنيا مؤيد علي محمد117937101942090043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي تحسين فليح حسن117938111941040018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حامد عبد المحسن محمود117939111941022019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ليث جعفر صادق117940101941019147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مصطفى عبد الرزاق حسين117941141941022110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمار حاتم حميد غاوي117942111941039010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى فراس خزعل ابراهيم117943141941020057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد مشرق كاظم مسعود117944111941029042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعباس محسن ماشي صيوان117945111941024021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ علي عبد الخضر حسين117946111942080140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر نادر عطيه خليف117947141941208248

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمينا طارق طه حمودي117948111942062088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيزينة وسام جدوع عبد117949131942132018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائيشرف الدين محمد خالد حسين117950141941013037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه عقيل لعيبي فهد117951141942100088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمود زهير عبد شلش117952121941002044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك سمير عبد محمد117953121942082004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار عباس سعدون سبتي117954151841009049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيقادريه عدنان عزيز عبد الغفور117955101942090096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور الهدى حيدر جعفر حسن117956121942107251

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائياالصاله عماد رشيد علي117957101942120013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيحنان وليد مشرف صبار117958101942090036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد عدنان وسمي كاظم117959111941203222

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور عصام محسن محمود117960121842105149

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىاحيائيعزالدين منير مبدر عبدالكريم117961211941085031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب فؤاد كاظم احمد117962121842102047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد علي حسن سلمان117963121941030189

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيدينا رافد حميد سليمان117964101942086031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد هيثم فاضل عبد علي117965121942102046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيمصطفى كامل جبار حبيب117966131941012159

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية المثنى المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء جابر وهيب امين117967101942220014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية السلوى االهلية النموذجية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الرحمن محمد مزعل حمود117968131941046007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيبركات جسام محمد احمد117969111941026025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغسق هادي عبد الرضا لفته117970111942218049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى علي مرزوك حسين117971111941004099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا عامر ترف باشا117972111942215107
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتقوى جواد يوسف جلوب117973141942134031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيرقيه سعد عبد االمام جابر117974131942281036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.3ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيفاطمه ليث عبدهللا علي117975131942108049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيساره ستار محسن سعيد117976221942394054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرضاب نجم عبد هللا فرمان117977111942075022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي انمار محمد عباس117978141941023036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد حسين محمد كاظم117979141941021004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد يوسف عيسى حسين117980151941011018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمحمد حسن عيدان عبد السادة117981131941025046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء اسعد كريم ستار117982131942072020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء نعمان حسن ياسر117983151942051072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجبار عامر سلمان منشد117984141841029012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي احمد حمود عنيد117985131841045029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب حسام الدين عبد الستار احمد117986101942118038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينة ازهر مطشر حسين117987141942125025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء قيس غفوري جليل117988121942087054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم محمد عبد صالح117989131942080036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي هاشم جبر مخلف117990131841012100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الهمسات االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيذو الفقار جاسم محمد حسن صافي117991141841055002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلاحيائيحسين هادي كاظم حمد117992231941280005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيعلي اسماعيل خليف علوان117993231941017096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه عدي علي محمد117994141942074122

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا عباس نصيف جاسم117995111941058082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم اياد احمد عواد117996141942067093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي كريم عبد الحسين غضبان117997131941011038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعصام يحيى ابراهيم حسين117998141941019067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف عبد الرحمن مصبح كاظم117999111942073010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين وسام عاصم هاشم118000141942102017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد اركان غايب كاظم118001111941049127

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حسين شريف علي118002111942108057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف الدين خلدون هادي سليم118003111941021026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء ثجيل رديني روضان118004141942147008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد الحق حسن عباس لفته118005111941004044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد هللا زرزور رحيمه118006141942110082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء مهدي اسماعيل جابر118007151942051032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية القمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمرام قاسم جمعه رشك118008141942148007
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره علي حنون فليح118009141942146028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول غزوان صباح عبد العزيز118010121942092010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك محمد فوزي محمد118011101942077083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية اللباب االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيساره عالء عزيز داود118012101942137038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء محمد صادق بنيان118013121942107117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيذو الفقار عبد الحسين كريم كاطع118014131941030051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعيالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر يسر جبار طاهر118015151941014021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس سالم فاضل لطيف118016141942076064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيايات سعد صبار نجم118017131842101006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمصطفى عادل موسى وهيب118018261841011136

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيامير طه نعمه بركات118019151841020007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب محمد محمود رشيد118020111842106026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائياسعد عبد ذياب آحميد118021111841160004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرسل عمار جاسم محمد118022141942079037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشمس حازم محمد سارو118023141942117036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيأيثار عبد حميد عبد118024191942173011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد سعد جاسم عبد الرضا118025111941058061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا رائد يوسف حسين118026141941175014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد فراس فاضل قاسم118027151941018021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيأيات علي عبد الحسين ناموس118028121942231007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه طارق عبد ظاهر118029141942127031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد فوزي كاظم فريح118030131941018020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن خالد عدنان عبد الرحمن118031101941036007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء حسن مهدي ناجي118032101942117014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب عبد هللا ابراهيم علي118033101942084020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين علي حسن امين118034131941023017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي جميل كاظم محسن118035151941002028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيبشير عامر عبد الحميد عبد المجيد118036141941175006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس رحيم حسون كزار118037151841004025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر جاسم محمد دهيمش118038121942107259

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن ياسين عبد المجيد محمد سعيد118039191941085004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الواحد سرمد عبد الواحد محسن حمد118040101941019093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفيروز فؤاد رشيد عبد الحميد118041111942077054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشكران محمد اسماعيل عنيفص118042141942067060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الفرات االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيابراهيم عيسى حميد ابراهيم118043111941041002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عالء محسن زغير118044141942069064
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد مهدي محمود راشد118045141941048006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر كريم عبد هللا موسى118046141942108108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمؤمل يحيى جاسم قاسم118047221941035192

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسيل رعد اسعد عكوب118048121942080006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية المعرفة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشهد قحطان خلف علي118049111842133039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيجيهان الزم عنيد زايد118050101942155007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيليث رعد طالب عباس118051121941007154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر عاشور رياض كامل118052101941020140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه احمد كريم عيسى118053121942095049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم محمد نوري عباس معروف118054141942079097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيانعام مالك مجيد جعفر118055161942202017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيولدان جسام حمادي خلف118056131842117187

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور صفاء صبار سيد118057111942062096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ابن خلدون للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى علي صالح كطب118058141941049054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي بشار جمعة خدام118059131941022040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله محمد حامد سعيد118060111942115028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر صادق هادي عليوي118061141941036005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي ستار جبار علي118062151941018034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيمالك عدي علي راضي118063101942115196

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيأريج خالد عواد عبيد118064311942081100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي هادي جاسم محمود118065131941010110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنباراحيائياستبرق احمد عبد هللا ابراهيم118066191942152002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيالفاروق عمر صادق حسون118067101941014016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الديناحيائينور الهدى سالم داود عداي118068181942236129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد سالم نصيف عبد هللا118069111941016012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيقبس رياض رحيم محمود118070141942196035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلاحيائيعبد هللا احمد حميد كريم118071231941256046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد عباس جبار صاحب118072111941003002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار حميد عبد زويد118073141941064033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيانس احمد عبد الوهاب عبد الرزاق118074141941021029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء علي طالب سعد118075141942074051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيرحمه عمر عبد الغني محمد118076131942117094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء صباح ياسين عبيد118077151942055027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا محمود داود حمد118078111942078021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء سعد نصيف جاسم118079131942070063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عماد حسن جبار118080111942110108
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي جليل والي سويبط118081151941005080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيبتول حيدر داود محمد118082131942091027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيالوند فؤاد علي أبراهيم118083211942135005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيصهيب علي حربي ابراهيم118084101941013065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء نوري صبيح عبود118085121942098024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيساره قاسم محمد نصيف118086141942100069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ سعد هللا عبد الزهره قاسم118087141942107072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيازهر عدنان حسين حبن118088221941029009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمرتضى صبيح رزاق محمد علي118089141941011128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية تبارك للبناتواسطاحيائياسراء يوسف سعدون محمد118090261942077002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسرى وادي صادق جعفر118091111942067074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمروه محي عراك مناحي118092111942100031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد اياد عبد الرزاق عبد الوهاب118093131941023041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائييوسف سعد ستار صالح118094151941006130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب علي جواد محمد118095111942071056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكرار محمد علي خلف118096151941006084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسامر عمار حسن عباس118097151941009037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبه علي نايف عبد118098111842081031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائينور الزهراء صالح الدين محمد مارد118099101942117108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيفاتن قاسم حسين شهاب118100211942178174

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيسعد ليث صباح كامل118101101941019064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائينعمه علي نعمه عبد علي118102221941301049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغسق احمد فاضل درويش118103141942099053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االنام للبناتديالىاحيائيشيرين عباس فاضل بساط118104211942135047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيعلي بديع جاسم نجم118105231941004032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيواثق جميل ابراهيم حسين118106261941022177

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء كاظم حسين علوان118107111942104043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمد مراي نصر هللا118108111942108055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقوى كريم دغيم جسام118109111942126017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه محمد جاسم عليوي118110141942065026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور سلمان عليوي مانع118111141942225142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب عدنان جاسم فليح118112141942099036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى عدنان نصر سلمان118113111942085079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد كريم موسى عيسى118114151941018003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيتبارك محمد هاشم محمد118115101942077020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء رياض جواد عبد الحسين118116121942110027
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء عباس جابر عيدان118117121942114014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيغازي فيصل غازي علي118118111841013026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه حازم فاضل هوبي118119121942102026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن جاسم رشيد مري118120101941020081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيعلي حسين مدلول مراح118121261841011084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيميساء علي داخل نصير118122131842118179

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيموسى هادي سمير محي118123141841036035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيمحمد نوري حسين كاظم118124211941055055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرقيه نعمه سعود محمد118125141942142014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيعلي ناصر حمزة حسين118126251941150237

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيحسين فواز خلف ابراهيم118127211941009062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور عمار نوماس جواد118128141942121059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية اليسر االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائييوسف حكمت حمودي شهاب118129111941185002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى عقيل طاهر علوان118130111942221020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيلؤي صبيح عبد الحسين كتاب118131111941049118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرونق حازم هادي كاظم118132111942086025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي قحطان عبد الكريم رفعت118133111941040022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق فراس احمد عبد اللطيف118134111942082007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرؤى متعب سا لم خليفة118135111942084059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد ابراهيم حسين علي118136151941005001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيبشير خالد كاظم عليوي118137151941007020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد راضي علي نعيمة118138151941010005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيمحمد المنتظر ماجد عبود نايف118139141941203131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين علي حميد عبد118140121941032024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةاحيائييسر محمد سعود صغير118141121842122039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيالهام عبد القادر عبد هللا سالم118142101942111005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائيطارق زياد محمد منادي118143101941011045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيهبة جاسم محمد حمزة118144241942220533

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حيدر علي محسن118145141941027044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد باسم محمد سلمان118146111941008001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية النهضة للبناتاالنباراحيائيزينب علي احمد شحاذه118147191942191037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمصطفى كريم عباس علي118148261941009153

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد باسم محمد علي صالح118149141941059004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائياكرم سلمان كاظم رسن118150111941209009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيدنيا جبار جاسم محمد118151111942065051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةاحيائييوسف مصطفى امين الياس118152141941020063
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينريمان علي حسين محمد118153141942194167

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حيدر جاسم محمد علي118154141941022064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهيفاء حسن عوده جاذب118155141942070130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه ابراهيم حسن شندي118156131942098121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيغيداء حسن ثامر شالل118157111942091050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيموسى فيصل وناس علي118158141941018180

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتماره عباس محمد مال هللا118159111942127010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه الزهراء مؤيد هادي صخيل118160111942110098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيجواد كاظم زاجي صاحب118161121941013013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيريام سعد حمزه عبدالحسين118162121942087026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائينادية محمد عبود صبار118163101942126005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيصالح عبد الرحمن صالح عبد118164101941041048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه ضياء علي حسين118165101942089033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائينغم عوده حماد خلف118166191942194100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيحسام اسماعيل خلف عبد هللا118167101941009016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد عباس محمد خضير118168101941005031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىاحيائيسجاد حسين علي عبد118169101941022046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيآمنه سعد خلف حسن118170101842134001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتكربالءاحيائيتبارك حيدر كاظم رومي118171271942145005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االمام للبنينبابلاحيائيامير عامر علي حمزه118172231941013006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمهيمن محمد يونس جابر118173231941020410

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائياحمد جمال كامل سبع118174211941038001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائياديان احمد محمود مصلط118175131942243002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم سعد ثامر عبد هللا118176141942149066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين علي عبد الجليل رشيد118177111941209018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه جواد عبد الكاظم خليفة118178111942065062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيحيدر سمير منجل جاسم118179141941203054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية عشتار للبناتبابلاحيائيحنين ياسين خضير جار هللا118180231942125034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائيعذراء كريم درويش حمزه118181261942072034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعمر بكر يونس رجب118182141941018113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىاحيائيكرار جاسم عبد الحسن حمادي118183131941028015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىاحيائيمرتضى ماجد خليل ابراهيم118184101941015046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر ثامر حاجم سرحان118185101941013184

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى ماجد صادق عيسى118186131942107132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين فراس جبار صاحب118187141942142004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبان موفق بديع برجس118188141942105008
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر علي ماشاف عباس118189141941011145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين محمد حسين علي118190131941007004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائياالء علي صافي جبر118191131942283005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى محمد شرهان ظاهر118192111942105087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفرقان علي فضاله عبود118193141942140119

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيغفران موسى خلف جاسم118194151942044148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المشروع للبنينبابلاحيائيعبد هللا صافي كريم عباس118195231841010029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن علي مطشر ديوان118196111841024005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيجوان عبد المنعم عباس محسن118197121942095016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ بهاء محمد رضا كاظم118198121942107237

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناالنباراحيائيقتيبة محمود عبيد فرحان118199191941122013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايناس حسين علي هادي118200111942065008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيعلياء محمد يوسف شكور118201211942290045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية بغداد االهلية للبنينبابلاحيائيحسن موفق عبود نور118202231941072021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائيسجاد محمود حسون نجم118203211941008043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه محمد مجيد محسن118204111942072098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيقبس هللا استبرق هاشم نعمه118205141942111198

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء ليث جمعه فاخر118206151942055031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حسين عالوي حسين118207141941183018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةاحيائيانوار شعالن داود سلمان118208111942129007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد سالم ثامر محمود118209151941071121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب راضي لوتي مهاوي118210151942055063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسجاد عبد ناصر حسين118211151841018020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عصام قاسم محمد118212131941017042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىاحيائييونس ابراهيم جبار ابراهيم118213101941006064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب سعيد محصر وشكه118214121942107132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه جاسم ندى حمزه118215141942135056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيعلي حاتم جبر غبن118216261941041027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل عبد الرحمن كوكز كماش118217111942217025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية االندلس المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيطه عمار يونس حسين118218131941256018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيوسام احمد حمزه حسن118219231941254047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية االمين للبنيناربيلاحيائيريان سليم غريب سليم118220311941009022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدعاء جمال جليل بدن118221151842055026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيساره نجم عبد االمير سلمان118222101942102041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيعبد الكريم داود عواد محمد118223191941001060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيجيهان عماد حسان رضا118224121842110018
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس معتصم عبد اللطيف رشيد118225101842109051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء كاظم قاسم محمد118226151942401033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهدى جوده كريم عطيه118227141942090096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيرسول عبد الغفور نوري مفتاح118228241941015044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية البسملة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيكوثر قاسم غالي خلف118229111942135032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية العصر الجديد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامين عماد عبد الحي حسام الدين118230141941175005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةاحيائيجعفر حيدر علي حسين118231141841029013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد سعد مطشر رحيمة118232141841047119

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيندى علي انعيم فياض118233101942096081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيصادق سامي احمد محمود118234131841022050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلاحيائيهاجر قاسم مهدي عبد الرحيم118235311942058066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد جاسم محمد عداي118236221941076109

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطاحيائيمحمد عمران حسين عاشور118237261841049018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينكركوكاحيائيموسى عماد حميد مزهر118238201941059049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبة عباس مجبل قاسم118239141942074158

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائينرجس عصام سلمان ضاحي118240141942072148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية النخيل االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد خلف حمادي حسين118241191941121016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب يحيى يونس عصفور118242131942098086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيياسر عماد كيالن عاشور118243101941019182

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيسما عادل جوده سباهي118244131842070126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى مشتاق طالب سلمان118245151941003086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى عبد الزهرة هاشم غالي118246141941011139

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكريم خضير حمود عطاهللا118247121941205031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد المهدي خالد قاسم شالكة118248101941029031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيسهير فراس لطيف صيهود118249131942073048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره ياسين محمد علي محمد118250131942114009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائياسماعيل عماد اسماعيل عبد118251211941068005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيسجى نعمه طاهر نعمه118252131842101030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيعبدالرحمن صباح نوري جدعان118253211941273028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىاحيائينبأ رافع سلمان موسى118254131942227009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى علي العيبي علي118255141842108087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا مؤيد علي محمد118256101942090040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ خضر حميد رشيد118257111842110096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيجوزفين خالد ابراهيم يوحنا118258141942135013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيسيف مؤيد محمد عاشور118259101941161004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى محمد راضي عباس118260141942068045
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية االخاء المختلطةالسليمانيةاحيائيايه رياض حميد خنوس118261321942053002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه هاشم جفات حسين118262111942114094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء يعقوب ضوء البيت حماد118263141942103035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عبد السالم دحام هليل118264111942074063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةاحيائيخالد وليد موعد علي118265111941156029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد عماد حميد منصور118266141941018146

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشيماء شهاب احمد خلف118267111942078018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيكرار علي كاظم عليخان118268121941007152

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد جنيد سلمان شهاب118269131941009001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين محمد ابراهيم حمادي118270121941013020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد عبد هللا مجيد حمادي118271121941031015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي موسى عبدالحسين لعيبي118272131841008050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائييوسف جميل يوسف محسن118273131941018153

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه هادي صالح ديكان118274141942111164

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء سليم والي عبد118275141942069022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىاحيائيزهراء خليل يوسف خالد118276101842090031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيمحمد عبد محمد عبد118277261941041048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن هادي حسين هادي118278131941259006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد نايف كيطان محمد118279111941017004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبيمان رشيد أميلي هواس118280151942080027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا سرمد مجيد فليح118281131941029034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيآية عدنان ابراهيم صالح118282121942083004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىاحيائيساره حبيب علوان شناوة118283131942122030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيوديان خالد حميد حمودي118284101942118121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائيكلوستان صالح عبدالقادر أمين118285131942106060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس خضير عباس مسعد118286131941012077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى مثنى صابر عبد الرزاق118287101941026291

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائينعمان عادل شاكر نعمان118288191941014078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىاحيائينور جاسم عبد هللا جاسم118289131942229029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء سعد احمد علوان118290111942071002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية دجلة االهلية للبنينواسطاحيائيأحمد صبري نصيف فراس118291261941050001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى احمد سعدي محمد118292111942076192

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن حسين خضير118293221841098106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةاحيائياسماعيل عثمان خالد عباس118294111841032007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا عباس سعيد حسين118295111841026078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيالحسين ماجد حاتم محيسن118296131841012017
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيآيه حسن علي كريم118297151942049001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةديالىاحيائيعبدالرحمن محمد صالح خلف118298211941086003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية ابن البيطار المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيهاجر كامل مهدي صالح118299111942167014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر احسان عبد هللا فرحان118300141941001014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمنتظر حكمت اسماعيل كاظم118301141941009071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيجنات عباس حسين سلمان118302151942050024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءاحيائيغيث نزار معين نعمه118303271941153084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك جمعه حميد عيسى118304131942071016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىاحيائيحسين زياد عجيل محمد118305101941155009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن محمد جثير مجدي118306151941020011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد العزيز وليد عبد كاظم118307111941018084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد عباس خلف جحف118308131841012057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف نجم خضير عبيد118309111942138004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد محمد عبد القادر منصور118310141942067063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حسون داود بريس118311141942074120

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيمياده عادل أحمد سلطان118312211942141089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديما عادل محمود نايف118313111942101021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عمار عدنان مطر118314111942079019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعائشه كامل حميد شنون118315111942067100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين حسام عباس خضير118316121941030058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه حارث شاكر محمود118317101942077028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد عقيل عبد الستار مهدي118318101942110048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء علي كاظم وناس118319111842082030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الفتوة للبنيناالنباراحيائييوسف عكاب عبد هللا عباس118320191841065049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر عادل حامد عبيد118321131941010112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي صادق ساجت ظاهر118322121941026107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم مصطفى ظاهر عبد اللطيف118323141942142036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانوار عادل عبد الحسن كاظم118324141942143003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيديمه رسول عبد عبد هللا118325111942076043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيرنين سعيد احمد سلمان118326211942178095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةاحيائيتبارك ناظم محمد اسماعيل118327321942029015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعبد هللا محمد فرحان فطوس118328141941011062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح ثائر عاشور خلف118329101942113078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور طالب غازي عبد علي118330141942134164

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب حيدر عبد الحليم سلمان118331111942065094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائيياسمين ساجت مولى خلف118332121942112224
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيايه عماد كاظم جواد118333101942086010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيالكرار حيدر كريم محمد علي118334131941010018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك عبيد عبد الزهره محمد118335111942114022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد قاسم ياسين معله118336151941018048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيرسل حسن حسين نصر هللا118337131942097009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيايالف خلف زغير عبد هللا118338161942381014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء احمد ساهي كاظم118339121942086015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيميسم عبد الكريم مسعد عبد هللا118340101942120129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيمروه سعيد صالح حمادي118341211942118026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر سعد عبد الحسن حردان118342131942281106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الزهراء جاسم سلمان مثنى118343141942074149

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيطه محمود احمد فتاح118344131841048002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيامير زهير عبد االمير خضير118345121941031025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد رحيم كريم سيد118346121941030173

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور وليد عريبي حسن118347151942054299

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبشائر نبيل جعفر عبد االمير118348111942076022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيحمزه عبدالحميد محمود حسن118349211941081017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار خالد اسماعيل خلف118350141941047116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائيرامي فخري خابط عبود118351231941251134

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور هيثم جمعه حسن118352121942112215

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد هللا عبد الجبار راضي عريبي118353101941043052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىاحيائيحمزه زهير جار هللا العيبي118354131941011026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيهمام سعد قاسم هاشم118355101941202032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعال حمزه نصيف جاسم118356111942118013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيالزهراء عبدالكريم عباس جبر118357131942098019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية المسرة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء عبد زاير صالح118358141942091009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيالهام صالح حمد عبد118359141942069003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسماء عبد الرحمن عبد هللا حمد118360111942072011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد كاسر احمد ابراهيم118361101941020022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيابراهيم كريم خلف احمد118362191941028002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلاحيائيطالب يوسف حايف عبد الحمزه118363231841162010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيامير صباح خضير ابراهيم118364231941004011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيعلياء عدنان محمد خلف118365101942113067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيداليا حسان خير هللا فيحان118366101942120040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عبطان فضولي فاضل118367131941003075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعال اياد خليفه حسن118368111942076125
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور عبد الكاظم ناصر علي118369151942048131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى غالب خصاف حمود118370111942108065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.3ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمرتضى علي هاشم حمود118371211841020074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي اسد عبد المحسن علي118372141941048054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي اركان سالم عوده118373141941011064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيغيث احمد خليل ابراهيم118374111841012027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيحوراء عدنان عبد العباس محمد118375211942098029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمصطفى خضير عباس نعمه118376111941013041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيروان ميثاق طالب جاسم118377101942120056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيوائل غازي حسن حمد118378121941025121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامنيه عالء حسين كريم118379111942106008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار عماد احمد سلمان118380111942104058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيالحسن فاضل فرحان غياض118381121941007012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرائد منذر خضير حامد118382111941034013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيزهراء نجم عبد هللا عريمط118383191942369140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات زامل مالك محسن118384141842069006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جميل حريجه شنان118385151942054084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيايوب عادل مجيد علي118386111841026031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيامير حسين سلمان حسن118387141841026007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي دلشاد حسين علي اكبر118388151941013050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك عالء محمد حبيب118389141842125007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي داود سلمان هندي118390141941200038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايالف صالح خضير عبود118391111942083007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيأماني فرحان مظلوم عبدهللا118392131842071001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمهند فالح جعاطه محمود118393111841022024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد حيدر طه ياسين118394141941021142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبدالقادر مهند شالل كريم118395111941016071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد ناصر حسين118396131942116018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى مجيد عبد الزهره فاضل118397111842106041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبراس حازم خنياب بدر118398111942121059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن رعد منعم قاسم118399101941020085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمروه محمد إبراهيم سرحان118400191942370199

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحياة كاظم فاضل محمد118401111942112025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيضرغام اسماعيل حيدر خضير118402151941006050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية األقصى األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعمر وليد فالح جميل118403111941040025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية نون والقلم األهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيادم محمود شاكر عبد الرضا118404111941056003
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر احسان علي بعيوي118405121941201050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الصفوة االهلية للبنينكربالءاحيائيعبد االمير حيدر عبد االمير عبد الحسين118406271941130006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه ثامر محمد جواد عبد الرضا118407141942100083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعلي عدنان محمود فارس118408111841004039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيمرام خليل ابراهيم مومن118409251942084789

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمقداد مظهر مرزوك حمود118410141941174043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الحريري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم طه حسين مطرود118411141842137024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي صدام حاتم حسين118412121941026110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى محمود عبود احمد118413101941024049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينوره حسين رضا موسى118414201942282227

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى ضياء كاظم عبد118415101941030009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينبأ احمد يحيى خلف118416211842143085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الجنات االهلية للبناتواسطاحيائيريام محسن عاجل دعيوش118417261842134018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد احمد عبد الرزاق حميد118418131941252073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الزيتون للبنيناالنباراحيائيأيوب عطا هللا مطلوب حشاش118419191941004002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر كاظم شناوه غيالن118420151941007052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية حلوان للبنينديالىاحيائيمحمد جليل ابراهيم موسى118421211941055046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي زيدان خلف مطر118422121841015011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىاحيائيشيماء سهيل نجم عبد118423131942120013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا خالد عبيد جار هللا118424111941058081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرزاق عماد عبد الرزاق محمد118425101941024023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىاحيائينقاء كريم علي عباس118426101942097064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائياحمد ردام حميد احمد118427211941272010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبسمه سعد عليوي حسين118428111942218009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية القدوة المختلطةالكرخ االولىاحيائيفاطمة قتيبة هاشم احمد118429101942161007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمهدي ظافر جابر خضر118430121941032090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى380.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي حسين علي جاسم118431141941016085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغنى عدي علي جابر118432141942104055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيسيف حيدر كاظم محمد118433151941017034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن زهير خلف محمد118434141941001010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر حسن رحيم جبر118435141941047049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائياحمد مصطفى زيدان عمران118436211941272022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء ليث علي جبر118437141842086140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي المرتضى خالد شمخي عامر118438131941005044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغسق سعد حمد ياسين118439141842099042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبيدق خضير عيادة عبد هللا118440111942101011
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائياحمد مؤيد شهاب أحمد118441191841067013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميعاد طالل محمد علوان118442141842145136

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى363.0ثانوية الجبل للبنينديالىاحيائيعدنان فليح ابراهيم عيدان118443211841036015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيأيه محمد شاكر محمود118444101952120005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481.0انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركياالرصافة االولىتطبيقيغيث عمر صبحي حسن118445131951241004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمصطفى علي مهدي حسين118446141951011070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن رضا كميت عبد هللا118447111951006087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيطه علي عباس صالح118448101951029014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمسلم ابراهيم حسن فرج118449131951031052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم ساطع احمد فاضل عباس حلمي118450131951029001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر حازم محمد ندب118451141951173007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0ايوو- المدرسة العراقية الدولية في الصين الرصافة االولىتطبيقيحسن جاسم محمد رحمن118452131951213003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعزت باسم محمد محمود118453111951210036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيصالح طه احمد محمد رؤوف118454161951108029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيلمياء ضياء سالم عبيد118455141952099026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي الدين كريم هاشم كريدي118456131951003027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن اياد صالح احمد118457111951209023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقياسراء قدسي مكي مجيد118458181952242007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى رفاق طالب ناجي118459141951018110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن باسم ياور مولود118460111951005015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيصبحي محمد صبحي جودي118461131951001033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن فاضل جواد دهش118462141951013053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي رضا عبد الحسن شهاب118463141951011034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسيف مؤيد عبد شلتاغ علي118464151951010017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0ثانوية المستقبل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياسامه سنان ثابت مصطفى118465121951012003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ اكرم خضير كريم118466141952140046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن علي حسين خليل118467141951048008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد ياسين مصطفى كامل118468101951029006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين ضياء ضاري جالب118469121951030025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا خضر علوان احمد118470101951045007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيابراهيم سعدون خلف فرحان118471151951071003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسين عاتي صالح118472161951089003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد بشار عبد الكريم توفيق118473131951018036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد سعد كاظم جالب118474111951049093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمار جبار حوشي جبار118475141951021057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد حسين علي فهد118476141951018006
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقيهبه حسن فليح حسن118477211952160027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي عباس مهدي عباس118478101951058001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي مكرم اكرم محمد118479151951011055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياثير احمد عبد الرزاق مجيد118480111951006004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسنين رعد حيال عطار118481161951340010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين منشد حسن عيدي118482151951010011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي محمود حنظل عباس118483141951201226

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيقتيبة يعقوب يوسف امين118484181951085038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد فلح حسن فرج118485141951170030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيالسجاد حيدر عبد المهدي هادي118486101951043006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين انور سامي سوادي118487101951026129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0إعدادية النضال للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن نشوان احمد عبد القادر118488141951014008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطتطبيقينبا لطيف عبد حبيب118489261952143031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقياديان عبد مرزوق عايد118490161952215002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى موسى راضي حطاب118491161951064037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا رافع عبد خليفة118492191851096017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد رباح علي اسماعيل118493101951020143

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى كامل ربيع احمد118494101951205148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف حاتم محمد محمود118495111951005076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقياسراء وحيد كاظم حسين118496141952145002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسامر محمد قاسم علي118497141951171006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء جبار زبون كاظم118498151952049009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيفاطمه فارس هادي كشوش118499121952091019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد سعد محمد شني118500131951009059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية االنصاري للبنينديالىتطبيقيمحمد حسن خضير عباس118501211951080019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الكريم عمار مؤيد خضر118502101951045006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيجعفر جالل كريم وهيب118503101851014021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم اكرم محسن عوده118504131952075018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين علي صادق عبد الغني118505101951033007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيبسعاد مؤيد ابراهيم علي118506131952107006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية حمرين للبنينديالىتطبيقيعبد االله وليد كاظم حسن118507211951205005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيأحمد وليد جميل ابراهيم118508101951014003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي حسين شريف فرحان118509131951041008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيعباس علي حسين سلوم118510211951033020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيعلي عمار عبد ذباح118511261851011043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىتطبيقيعبدالعزيز محمد حسين سلمان118512211951085007
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي حميد يوسف محمد118513101951020114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي قصي عبد الحسين موسى118514131951012077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيمحمود ستار حسين كاظم118515211951007061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء مزهر باقر صالح118516141852076030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحسين عالء محمد احمد118517161951007043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم اثير طه اسمر118518141951021001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا رحيم عبد هللا مشعان118519111951156041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى عدنان محسن فارس118520141951200197

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمروه علي جمعه كاظم118521131952090006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد حسين خريبط118522221851040017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيمنتظر ثامر نصار جاسم118523261851011071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم عبدالكريم عبدالواحد محمود118524131952117038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيفادي يسر حمود يسر118525161951006087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيكرار حيدر حسن خلف118526221951300159

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد كريم ثامر علي118527141951200018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب الحوراء خليل ابراهيم علي118528151852056008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيسجاد داود سالم علوان118529221951003030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيياسر عبد الباسط خلف عبد118530191951056022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعذراء زامل عوده عيدان118531111952129012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين كريم ناصر وشيل118532161951365054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمنتظر سعد فاضل محمد118533111951016106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عادل محسن نعيمه118534131851013018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا مضر صالح عبد القادر118535101951026068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقيحسن اسعد محمود سحور118536261951048004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرضا خالد عبد الرضا مطلق118537161951062056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء صفاء خليل اسماعيل118538151952054013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيُعال زاهر اسماعيل جالب118539131952131007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمنار عادل جمعه زيدان118540151952042026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيكرار ياسر فرحان كزير118541131951258029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيعلي سمير عباس احمد118542181951085032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية ابن الفارض للبنينديالىتطبيقياحمد حسن ابراهيم مهدي118543211951015001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا ليث علي كاظم118544121951206058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى حسن عوده زوير118545161951063079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا يحيى جسام محمد118546111951004069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيزين العابدين علي صائب سلمان118547101951043023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيمرام حسين علوان لطيف118548101952091031

3590 من 3293صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيخالد حسني حلمي علي118549111851026035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينالنجفتطبيقيعلي حبيب صبري راشد118550251951157090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار منصور مجيد منصور118551161951083097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسمر ستار محسن زاير118552141952111021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مصطفى سليم عايد كاطع118553141951021081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية السلوى االهلية النموذجية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى علي حسين زين العابدين118554131951046006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيجعفر عباس علوان عبد النبي118555131951014009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمهند عباس خلف سالم118556151951013057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا احمد عبد المجيد ابراهيم118557131951031025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى اياد عبد المجيد معروف118558131951034030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبتول خضير قاسم عبيد118559111952108003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجعفر محمد سلمان عبود118560141951016023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامين عبد كامل عبد118561111951019011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيفضل هللا عدي محمد سلمان118562141951016076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد هدير مشرع حسين118563111951022020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقياحمد قاسم عباس كاظم118564211951026003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيسجى محمد شنان جحف118565161952245029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيبهجت مروان بهجت منير118566101951029008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف حسين رشيد حسين118567111951049118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد عيدان عسل عطية118568151951004018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد حسن ربيع كاطع118569131952071026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيعلي حاكم صالح سلمان118570261951014030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الفالح المختلطةبابلتطبيقيشهاب احمد سلمان نايف118571231951198007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيافراح رعد عباس جمال118572161952458005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي عبد الخالق حسين بدي118573151951071159

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية قزانية للبناتديالىتطبيقينور صدام حكمت حسين118574211952104009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيمرتضى خضير عباس كاظم118575261951209136

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىتطبيقيمجتبى حسن رحيم حسين118576131951017036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر احمد عبد الواحد اسماعيل118577101951202035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى حيدر فؤاد رضا118578121951030106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقياوس ياسر كامل عباس118579131951010007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيدانيه سعدي حسين قاسم118580131952099007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيموسى عباس فاخر جميل118581151951003065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي احمد حمزه عبود118582111951004071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآيه علي عويد كاظم118583141952068001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن عالء حسين علي118584111951058025
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرؤى عماد حاتم حسين118585141952140017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حامد قاسم مجيد118586111951209043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمه قاسم محمد فرهود118587151952044038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىتطبيقيفرح ياسين موسى ياسين118588131952095016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى احمد ضياء حقي118589131951031054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي ميثاق نجم عبد118590121951039004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيجعفر محمد هاشم خشن118591121951025013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر بسام تركي ثامر118592131951012040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين منتصر خلف عبود118593101951014104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيأنس عبد الرحمن محمد داود118594101951013014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد ماجد حميد كاظم118595101951020061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقياحمد خالد احمد جبر118596191951104003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيعلي عباس علي عبد الرضا118597161951010062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشهد مهند عبود احمد118598121852129002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد سعد عبد سلمان118599111851005060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميسانتطبيقيمحمد حسين عبد علي رسن118600281951150012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب مهدي صاحب محمد118601131952070025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الطف المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين علي شيخ عبد الحسين118602131951257025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد رياض مهدي صالح118603141951001002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى جمال كريم جاسم118604111951156076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء علي خلف علي118605111952109024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيايوب محمد علي قنديل118606111951033007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى كاظم راشد سعد118607141951028066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيامير منار حسين عبيد118608141951013014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي محمد رعد جعفر باقر118609251951200026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور علي فخري عبد الوهاب118610141952112018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيعبد هللا عباس علي حسن118611231951011019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد صالح مهدي كاطع118612161951371007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقيحسن مؤيد عبود فليح118613221951374018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيباقر سمير علي جاسم118614281951151087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيكوثر عالء الدين اسماعيل عبد هللا118615101952119028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين عبد الرزاق يوسف سعد118616131951012036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى خضير سعدون ضمد118617151951009047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد علي عاشور حمد118618141951023046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطتطبيقينور الدنيا كامل حاتم علي118619261952139013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد كريم شنيشل حسين118620131951018004
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا محمد شاكر فياض118621121951206059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء سعد نوري عباس118622131952093023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيمهيمن مزاحم ناصر حسين118623261951011062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية المجد للبنينبابلتطبيقيمحمد صبحي حسن هاشم118624231951025027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقينور رياض جبر حسون118625191952189019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي أحمد شريف غضبان118626141951017038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء شاكر عبد الحسن كاووش118627151852049021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبدهللا احمد خلف نعمان118628131851009024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيمؤمل صالح جخيور عباس118629221951006059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىتطبيقيشهد خلف عبد وسمي118630101952155007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينها عالء حسين محمد علي118631121952089028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمرتضى مهدي لعيبي حافظ118632151851003048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى مرتضى توفيق شاطي118633161851001190

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىتطبيقيعالء محمد كاظم حنتوش118634131951013011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرواء رحيم عبد عفات118635111952069008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي حسين هاشم راضي118636151951011046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيايوب عدنان فرحان سلمان118637261951011007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد البشير علي عبد الهادي خلف118638141951017070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي طاهر كامل متلب118639141951012026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارتطبيقيعمر محمد عبد علي118640191951338045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيطه ابراهيم خليل حمادي118641101951014047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا هاشم مصلح نجيب118642101951014063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد ميثاق ثامر محسن118643221851077006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةتطبيقيمريم عالء بدر ناصر118644161952241016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيوسام عبد الكريم احمد علي118645161951002248

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيرائف فريدون عبد المجيد عالوي118646141851022036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيأنسام قصي نجاح ابراهيم118647111952072001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيساره ماجد عبد الواحد عبود118648121952118030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد السالم محمود علي حميدي118649101951035011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن عبد الكريم حسن علي118650141951026021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعمر حسين عالوي محسن118651141951009057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيحوراء طارق شامخ بداي118652151852046003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيعلي كريم خلف عداي118653261951049039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقينور علي راهي عناد118654261952097058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار خضير سلمان محسن118655281951151528

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن اياد صبار سليمان118656191951026018
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حازم عبد الغني طعمة118657161951008041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد كاظم طالب عطية118658161951357151

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرانيه نجم عبد االمير ناجي118659121952094029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي بشار جاسم اسهيم118660151951001052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية حمورابي االهلية للبنينكركوكتطبيقيمحمد قتيبة خضير نجم118661201951047005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار حيدر علي محمد118662121951031096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيديار ناجي علوان حسين118663131952109011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد حسين جابر بخيت118664141951018089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيقدامه احمد حسن حنتوش118665141951016077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيحسين عوده عبد هللا كردوش118666251951116014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد فؤاد خلف جبار118667121951002055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارتطبيقينور شايش عزيز ثاني118668221952422015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيحيدر عيسى انعيمه كمر118669271951013049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيشمس الدين ثناء كامل سعيد118670191951020032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيعلي قدوري ابراهيم عليوي118671181951040046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد االمير كريم سمير118672221951070054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيرافع فريد حسيب توفيق118673101851014036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد ماجد عوده فليح118674111851016093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن فاخر خضير مكصوص118675141851017027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيديار عدنان غضبان ميران118676131951250033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيعفراء علي فهد عبد118677121952118033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقييعقوب يوسف عباس كاظم118678151951013062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيكرار محمد فرج عبود118679151951007073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيسيف وليد خالد حسن118680151951071124

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين محمد خماس دخان118681151951005034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن محمد سعيد جودي118682141951026010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين علي سعدون شكر118683111951020018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيبكر وليد جدي نايف118684111951156018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد صالح مهدي ابراهيم118685111951020069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حسني حلمي علي118686111951026040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء فالح حسن نصر هللا118687151952045019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىتطبيقيعذراء عادل تبل عبد الرضا118688131952093042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيكرار خماط وسمي شالكه118689261951011044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيياسين نعيم كاظم صاحب118690241951208079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر حامد هويدي عبد الحليم118691101951017048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيد سنان دحام علوان118692101951026045
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمنتظر اسعد شاكر عبد السجاد118693141951201339

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عبد عواد صالح118694101851024005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلتطبيقيعبد هللا عباس سالم شيتي118695231951052017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيكرار حيدر حميد مصطفى118696211951033032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل محمد عبد الحسين جاسم118697161951012065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيايات حكمت جلوب سعود118698271952083003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيسيف اثير عبد الحسين عبد االمير118699231951252032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبدالرزاق عبداالمير وهيب شهيب118700161951371100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقييوسف حسين محمد عبد118701221951019035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي غسان حسين عبدان118702121951025049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى احمد خلف حسن118703131851012130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطتطبيقيعبد هللا حميد كامل توهان118704261951155021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الرحمن عبد الرضا كريم سلمان118705121951201034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمأمون عماد علي عبد هللا118706121951002049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقيضي احمد جالل عبد القادر118707101952091023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةتطبيقيكرار فالح عبد االمير علوان118708121951033009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزبيدة عادل احمد شبيب118709111952130004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياثير علي نعمه رخيت118710111951020002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسلوى محمود زيد عواد118711111952075015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيحيدر علي نايف كاظم118712261951011017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقيعلي مجيد علي جاسم118713191951012022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي عبد هللا محمد محمود118714101951016035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيساره اسامه جاسم حسن118715141952127011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد المصطفى روضان عبد الكاظم حسن118716231951252060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمصعب مؤيد حامد جاسم118717161951006128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي حسن سلمان داخل118718221951320019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية اليمن للبناتنينوىتطبيقينور رعد محمود يونس118719171952237052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن يعرب عبد الكريم حسن118720101851014026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيماريو حازم حنا يوسف118721141951173022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى ريسان عبد الحسين رشك118722151951071254

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى عباس هادي حمزه118723241951016095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب منذر جبر حافظ118724151952048018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمريم علي جاسم عبود118725121952105042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا صباح عبد الحمزه سلمان118726111951026025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيمحمد علي صبيح ناصر118727261951049049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيميثم كاظم كنيص مغامس118728131851011047
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيآيه محمد عبد الملك عباس118729121952102002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين قصي كاظم حسن118730111951210075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية حمرين للبنيناربيلتطبيقيمصطفى وليد محمود عيسى118731311951011032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الفاروق للبنينديالىتطبيقينورالدين حامد حسين زيدان118732211951068016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى رعد عبد السالم علوان118733161951088030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد فرج مجيد زوير118734161951139044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيفهد ليث اسد كاظم118735101951029030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينالنجفتطبيقيمؤمل محمد جويد عبد118736251851047020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد مالك حمود هالل118737111851026016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى الزم مدحت سلمان118738151851013056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعماد الدين حاتم اكريم محمد118739111851033020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين حيدر عبد النبي حمادي118740151951015018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك اثير سعد ريحان118741131952091007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيهارون قاهر رشيد عبد الجبار118742131951031062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغيد حيدر علي جعفر118743141952076038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عبد الكريم محمد عبد هللا118744141951016034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد رحمان طارق صادق118745111951206017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزاهر جدي شندوخ عباس118746111951026017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المقدادية للبنينديالىتطبيقيادهم عواد كاظم عبد118747211951039004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن صالح هاشم ياس118748191851104015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيزيدون اياد طه حمد118749101951019045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيبارق جابر لفته جبر118750261951209023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيعباس عبد علي سلطان ليهوب118751221851039029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الفرسان للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين عوده سلمان118752161951009021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيحسين عباس مرود جاسم118753161951020022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمرتضى كريم هوين نعيمة118754281951151686

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقياحمد محمد جلود حسين118755221951070007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيميسم عادل كامل عبد اللطيف118756101952119035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةتطبيقيمصطفى عبد الرحمن عبد هللا احمد118757121951020036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الصباح األهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد عبد الخالق حاتم يعكوب118758111851038008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد نزار ناجي عيدان118759191851070062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيرسول علي حسان دواس118760151851006016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعدنان قحطان عدنان علوان118761111851012014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمسلم عبد الحمزه علي صيوان118762141851013097

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد شهاب احمد نجم118763101851016045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيلمى خليل خلف عبد هللا118764111952067035
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمؤمل منذر جميل سعدون118765151951017051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حكمت ابراهيم علي118766111951032027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيكوثر احمد يونس محسن118767151952056038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعباس جاسم محمد عجيل118768151951071130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيمأب بديع نعمان حمد118769101952114025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيمنار رائد حربي علي118770101952101019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرنا نصر ابراهيم محمود118771121952082003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار رحمه راشد شناوة118772141951047078

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم مهدي صالح مرزوك118773141952068032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد نشأت صادق عباس118774111851017007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عبد هللا كيتاوي عبيد118775121951031117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية السالم للمتميزينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي فرقد علي مصطفى118776111951010005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0الخارجيونالمثنىتطبيقياحمد عبد ابراهيم هديب118777291951400007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيطارق عبد الرضا احمد خميس118778211851007038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيرضوان فاضل تركي معن118779141851027015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيحسين هيثم قاسم كاظم118780281851009025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد احمد عبد الحسين خليل118781141951030034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيتماره مهند امجد خضير118782131952091010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمنار محمد شاكر حسون118783131952117042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم ليث عبد الرضا سلمان118784101951043001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيباقر محمد كريم بدر118785121951002012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقياية حيدر محسن مهدي118786131952080002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء محمد عبد الغفور علي118787141952110009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتبارك نصرت غيدان عيسى118788141952111004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد سرمد محمد حسن  هادي 118789111951020021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمرتضى مدحت حميد عبد هللا118790111951058133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيجبار جمعه جبار نعيمه118791131951252015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىتطبيقيمحمد جميل عباس حسين118792211951273032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيشيماء علي حسين محمد118793111952217028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدالل محسن علوان روكان118794141952135006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمنتظر حسين كاظم جواد118795111951006176

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد ماجد سالم فنجان118796131851006063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقياسامة احمد علي محمود118797101951022008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيلينا وحيد محمد برغش118798111952065050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيميثم مكي جودي منصور118799161851083111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى عماد حسان رضا118800121951030105
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي باسم باقر جعفر118801121951031070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيامير علي زويد حسوني118802151851002009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيصادق قاسم عبد الكريم جبار118803161851002123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية القيروان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيانمار علي حسين عودة118804111851031009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيذو الفقار احمد مطر جميل118805131951030016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيشمس صباح مهدي صادق118806101952117015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيالبتول علي محمد عبد الرزاق118807111952062001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرانيا جواد كاظم ارخيل118808111952127013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك فوزي كريم عريبي118809111952086002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيبالل زياد زاهد علي118810111951019012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةتطبيقيامنه خضير عباس عبد118811141952085001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقياحمد رزاق حسن كاظم118812271951035002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيعلي محمود حسين شبيب118813271951002111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطتطبيقيكرار اثير كريم نوري118814261951054012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي نصير عبد العالي حنتوش118815161851142009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيتبارك عادل خلف جازع118816221952143005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقياكرم عبد الباسط نايف عبد اللطيف118817101951013013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرايات علي موجد رياح118818141852074007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمعاذ عبد السالم حسن علوان118819111851004120

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي قاسم هزاع118820161951017019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيهيام محمود احمد عبد هللا118821101952116049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقياحمد محمد نجم سوادي118822271951013009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد ضياء محمد قاسم118823101951205129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسجى محمد جاسم عنيد118824141852095022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيمحمدحسين جمال فرحان حسن118825261851002062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيتبارك هاشم موسى رضا118826151952046006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد هللا هالل118827101951033014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي احمد حسن عبد118828121951002041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسن سعد عبد القادر محمد جواد118829111951058024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيجمال حسين ابراهيم رجابي118830111951049026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد العظيم ماجد عيسى عبد118831141951200096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه جمال ناجي جودي118832111952105007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف عباس علوان عباس118833111951049052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0الخارجياتالديوانيةتطبيقيشمم عادل هاشم جابر118834241952401010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمؤمل حاتم وادي سالم118835111951058113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيرسول محمد هادي كداح118836241951012024

3590 من 3301صفحة 
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرنين احمد علوان عودة118837141952105011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد عامر ندا ابراهيم118838191951067046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل118839111951058001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيابرار محمد رزيج زعيط118840221951311001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيعلي فائق محمد زيدان118841191951020059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىتطبيقيشهد حميد كريم مهدي118842131852094034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عزيز عبد الجبار عبد الرسول118843161951046048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد هللا معمر حسن علوان118844231951257072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمؤمل محمد جاسم كاظم118845281851001114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حسين عليوي محمد118846111851018045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيمريم جبار حميد جابر118847111852066032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيصادق جعفر صالح كاظم118848131951012062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عادل سعيد كاظم118849121951005031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى صادق محسن حنظل118850131951008067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسركيس يرجانيك روفائيل كسبار118851141951021033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرانيه احمد مهدي جباره118852141952224011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتالسليمانيةتطبيقيمالك يحيى يوسف حمزه118853321952029006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحنين فيصل غازي كاظم118854141952072012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيجنان ليث شاكر محمود118855141952077014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدانيه شهاب الدين احمد عبد الواحد118856111952070008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف مشتاق طالب حسين118857111951016113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيعبد الملك ماهر عبد الرسول حمودي118858191951014020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيحاتم محمد حاتم كامل118859191951104011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهمام صادق طه جاسم118860111951029020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي منذر محمد راضي118861101951020119

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي حسين محمد رشيد118862101951020113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين جميل حاوي علوان118863151851006009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزين العابدين حسين ضيدان شواي118864141851170017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيغدير كمال لفتة محمد118865121852083010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقياكبر علي مكلف نوشي118866161951056006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيجواد كاظم علي خليف118867161951355037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيامنه عبد العالي جبار كاطع118868161952208008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسين احمد ثامر جنيح118869121951031028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد حيدر شهاب احمد118870121951025058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين ناظم غانم رهيف118871141851019023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيطه محمد صادق حسين118872101851018012
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الطبرسي للبنينبابلتطبيقيحسين وائل كاظم عبد العزيز118873231851041012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمار حامد نوري حبيب118874131951029033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسالم عماد عواد كاظم118875141951036022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسامه موسى حبيب حسين118876111951026006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي طالب ذياب احمد118877131951029025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيبراق عماد احمد محمد118878131951031007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيابراهيم هاشم روضان مكطوف118879141951016001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد سلمان جاسم محمد118880111951156071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينورس عبد الخضر اسماعيل عباس118881111952082021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينبأ باسم صالح ارحيمه118882141952140047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي صدام ترف منيخر118883111951200118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عامر نوري محمد118884141951016063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي ليث اسماعيل جعفر118885131951019009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية بوتان المسائية للبنينديالىتطبيقيمهدي سعد رحيم كريم118886211951270048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية القصواء المختلطةكركوكتطبيقيمحمد صالح صابر علي118887201951226015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءتطبيقيكرار علي عبد الحسين عبد118888271951002120

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية البالغ للبنينكربالءتطبيقيياسر عامر جليل ناجي118889271951036088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيكوثر صادق عباس عبد118890141952135017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد اركان عايد فليح118891191951067044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقييحيى رائد داود حسن118892191951013046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى لؤي علي كريدي118893131951005065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيحيدر عامر حسين حمود118894231851010026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب احمد شهاب احمد118895101852116013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعائشه احمد عبد الستار ارحيم118896141852104019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد ضاري جاسم لباح118897111951164006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياسامه محمود خميس محمود118898111951210008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم كاظم عباس عودة118899141952070032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية المناهل االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد محمد سالم قاسم118900141951179003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء حسين عبد المنعم حسين118901111952086007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اسطنبول-ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركياالرصافة االولىتطبيقيحمزه سالم عبد النبي رشيد118902131951225002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب حسين احمد عبد118903141952067009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىتطبيقيمينه خضر حميد جعفر118904101952223020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا باسم محمد عبد الرزاق118905101951019065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيثراء وليد جدي عبيد118906141952098004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيعبد هللا احمد ماجد راشد118907261951049027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلتطبيقيعلي صالح احمد محسن118908231951052020
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلتطبيقياثمار مرتضى طالب غويلي118909231952142001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيحسن سلمان عبيس حجيل118910231951224007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية قزانية للبناتديالىتطبيقيساره ثامر محمد جمشير118911211952104005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس كاظم مدير جاسم118912141851201141

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي ضياء اسطيفان كريم118913151951001057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيفرات محمود غضبان حمادي118914131951030041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب جبار دهش زامل118915131952109013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين عماد قاضي علي118916111951200053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىتطبيقيشمس صباح حسين علي118917131852078008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد حسين عبد اللطيف محمود118918141951020057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عيسى كالوي جابر118919141951017049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيمحمد الحبيب جاسم علك شهاب118920271951151103

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار علي خضير حسين118921281951151541

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين الرصافة الثانيةتطبيقييقين وسام ممدوح مهدي118922141952096027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ستار عاصي محسن118923161951012071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء عالء راضي شمخي118924101952103010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا نظام علي احمد118925101951036010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيعلي عادل عبدالنبي حالوب118926261851012020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيغيث نوفل جبر مجيد118927191851013027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيهشام خليف عباس فياض118928101951200051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي رياض عباس محمد118929141951027043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسليم بالل سليم شعبان118930141951002010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايالف فائد محمد جاسم118931111952110006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك هادي جابر حداوي118932111952215013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيمحمد علي فيصل سلمان118933261951011054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيعال حارث علي كريم118934141952194009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد الرحمن محمد فاضل درويش118935141951027036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور فاضل حمزه ياسين118936141952081014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عدي حازم جواد118937111951021010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيمنتظر عزيز ساهي محمد118938231851051129

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيسحاب رزاق سعدون حسين118939221952190039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء ضياء عبد االمير محمد صادق118940121952107018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد جبار عبد حسين118941101951030006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيسيف الدين نظام علي احمد118942101851020058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسام ثائر سعيد دعيبل118943111951021021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيمصطفى ثائر محمد عبد الكريم118944281951013036
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالحسين علي جهاد حسين118945141951019010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الضحى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرانيه حليم سلمان جبر118946141952089003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيساره عادل اكوش جواد118947111952105024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنباراحيائيايهاب ياسين حمد مجيد118948191941110002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيايات مصطفى حسين جبار118949221942153049

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنباراحيائيمصطفى معبد فياض حسين118950191941114106

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى490.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركياالرصافة االولىاحيائيسجاد احمد هاشم خلف118951131941239004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيمصطفى جاسم محمد خضر118952191941020057

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية جنين للبناتاالنباراحيائينقاء صباح حسين رميض118953191942149052

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيسفيان محمد حسين عبد118954191941013024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيساره خالد لطيف جاسم118955131942073044

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيسرى سامي محمد مخلف118956191942370127

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيمحسن عباس محمد محسن118957101941041087

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيياسين عبد الكريم دواح عباس118958191941028069

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنباراحيائيفاطمة مهنه جاسم حسين118959191942274005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىاحيائيماريه انور عبد عبد هللا118960101942099021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيقيصر محمد يحيى عاشور118961191941006047

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الشيماء للبناتاالنباراحيائيمرسال محمد نوري مصلح118962191942197017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي شاكر قيس نمر118963101941026198

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيرفل رفعت محسن علي118964191942159036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنباراحيائيحمزه رشيد جغماد عبد118965191941069006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد علي جاسم حسب هللا118966111941058063

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيزياد بالل سعود مطر118967191941111012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية النجاح للبنيناالنباراحيائيعبد الرقيب شاكر حامد جاسم118968191941289007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي مصطفى باقر هاشم118969161941075190

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناالنباراحيائيماهر حمد هللا عماش حسين118970191941349004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنباراحيائيهجران ياسين حمادي ماش118971191942270049

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيسجى سعدي محمد رجه118972191942282011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائيطيف غالب خليل عباس118973191941001048

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائياالء احمد عايز محل118974191942194007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيايمان محمد سليمان حمد118975191942195015

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية التقدم للبنيناالنباراحيائيبالل ابراهيم فرحان احميد118976191941062009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائياميره حميد مهدي صالح118977191942243007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءاحيائيعلي ناظم نعيم عباس118978271941013070

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهند اوراس مهند جاسم118979141942112087

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائياحمد سعد عبد المجيد عبد هللا118980191941019009
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيطبيه مهدي خالد نجرس118981191942196069

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيسميه محمد حسين علي118982191942370134

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائيمحمد عباس مخلف شرموص118983191941003091

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيهند نعمه جاسم حمادي118984191942369322

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية عنه للبناتاالنباراحيائياسراء عبد الباقي عزيز عبد اللطيف118985191942200006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائيحسين هيثم قهير عبد هللا118986191941014017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الفرات للبناتاالنباراحيائيضحى فائق عبيد كرحوت118987191942147027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنباراحيائيلينا جمال حميد عبد118988191942167018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية التسامح للبناتاالنباراحيائيوالء سالم رحال حوران118989191942221028

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائيشهد باسم محمد فرحان118990191942212020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيتبارك احمد علي حمادي118991191942229016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيشهالء باسم اسود حسن118992191942369186

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيتبارك طارق فالح ذاكر118993191942159022

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية اربيل للبنيناربيلاحيائييوسف كمال شفيق علي118994311941012031

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائياحمد عيد خلف عبيد118995191941046006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطةاالنباراحيائينور ضياء ثلج حمد118996191842308021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيضحى منذر محمد مخلف118997191942370265

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيسجى خلف هالل علي118998191942243040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائينور الدين عالء عباس خضير118999191941104057

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنباراحيائيباعث شاكر احمد جسام119000191941103012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائيخلود سالم احمد خلف119001191842204017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى خالد اسماعيل مصطفى119002101941208038

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائينصر احمد جليل احمد119003191941058036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنباراحيائيخديجه محمد علي احمد119004191942152004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الحرية للبناتاالنباراحيائيرانيا عباس فاضل عبد هللا119005191942192017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنباراحيائيسامي عيسى حميد جاسم119006191841103009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية االنفال للبناتاالنباراحيائيأسراء جمال محمد علي119007191942226005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيايه مخلف حمود مخلف119008191942369048

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنباراحيائيعبد هللا محمد عالوي رماح119009191941013034

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيابراهيم خليل طه شهاب119010191941028001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية شايسته للبناتاربيلاحيائيورقاء برهان فزع فرحان119011311942039034

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيلقاء علي ابراهيم علي119012191942369236

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االحرار للبنيناالنباراحيائيوسام خليل يوسف عياف119013191941005015

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الواقدي للبنيناالنباراحيائيعبد الوهاب حمزة خليفة ثميل119014191841086018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناالنباراحيائيانس محمد هاشم صالح119015191941352010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا منذر مطر سالم119016191941019056
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنباراحيائينور سالم علي جديع119017191942181010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيبراءة عدنان عبد عبد هللا119018191942194021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية القيارة للبنيننينوىاحيائيسيف اسماعيل علي محمد119019171941042008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس محمد عبد الرحمن خلف119020141941001021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المعالي للبناتاالنباراحيائياسراء صباح مهدي جرو119021191942157008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنباراحيائيعبد القادر محمود مجبل رمل119022191941111019

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيعامر عبد الستار شفيق علي119023191941343036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائيامنه سالم جدعان علي119024191842139012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الحبانية للبنيناالنباراحيائيصهيب خالد احمد اسبيع119025191941046022

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيايالف صادق علي مسربت119026191942369034

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيشهالء إبراهيم خلف مخلف119027191942370146

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنباراحيائيهديل حميد عبد الرزاق حسين119028191942163066

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيريهام حميد إبراهيم عبد119029191942183017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنباراحيائيضمياء حويدر زيدان مطلك119030191842178037

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيهدى حاتم عبد هللا نايف119031191942369308

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيتغريد سامي عايد تركي119032191942196026

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيساره مجيد جدعان جاسم119033191942370118

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيمصطفى حبيب شالل حمود119034191941028064

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاالنباراحيائياماني خضير اسود سليمان119035191942260003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية السنابل المختلطةاالنباراحيائيعبد الملك أركان حميان زغير119036191941284011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية كبيسة للبنيناالنباراحيائياحمد ياسين عمار احمد عواد119037191941017004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائياحمد فؤاد احمد عبد الجبار119038191941026013

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية هيت للبنيناالنباراحيائياسيد قصي خيري احمد119039191941014005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىاحيائيرنده ياسين حسين علي119040211942290026

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيسمر عبد المنعم خلف طرموز119041191942133032

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيعبد هللا خلدون طاهر عبد الحافظ119042191941026040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيخلود محمود عبد عبد هللا119043191942229022

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيرسل عامر حميد حمد119044191942370086

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاالنباراحيائيهند حامد صالح خلف119045191942262018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيهاجر ليث كريم عبد القهار119046191942160079

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيسالي جبار احمد علي119047191942173033

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيابراهيم ظاهر عبدالعزيز خليل119048191841019002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيمياسة ظافر عدنان محمود119049191942229073

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاالنباراحيائيدالل رحيم معسر صحن119050191842260005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيأروى حامد وادي خلف119051191942370002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناالنباراحيائيعمر احمد سرحان زيغان119052191841054026

3590 من 3307صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيشفاء جميل حمادي جاسم119053191942183026

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيمريم جاسم محمد مخلف119054191942370201

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنباراحيائيحمزه بشير علي حسين119055191941028018

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الرميلة للبنيناالنباراحيائياحمد سالم كريدي خلف119056191941003001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الشموخ للبناتاالنباراحيائيالهام عثمان كوكو مهدي119057191842161003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن بندر خليل داود119058191941019042

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيازهار حاتم محمد احمد119059191942193004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيغيث حسن جاسم عباس119060261951014040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى452.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيطه شهاب سليم داود119061111951017017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارتطبيقيايمن نيسان حمد عبد119062191851006014

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءتطبيقيحسين عالء جعفر محمد119063271951154052

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية سد حديثة للبنيناالنبارتطبيقيايوب ابراهيم عبد احمد119064191951084003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارتطبيقيمحمد محمود طه محمود119065191951012029

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرنين رعد جواد كاظم119066141952086009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية األجيال األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد باقر علي عبد هللا عفريت119067131851040010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية السالم للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى جاسم محمد عبد119068191951058031

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيعبد الكريم محمد حميد حمادي119069191951003017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى حيدر نعمه منصور119070161951042066

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيكرم الباري كاظم حسن حسين119071191951096020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيحسين حامد صالح عمر119072161951046020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية البخاري للبنيناالنبارتطبيقيعلي محسن عبد الرزاق حميد119073191951106024

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعز الدين عبد الستار مناجد محمد119074101951029020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية المربد للبنيناالنبارتطبيقيعلي صالح حسين علي119075191951056015

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقيبكر علي خليل علي119076191851078009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيحيدر محمد حامد بطين119077191951060004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنبارتطبيقيخلدون محمد خيري مشعان119078191951111006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارتطبيقيبشير وليد ياسين رجب119079191951013010

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرحمن احمد عبود مروح119080191951343027

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنبارتطبيقيحذيفه محمود هويدي مناجد119081191951118008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارتطبيقيمجد حسن يوسف سالم119082191951287026

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الجامعة المختلطةاالنبارتطبيقيرشيد حميد رشيد عجمي119083191951298003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية النجاح للبناتاالنبارتطبيقيهند احمد صابر مهدي119084191852269003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المجد االهلية للبنيناالنبارتطبيقياحمد شاكر شكحان حمادي119085191851114001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةتطبيقييوسف عدنان رحيمه محسن119086141951010005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العال للبناتاالنبارتطبيقيغفران اركان رحومي روكان119087191952156022

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيموسى حسن عباس مهدي119088101951026124
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركياالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا شاكر حردان اسماعيل119089131951229006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيساره عبد الستار محمود عويد119090191952183014

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارتطبيقيعمر احمد مناوي عباس119091191951071016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارتطبيقيزيد حامد نجم عبد هللا119092191951006006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارتطبيقيمحمد فاضل مخلف عنيزان119093191951037007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيماريه ماجد عبد هللا خلف119094191952202020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقياحمد عبود خلف عبد هللا119095191951029002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيخطاب عمر بدري مشعان119096191951003012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقياحمد مضر شفيق عمر119097191951019011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الرافدين للبناتاالنبارتطبيقيمزدلفة قاسم عبد هللا حمد119098191852234008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيانور نوري جظعان محمد119099191951014011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمران محمود عمران محمد119100161951085066

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى بدري صبري عبد119101191951014033

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيبشير خليل رحيل مسلط119102191851019016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنبارتطبيقيمريم حازم جراد كردي119103191952170003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىتطبيقيعز الدين احمد عبيد منصور119104101851035012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيحنين حميد عبد المجيد طه119105191852199007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسعد صائب صخي صطم119106111951018026

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية قريش للبناتاالنبارتطبيقياسراء فؤاد فرحان مجول119107191852158001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية المجد االهلية للبناتاالنبارتطبيقيايه فوزي حمد شيحان119108191952383001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقياحمد اسماعيل مصلح مشوح119109191851019004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلتطبيقيزينه رسول حسين غزال119110311852054012

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيعلي عبد القادر ابراهيم علي119111191851019044

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن باسم محمد عبد الرزاق119112101951019057

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائينور رياض حسن لطيف119113211942140203

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعبد الفتاح عون رسمي بالد119114221941053074

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسن رحيم علي جحف119115151941003012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية اوراس للبناتديالىاحيائيزينب معد عبد الصاحب عباس119116211942130012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحيدر صالح مهدي سلمان119117211941003054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيحسين ثائر مهدي حسن119118211941063018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيفاطمه جميل خلف حسين119119211942159024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيتهاني خضير عباس فاضل119120211942113007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيمريم مجيد حسين علي119121211942118027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيزهراء وليد حميد علي119122211942099049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيغدير ماجد بحر حسوبي119123211942160023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية الجواهري للبنينديالىاحيائيمحمد لطيف يونس حمادي119124211941020065
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيدنيا احمد ياسين داود119125211942294024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىاحيائيزينب علي مطلب عباس119126211942160015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيهبه خضير عباس كريم119127211942110106

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد حسين الزم مزبان119128151941020046

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيضحى علي مبارك يحيى119129211942151035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيايالف فتح هللا حسين اسماعيل119130321942020017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىاحيائيغافر ماجد حاتم جاسم119131101941018033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيكميله عبد الوهاب محمد احمد119132211942110073

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيعلي محمد مجيد رشيد119133211941010070

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعبد هللا احمد رشيد غضبان119134211941039020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيايهان خضر صالح سمين119135211942109019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية المحسن للبنينديالىاحيائيزيد أسامة خضير فرحان119136211941225020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيزينب عباس حسين أحمد119137211942151048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمحمد عمار محمد احمد119138211941054096

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الريحانة للبناتديالىاحيائيرشا خالد بنيان بطاح119139211942172020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الفاروق للبنينديالىاحيائيطه عبدالرحمن اسماعيل خلف119140211941068015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الحكماء المختلطةديالىاحيائيسعد علي ياسين حمد119141211941244025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية القدس للبناتديالىاحيائيطيبه طاهر فرمان سلمان119142211942110062

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيامواج هيثم احمد شبيب119143211942140013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيامنه احمد عمران اسماعيل119144211942097018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائياحمد يوسف حاتم احمد119145211841013017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيمحمد روكان خضير جاسم119146211941009174

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيمحمد منير جواد ابراهيم119147211941005154

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية نوح للبنينديالىاحيائيعبدهللا وضاح كريم عبدهللا119148211941053028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيإيالف عباس خليفه محجوب119149211942140003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيمريم احمد نجم عبود119150211942291079

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيمروه خالد اسماعيل ابراهيم119151211942134080

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيبسام عبد ابراهيم احمد119152211941084003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائيزهراء جعفر صالح جاسم119153211942113012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيمحمد حكمت زيدان كريم119154211941065112

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية العراقية للبناتديالىاحيائيفاطمه اكرم صادق محمد119155211942139137

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائياسراء غانم عبد الزهره حمد119156211942294005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيفاطمه اياد ناصر محمد119157211942140165

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية بني سعد للبنينديالىاحيائياحمد حسن عليوي شالل119158211941008003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىاحيائيمصطفى طلعت عزت كاظم119159211941278075

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمحمود مزهر طه محمد119160211941003161
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الرفاعي للبنينالسليمانيةاحيائياحمد هزيج كاظم جميل119161321841004005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية البراءة للبناتديالىاحيائيتبارك علي عواد احمد119162211942093017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ام المؤمنين للبناتديالىاحيائيزبيده علي غني محمد119163211942185016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائياسراء محمد نوري ابراهيم119164211942134003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيحنين علي خضير خلف119165211942165022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيمها قاسم حسين احمد119166211942105054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائياحمد حسين جواد كاظم119167211941257003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيريام محمد طالب ابراهيم119168211942109032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيسجى ابراهيم ناموس عبد الكريم119169211942173044

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيسجى حسين محمد احمد119170211942105027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعامر شهاب صالح هالل119171171941351100

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيعال لطيف يونس حمادي119172211942138122

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيبتول طالب عدنان عطية119173211942121026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىاحيائيحنين مؤيد داود حسن119174211942090057

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية بني شيبان المختلطةديالىاحيائيحيدر جابر شكر داود119175211941224003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيشهد محمود علي محمد119176211942178148

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىاحيائيعبدهللا هيثم احمد ابراهيم119177211941037015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائيآيات اياد مطشر جمعه119178211942147003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائياسيا طه جميل حسين119179211942103004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائينبأ خالد حسن خضير119180211942181022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية البحيرة للبناتديالىاحيائيفاطمه وليد حسين خضر119181211942120034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيزينب احمد حسن عباس119182211942121063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيعلي غفار يعقوب حميد119183211941063041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الحاتمية للبناتصالح الديناحيائيكريمة عون جاسم كريم119184181942159012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيحميد هادي حسين حرشان119185191941009098

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الخيزران للبناتديالىاحيائينبأ فائز جبار عبد119186211942147117

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيحيدر علي عبد جواد119187211941079017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةديالىاحيائيمريم حميد عبد حسين119188211942202008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية السرمد للبناتديالىاحيائيمريم عالء محمد جاسم119189211942157033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية كرميان للبناتالسليمانيةاحيائيرغده عادل عز الدين ابراهيم119190321942020032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيامير علي جبار حميد119191231941012024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيعلي واثق صكر ثجيل119192211941079037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائينور كنعان خضير محمود119193211942178225

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائيمحمد هادي احمد عبد الهادي119194211841063061

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيجاسم سالم جاسم حمادي119195211841002015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيادهم قاسم احمد نجم119196211841023006
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيجعفر مجيد متعب بطاح119197211841013028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيشيماء قاسم محمد سبع119198211942178152

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيعبدالعظيم محمود سلمان داود119199211941001023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية كنعان للبنينديالىاحيائيحسين علي رحيم سعيد119200211941013035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيابرار اسود خماس اسود119201211942291002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية ذي قار للبنينديالىاحيائيفاضل عباس شناوه عبعوب119202211941032022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية البيداء للبناتديالىاحيائيتبارك نوري محمود مجيد119203211942142012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةديالىاحيائيغيث عماد مجيد ياسين119204211941201004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىاحيائيحيدر ابراهيم ياسين خضير119205211841001011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيمريم مؤيد أحمد سلطان119206211942141088

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىاحيائيمحمد صالح ادهم فتح هللا119207211941022052

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيايات كريم هاتف مجيد119208211942291016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيابراهيم احمد عبد احمد119209211941005003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية النهروان المختلطةديالىاحيائيمحمد عبد الستار احمد حمادي119210211941213007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد عبد الرحمن خليل ابراهيم119211211941272189

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىاحيائيسارة جواد كريم علي119212211942208012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيمرتضى سامي موسى جاسم119213211841062035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الغيث المختلطةديالىاحيائيوئام ضياء محمد خلف119214211942247005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الخنساء للبناتديالىاحيائيحوراء رباح حسين محمد119215211942117008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيعبدالكريم وليد كريم داهوك119216211941054057

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائياحمد عبد اللطيف مزعل حميد119217211941003016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية فرج هللا االهلية للبناتبابلاحيائيلهيب كريم عبيد طفيل119218231942155037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعبدالسالم احمد جابر منصور119219211941272119

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيحسين بشار حراز سلمان119220211941017008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينديالىاحيائيمرتضى علي مجيد ياسين119221211941049017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الرواسي للبناتديالىاحيائيعائشه مجبل عواد هادي119222211942177041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية اغادير المسائية للبنينديالىاحيائيمحمد ثائر شجاع مهدي119223211941282072

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين رحيم مهدي صالح119224221941307035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىاحيائيمحمد نوري مجيد شرح119225211941084033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيتغريد عباس علي حجم119226211942099024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيدينا عبد الوهاب عبد الستار حسن119227211842107024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىاحيائيمحمد محمود جياد كاظم119228211841010068

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية القرطبي للبنينديالىاحيائيمحمد منذر غازي ابراهيم119229211941054100

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيعلي فيصل جميل امين119230211941004097

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الحاتمية للبنينصالح الديناحيائيمكارم حاتم حسين اسعد119231181842301008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعباس حسين عبدهللا عبدعلي119232211941002073
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية الحجرات للبناتديالىاحيائيأميمه محمد خورشيد عباس119233211842109003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيعلي رباح جميل ياسين119234211841023022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعبدالرحمن مظهر راشد حسن119235211951002026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية القرطبي للبنينديالىتطبيقيغيث وليد رشيد نصيف119236211951054014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيعلي صالح جاسم محمد119237211951011022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيمرتضى محسن جاسم محمد119238211951014110

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية ابن حيان للبنينالمثنىتطبيقيحسين سعد حنيت شايع119239291851100062

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقيوسام زاهد عدنان حمدي119240211951087030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيصالح مهدي حسن حسين119241211951274030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيمها خليفة حميد جاسم119242211952097014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية البطوله للبنينديالىتطبيقيحسن نعمة عزيز مصطفى119243211951067004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيحسن عبدالحميد حسن محمود119244211951083004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية حمرين للبنينديالىتطبيقيعبد هللا صالح خلف كردي119245211951205006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيمؤمل علي حسين خضير119246211851016015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطتطبيقيمحمد حسن لطيف عبد الحسين119247261951208027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقياحمد عدنان اسماعيل احمد119248211851011004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيمصطفى ابراهيم هادي محمود119249211951013035

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنينديالىتطبيقيمهند كاظم اسماعيل عبدهللا119250211951088021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقينبأ ناصر سبتي فليح119251211952113019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىتطبيقيعماد تحسين علي خلف119252211951264005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيعبد هللا علي حسين رحيل119253211851013031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلتطبيقيمصطفى شايخ خريبط رغيف119254231951280016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيامير رشيد حسين خضير119255211951007013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيبكر مشتاق دوهان محمود119256211851053013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيحوراء سعد احمد ساهي119257211952098019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيرحاب سعد سعدون احمد119258211952090010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيادهم عادل كاظم فليح119259211851011006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيفاطمه محمد حمد عبد الحسين119260211952113016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0الخارجيونديالىتطبيقيمرتضى محمد حسن محمود119261211951400014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىتطبيقياالء خضر محل علي119262211952160004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىتطبيقيمصطفى طه منهل صكر119263211851257012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيضياء الدين عماد كاظم جاسم119264211951206010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيزهراء احمد نجم عبد119265211852140027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيسمر وليد خالد صالح119266211952138006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية حمرين للبنينديالىتطبيقيصهيب ظافر محمود محسن119267211951205004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىتطبيقيعبد هللا علي حسين كاظم119268211851025013
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينكربالءتطبيقيحسين صبار جخيم عبد119269271951153029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقياحمد هادي ثامر حسين119270211951001003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمروان امجد ابراهيم كاظم119271111851004109

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية بلدروز للبنينديالىتطبيقيوليد خالد خلف جواد119272211951007072

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيعلي ساهي عبد ابراهيم119273211951004027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىتطبيقيديانا علي حمد بديوي119274211952100006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيزهراء فاروق احمد ماجد119275211952094018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىتطبيقيعلي ياس خضير حميد119276211951085010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىتطبيقيعصام حامد ابراهيم حسين119277211951226010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيشهد نصيف جاسم جميل119278211852140039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الريحانة للبناتديالىتطبيقيمريم علي حمزة صليبي119279211952172011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الحاتمية للبناتصالح الدينتطبيقيفاطمه علي محمد حسن119280181952159011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىتطبيقيمريم قصي طه كرفوع119281211852099023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىتطبيقياحمد غسان جبار ابراهيم119282211951017004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النظامية المختلطةديالىتطبيقيمحمد عقيل احمد جاسم119283211951206020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيحنين عباس عبد الجليل ابراهيم119284211852157009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيحسين علي مال هللا مردان119285211951004013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الفلق للبنينديالىتطبيقيخطاب رعد زيدان خلف119286211951023008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر احمد سعدون غني119287131851003024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيحيدر ماجد فرج محمد119288211951005016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيضياء حسين حسن محمود119289211951083014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيكامل زبيد ثامر فاضل119290211951014085

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الفاروق للبنينديالىتطبيقيعبد الحق طاهر يحيى زيدان119291211851068007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىتطبيقيكوثر جميل كروي شهاب119292211952183002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0الخارجياتالرصافة الثانيةتطبيقيرشا حسن نوري فيض هللا119293141952401012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيعلي عويد حسين جميل119294211951065013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىتطبيقييوسف رافع اكرم حسن119295211851059030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية بردى للبنينديالىتطبيقيأحمد عيسى خضير طعمه119296211951229001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيجمال خالد هادي مجيد119297211851012003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىتطبيقييونس فاضل ياس هادي119298211951017028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيزين العابدين تحسين علي حسين119299211951083012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية قنديل المختلطةديالىتطبيقيعماد جاسم محمد عبد هللا119300211851256020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيدعاء سلمان هادي عناد119301141852109003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيمحمد طاهر كريم ظاهر119302211851005067

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيطارق زياد شحاذة حسين119303211951274031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيسجاد صادق حميد صكبان119304221951011034

3590 من 3314صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المقدادية للبناتديالىتطبيقيايالف عامر طاهر محمد119305211952140007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المنتهى للبناتديالىتطبيقينورا جبار حامد خليل119306211852103027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية جلوالء للبنينديالىتطبيقيطه احمد صفر كريم119307211951009026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيايالف عبد الكريم طه عثمان119308211952157007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيوسام ابراهيم عبد حميد119309211851013063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية حمرين للبنينديالىتطبيقيحسين علي حسين محمد119310211951205003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيعلي باسم ابراهيم حميد119311211951272084

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد علي عبد الواحد عمر119312131951001007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الريحانة للبناتديالىتطبيقيهاجر محمد عبد غالي دعا119313211952172013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىتطبيقييانه علي احسان إسماعيل عزيز119314211952290023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمهند ابراهيم حسين عبود119315111951008060

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيدموع عدنان فاضل عباس119316211952098021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقييوسف نجم الدين اسماعيل ابراهيم119317141851016124

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيحمزة سعد قاسم رضا119318211951274020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيحسين نزال لطيف محمد علي119319211951029009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقييسرى ماهر اسماعيل ابراهيم119320211952157031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االنصاري للبنينديالىتطبيقيعبدهللا علي سعدون ابراهيم119321211951080013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيمصطفى احمد علي حسين119322211951272150

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىتطبيقيمصطفى يحيى عزاوي حمد119323211951025019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيايالف ماجد عباس علي119324211952170001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحبيب عوده حبيب محمد119325221951313003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقيحوراء محمد مفيد جعفر119326211952145004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف ظافر جميل داود119327101951033027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد عادل عوج مانع119328131951029003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيحسن وائل حسين جاسم119329211951026008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيمهيمن عبد علي عبد الجليل هادي119330211951029033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيمحمد هيثم ابراهيم محمود119331211951003049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيعبد السميع حسام يوسف محمد119332211951026023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى لؤي هاشم عبد119333101851043040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيالحسين كاظم علي حسن119334211951014014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىتطبيقيذكرى زياد طارق خضير119335211952294014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد الزهرة هاشم محمد119336161951369028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير عماد احمد محمد119337131951031006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيمالك ميثم جواد كاظم119338131952096018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيعبدهللا فريد عبد محمد119339211951003029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيانوار بركان داود سالم119340211952094003
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القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية تماضر للبناتديالىتطبيقينمارق ساجد غيدان خلف119341211852091030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينديالىتطبيقيعمر عبد حسن محمد119342211951278037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلتطبيقييمامة زياد جبار منصور119343231852094020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىتطبيقيحيدر عماد عبد اللطيف غيدان119344211851065018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية االقتدار للبناتديالىتطبيقيشفاء فهد سلمان ناصر119345211852119010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية االقتدار للبناتديالىتطبيقيفاطمه فليح عبد الستار علوان119346211852119013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيكرار ماجد حسين الياس119347211951031028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىتطبيقيحوراء محمد داوي يوسف119348211852097018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيياسر نعيم مهدي سلمان119349211951005045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيعلي مازن محمد رضا عبد العظيم119350251951044092

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيسعد ابراهيم حمد محمد119351171951027063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الصدرين للبنينالديوانيةتطبيقيكرار كاظم عبد ضامن119352241951005026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيعلي يوسف مبارك نومان119353211851014074

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىتطبيقيعلي حميد فياض عذب119354211851038037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىتطبيقيزهراء احمد علي محمد119355211952292006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية بردى للبنينديالىتطبيقيمحمد احمد قادر صالح119356211951229016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقيسجاد عبد االمير رحيم حسين119357211851014038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىتطبيقيانتظار سلطان محمود محمد119358211952294049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعبد هللا فاضل كريم جواد119359211851002038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية كنعان للبنينديالىتطبيقيعلي اتهام حسين محمد119360211851013034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيسارة مهدي صالح حسن119361211952170005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد ياسين خضير مجباس119362231951256010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الفارابي للبنينديالىتطبيقيعبد هللا لواء عبود عيسى119363211951026025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيامير علي حسين كاظم119364271951007009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىتطبيقيتبارك نجم عبد زيدان119365211952137003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيعمر جاسم نعمان جاسم119366211851004036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية النضال للبنينديالىتطبيقيليث عيسى حسين عبد االمير119367211851029023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية قزانية للبناتديالىتطبيقيآيه ظاهر طالب علي119368211952104001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية نوح للبنينديالىتطبيقيمصطفى فائق رشيد حسين119369211951053013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى امير طاهر عبد الحسين119370221951363054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىتطبيقياسماء فاضل حسن جاسم119371211852100004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيحسين امير حميزه عبيد119372231951257027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي حبيب عليوي غالي119373241951012041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىتطبيقيسيف الدين عبد السالم محمد علي عبود119374131951023021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقينور صالح حسن عباس119375211952139051

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىتطبيقياحمد غسان نائف عباس119376211951085002
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيشاكر محمد عبود حمد119377211951005020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيغدير ضياء رحمان عبد هللا119378261942132118

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية االمجاد للبنيننينوىاحيائيسعد نايف محمد جاسم119379171941026083

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية الفجر المختلطةبابلاحيائيحسين يحيى علي مرير119380231941173054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية العزيزية للبنينواسطاحيائيعلي كريم مطر سلومي119381261941014069

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد محمد طارش حاتم119382151941017007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء ستار رحيم هظل119383261942080079

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى478.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيزهراء رشيد حسن كريم119384261942152009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمة حميد جبر شياع119385121942087051

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائياالء جواد عبد الكاظم حسن119386271942055010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيحسين نعيم بدوي سلطان119387261941003049

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيحسن عالء كاظم عبيد119388261941010033

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيرسل وهاب عبد هللا عطية119389261942114004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيلمياء هاشم مجيد علي119390261942095041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيامير حسين جعفر جياد119391261941023006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيانفال اسماعيل ناصر نعمه119392261942107010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيغفران عبد االمير جهلول حمود119393261942086116

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزينب عقيد يعقوب مراد119394261942250134

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائينور رضا لعيبي حسين119395261942109109

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيدعاء حسن مطشر خليف119396261942250077

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيغدير رعد داود حاتم119397261941038117

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائينور شهيد جريمخ دبعون119398261942251037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائينور الهدى عالوي محمد سعيد119399221942311057

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيمحمد علي دويح ماضي119400221841051030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء حسن علي عبد الرضا119401261942132060

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية العزة المختلطةذي قاراحيائيعلي نعيم عايز تايه119402221941345009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية جواد سليم المختلطةواسطاحيائيحسن تركي عبد الحسن صيهود119403261941171003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيشهد سعد عبد هللا شكر119404261942120164

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيحيدر مهند عبد هللا اكبر119405261941028041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيحسين كامل صياح حامد119406221941031037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائيامير احمد سالم حسن119407261941041010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمة محسن سوادي ناجي119408261842088078

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيرباب زاير ياذوع عنين119409261942095018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينواسطاحيائييونس خماس جبر مهدي119410261941204021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيمحمد عباس يابر عويد119411261941003159

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيمحمد هاني حسين علي119412261941005115
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيفاضل محمد حمادي بعيبع119413221941031137

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعبد الخالق رزاق لطيف مجاور119414261941007049

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمنتظر عامر عبد الحسن هودان119415261941209240

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الشباب العربي المختلطةواسطاحيائياسراء كريم فهد حسين119416261942163003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيعباس بسالة حمود اجحل119417261941007044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيزينب حميد جمعه عبود119418261942250130

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيسيف حيدر عباس عبيد119419261941048022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية العزة للبناتواسطاحيائيصفاء سامي حميد محمد119420261942099031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيساره عامر سامي رشيد119421261942114010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المناهل للبناتواسطاحيائينور علي محسن ناصر119422261942115031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائياحمد مظفر رزوقي جابر119423261941033010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيزين العابدين جعفر كاظم جعفر119424261941038066

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينواسطاحيائيفهد ضاري ذياب فارس119425261941023053

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية المودة للبناتواسطاحيائيرغد جبار وذيح سهل119426261942078018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية القسام االهلية للبنينواسطاحيائيمنتظر عباس دحام شامي119427261941039014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى هادي كشاش جابر119428221942394083

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية اليسر للبناتواسطاحيائيتقى مثنى جابر نجم119429261942109027

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيسجاد صاحب هاشم علوش119430261941005052

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطاحيائيفاطمه قيس عيسى حسين119431261942082030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيأسراء انس جمعه كاظم119432261942251001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتواسطاحيائيرحاب صباح عبد رشيد119433261942112011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي محسن عويد عاصي119434261941001126

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيهدى هيثم محمد حمزه119435261942087141

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية جصان للبناتواسطاحيائيمسره خضير عبد الرضا خليف119436261942071031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيبراء حيدر هالل خلف119437261942250044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الحسين للبنينواسطاحيائيمحمد رحمان عبد المحسن سلمان119438261941028094

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيسجاد مالك دحام جناني119439261941007039

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيغصون عبد الرضا عيدان حنوان119440261942152014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيحبيب فريد منعم عبد119441261941209036

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمحمد سعدون ثامر عريف119442261941048073

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيدعاء صباح حسين عبيد119443261942250079

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيبتول مالك بلبول جعيل119444261942092018

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتواسطاحيائيشمس الرضا خالد سهيل غالي119445261942133011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم شعالن كباشي سلطان119446221942424159

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية حديثة للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن رياض عبد العزيز امين119447191941019043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الحي للبناتواسطاحيائيبتول محمد ستار جبار119448261942107014
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيحنين راضي وحيد خلف119449261942250068

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه عادل شعالن جبر119450261942114013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيحسين فالح عبود نمينم119451261941007024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى عمار كاظم عبيد119452261942114017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيمها حاتم محمد داود119453101942110081

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمصطفى ضيدان عبد الحسين محمد119454261941048091

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي حيدر نجم عبد119455261941038102

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزينب محمد جاسم بهلول119456261942086095

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي عزيز حسون فليح119457261941209150

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيعلي رياض جليل مهدي119458261941209138

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائينور رعد علي بنيان119459261842102118

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيزهراء عدنان محمود ابراهيم119460261942097054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائيمالك صباح مهنه كاظم119461261942114014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيعلي حسين عودة جاسم119462261941018049

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائيوليد لطيف رحيم نجرس119463261941018087

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيفاطمة محمد سلمان حسن119464261942102100

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمحمد حاتم جاسم محيل119465261941209199

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيفاطمه الزهراء باسم محمد جياد119466261842102089

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطاحيائيمرتضى علي حاشوش فضيله119467261941048087

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0الخارجيونواسطاحيائيحيدر جاسب محيسن فرحان119468261941400012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائياديان عدنان رحم كنان119469221942172004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الكوت االهلية للبناتواسطاحيائينور الهدى خالد خميس عبود119470261942114016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيعلياء رزاق عويد عفن119471261942102095

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطاحيائيمنار مهند حميد محسن119472261942103041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيعباس حسن ياسر عتيبي119473261941003091

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيمحمد حيدر حسن علي119474261941009126

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائيكرار جميل كريم خميس119475261841008023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمصطفى عبد الكريم اسماعيل فرحان119476261941033121

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين مالك سعيد119477221941310105

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمرتضى رحم حميد عون119478261941209225

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلاحيائيعلي ماجد حميد محمود119479231841255063

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيحيدر عدنان مطشر كمر119480221941051026

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيحسنين هاشم محمد علود119481261941209048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء والء محسن زغير119482261942080096

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيحاتم كريم عبد جاسم119483261951022004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيعلي ناصر عبد حمزه119484221951033062
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيعلي سلمان محيسن علي119485281951016100

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيازهر مجيد سلمان ميذاب119486261951007008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيعبد السالم عبد الرضا جلوب سيد119487261951022016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقيعلي كريم جاسم رويض119488261951038014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى محمد سلمان خليل119489161951076082

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقيآيه صدام عيدان مويلح119490261952089002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمنتظر عالء زمادي نعمه119491261951005062

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقيصبيحه توفيق ذياب صبيح119492261952090013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيحسن سمير محيسن حسين119493261851027015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيعلي طالب عبد جابر119494261951008023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية تبارك للبناتواسطتطبيقيبيداء حسين ذكي بسالة119495261952077005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية تبارك للبناتواسطتطبيقيايثار أحمد جعفر مطلك119496261952077003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيعلي ابراهيم زاهر محمد119497261951008020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيقاسم ملك صافي خزعل119498261951017046

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطتطبيقيراضي كامل سوادي نعيم119499261951043015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيزياد سلمان دليان جار هللا119500261951011022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطتطبيقيحوراء محمد عبد الرضا كاظم119501261952117006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسن سالم سهر119502221951301052

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيفهد عادل ناصر كاظم119503161951077038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطتطبيقيرعد رحيم بدير نعيم119504261951043017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية االوائل االهلية للبنينواسطتطبيقياحمد رشيد حميد غركان119505261951048001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقيدعاء علي كويم ضمد119506281952071007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقياسماء موزان زوير شريب119507281952071002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيمظهر عباس مظهر توفيق119508261951009041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيعبد الجبار محمد عبد الجبار حسن119509281951013019

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيياسين مهدي عبد الصاحب فريح119510261951017074

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيمنتظر احسان نعمه عبود119511231951003077

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية االطهار للبنينذي قارتطبيقيعباس فاضل جبار صاحي119512221951034022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطتطبيقينبأ كريم دحام جناني119513261952089022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيعلي نعمان محسن شاعل119514261951004037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية اليسر للبناتواسطتطبيقيسجى عبد هللا حسن علي119515261952109008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقينور الهدى اياد رمضان عبد النور119516261952097053

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقياسعد عذيب غنيمه جايد119517261951027006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية االقصى للبناتميسانتطبيقينور عقيل محسن مسيعد119518281952071020

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيحسين يوسف جبر ذياب119519221951031011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيمآرب قاسم كباشي محيسن119520281952068053
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االحرار للبناتواسطتطبيقيرؤى صباح حاوي حمزه119521261852106012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيابرهيم محمد جبر عليوي119522281951151008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارتطبيقييقين جالل عبد السادة منشار119523221952204031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقياسامه عادل ناصر عكاش119524261951202016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيحسين حميد جبر عويمر119525261951019013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0الخارجياتواسطتطبيقيزهراء عبد الرضا كعيد بكتاش119526261952401007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقياحمد هادي حنظل ظاهر119527221851054004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطتطبيقيحمد علي عامر كحيط119528261951202037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيرضا عارف عبد الرزاق كاظم119529281951012037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيمصطفى حمزه زاهر محمد119530261951008030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين نزار جمال منور119531161951363067

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االوائل االهلية للبناتواسطتطبيقينورا حسين موات خليفه119532261852080015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيعامر جاسم قاسم هاشم119533261951007040

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الفرسان للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى عدنان طالب عبد الحسين119534161951009032

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحسين علي عبد الساده عطيه119535281951151187

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيسعيد قاسم شخناب غركان119536221951311082

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيسجاد قاسم عطية ثغاب119537261951002022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيحمد عمران عوده شبيب119538231851190009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطتطبيقياحمد رعد فهد هالل119539261951038001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيمحمد رعد غريب حميدي119540261951005048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقيتبارك مراد حسان منصور119541221952172017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقياحمد ظافر موسى هاشم119542261851002001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيعلي حسين عزيز فرج119543261951005029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيعقيل سامي طالب كاظم119544221951051023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيحسين كريم هيلي حنيش119545261951017021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر رافع عباس رجا119546111951005049

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارتطبيقيزهراء كريم جبار حذيه119547221952168016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيعلي نهاد صالل عطيه119548221951029036

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيبثينه كريم شياع حسن119549281952190015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيحسين علي حسين عبد119550261851011017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قارتطبيقيجيهان عدنان ناصر حسين119551221952142001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقييوسف ياسين خضير ضامي119552221951374099

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطتطبيقيصابرين حسن عباس لفته119553261952079007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيزينب ضياء عبد الحسن ضيدان119554281952078021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقيعلي ناصر ساير عيدان119555221851054055

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيزهراء غالي حمادي طهيوش119556281952060028
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقياالء محمد حسن لفته119557281952074002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقيزمن شيال جابر دويج119558261952086010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية خولة للبناتميسانتطبيقيغدير عدنان خزعل محمد119559281952083017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيشمس احمد ولهان فليح119560281952059033

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيكرار صادق فاخر حسن119561161951002172

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيكرار حيدر جادر عبيد119562221951004047

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية السنية المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيجبار كاظم جبار غركان119563241951211007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمحمد فاضل عباس جلوب119564281951008096

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيمهدي ساهر مهدي علي119565281851021065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية شيخ سعد للبناتواسطتطبيقياعياد حميد رسن غازي119566261952145003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيحسن سعدون حسون عاكول119567281951016021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيعباس علوان عبد الحسين كويطع119568281851104034

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيمصطفى محمد عباس كاظم119569261851002069

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيحمزه حميد جواد شياع119570221951307064

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقياحمد طه خضير قاسم119571161951046006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيمحمد صاحب مرزه فندي119572261951027064

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانتطبيقيفاطمة عبود دهش شلغم119573281952053006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيحسين فياض سرحان مساعد119574261951019014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية االحرار للبناتواسطتطبيقيهيام حامد حيدر عبود119575261952106006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيمقتدى هادي جالب حاجم119576221851063052

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد سليم حسن جبار119577161951078026

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيصادق عبد الباري ياسين خضير119578161951016059

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيجعفر فاضل غافل حسين119579261951205010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيابراهيم رحيم فليح سيد119580261951209002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيغدير محمد جعفر علي119581281952063025

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطتطبيقيمحمد كاظم حسين دويرم119582261951017055

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيعلي حيدر عباس عويد119583261951033036

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارتطبيقيمنير عدنان شراد كويش119584221951078016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيمريم صالح مارد فارس119585281952077080

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيحسين عالء سالم عبود119586261951012006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيعبد هللا جبار حسن خلف119587221951017031

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيزينب محمد عباس محمد119588281952063022

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية جابر بن حيان للبنينميسانتطبيقيسجاد علي مطر حسن119589281951023008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيميثم صبيح هاشم عيدي119590261851002077

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الميمون للبنينواسطتطبيقيعلي رائد شاكر مصطفى119591261951033037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن حيدر عبد الحسن اسماعيل119592101951033006
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيمحمد جاسم محمد سعد119593281951104045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية شيخ سعد للبناتواسطتطبيقيداليا هاشم ذياب زامل119594261952145004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطتطبيقيساره حسن عويد علي119595261852102026

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي هادي حمزه وادي119596261951205046

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيمصطفى جبار ابراهيم طاهر119597261951209139

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيعلي عادل محمد علي119598221951311117

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيعبد الحسن علي شنون نعمه119599221951091044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيمحمد قاسم محمد شهد119600221951017051

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانتطبيقيعدنان باسم خلف منحوش119601281951010008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية علي الغربي للبناتميسانتطبيقيهناء جعفر سعيد سلمان119602281952065030

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية التحرير  للبنينواسطتطبيقيمرتضى مهدي خليف كناد119603261951002050

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيعلي عبد عون محمد الزم119604261951209094

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيرسل محمد عبد هللا شنين119605281952063009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقييقين علي خلف احمد119606161952184116

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيعباس كريم كاظم حسين119607261851027044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا ماهر رمزي عز الدين119608101951013050

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عزيز جياد حسن119609221952125012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية االلباب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيدعاء خالد ناصر ديوان119610161952281002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد برغش عنيد119611221851081057

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسين عبادي عطيه119612141851026032

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءتطبيقيمصطفى مجيد شافي عبد العباس119613271851035033

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطتطبيقيتبارك سمير محمد حميد119614261952117005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيحيدر راضي عبيد فنون119615211951011009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الكحالء للبناتميسانتطبيقيزينب محمد عباس محمد119616281952061010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيصابرين علوان حميدي سلمان119617281852068041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيسجى كامل وحيد سلمان119618221952125021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا طالب حمدان محسن119619161951012037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الكرامة للبنينواسطتطبيقيحسين جمعه عبد دخيل119620261951004016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيبنين كريم صبري حسين119621221952170006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد داخل حسن محسن119622161951049129

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيسحر جواد كاظم كريم119623281952080013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفتطبيقيوسام محمد عبد الرضا هادي119624251951150288

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيآمنه رائد عبد اللطيف باقر119625161952381002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيبدر الدين احمد خميس عباس119626141951013016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار علي هاشم عبد الحسين119627281951151543

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيفاطمه عبد هللا سلمان ثاقب119628221952427060
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيضياء احمد محيسن علي119629281851044075

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيموسى محمد ياسر بدعي119630221951311185

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةميسانتطبيقياحمد فريد واهم كاظم119631281951150001

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية العرب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ستار جابر ظاهر119632161951370037

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقياحمد قاسم محمد حسن119633281951009005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنيناالنبارتطبيقيصفاء حسين دحام مصلح119634191951363024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الحوراء للبناتنينوىتطبيقياالء عبدالحسين زينل حسين119635171952236003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيحسين محمد علي عبيد غانم119636221951009013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيعباس ستار حمزه محسن119637261951005021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية اليقظة للبناتبابلتطبيقيايات عبد الحسين عبود محمد119638231852089003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيعلي ناظم بكي عيسى119639221851022070

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيعباس رحيم عبد حسين119640261951205029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميسانتطبيقيسجاد جاسب صباح فهيد119641281951102007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيحمزه ضياء طاهر كمر119642261951209045

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الحمزة للبنينواسطتطبيقيحسن كاظم عبد الرضا علوان119643261951003012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميسانتطبيقيايمان عبد الحسين جبر احمد119644281952054003

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية االنفال المختلطةبابلتطبيقيعلي عبدالكريم ياسين عزاوي119645231951169015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى630.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيكرار حاكم عزيز حميد119646261941001143

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد كريم موسى درويش119647141941026008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزهراء قاسم حسن يونس119648271942069053

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيموسى هادي فاضل هادي119649121941031208

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيايمان عماد قاسم علي119650121942094037

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية النهروان المختلطةبابلاحيائيحسين علي عاصي عسل119651231941181017

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسجى حسين درويش حمد119652111942078013

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطاحيائيحبيب علي محسن حسين119653261941155008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيايالف جليل ابراهيم حسين119654261942074016

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةاحيائيجواد راسم جواد عبد ايوب119655151941002011

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى طارق محمود عواد119656121941014034

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية القطيف للبنينواسطاحيائياحمد راشد صغير خليف119657261941041003

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيحيدر محمد عناد بريسم119658231941051043

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيطيبه عدنان مطير محي119659261942250169

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطاحيائيمنتظر محمد مهدي ناصر119660261941011152

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقيمرتضى قاسم جابر عبيد119661261951016016

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيأماسي اكرم فاضل مجباس119662231952119002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية العزيزية للبنينواسطتطبيقيعباس فاضل محمد حسن119663261851014038

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيمصعب خالص عابد سالمه119664261851012036
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الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعادل عبد العظيم صبري علي119665161951357168

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطتطبيقياثمار جمال خلف حمزه119666261952126001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الصويرة للبنينواسطتطبيقيمرتضى غازي صوجر كاظم119667261851012031

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قارتطبيقيساره عباس عبد مجلي119668221952210002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسين عبد الباري عجيل119669161951028045

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي خضير مسجد119670161951365182

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعلي أياد عبد الكريم حميد119671231951051036

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين كمال مهلهل شلش119672141951012012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيكاظم احمد حسين جازع119673221951021063

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىتطبيقيالحسن منذر حسن عباس119674101951004003

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي عبد هللا مغتاظ عوده119675121851032052

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد المطلب محسن كاطع119676161951352140

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارتطبيقيمنتظر ازغير خشان علي119677221951056007

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد الكريم كامل حميدي119678221951006067

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيحسين احمد حنتوش صويلح119679261951009007

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيطالب مشتاق حسن حمود119680111951008030

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد جاسم احمد عباس119681111951206001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية العرب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صالح عامر عبد الساده119682161951370065

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيطارق محمد طارق حميد119683131851010038

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار محمد كاظم ناصر119684141951050030

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيعباس جاسم محمد حسن119685261951009015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينبابلتطبيقيكرار احمد مالك عداي119686231951282023

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلتطبيقيعباس اياد حسين عباس119687231951252087

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية النبوة للبناتديالىتطبيقيرسل وسام غازي حسين119688211852145006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيمصطفى ستار مزعل عبد119689281951013037

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينبابلتطبيقيعلي محمد حسن لفته119690231951038023

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين لفته مدلول علي119691221951309012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قارتطبيقياكرم علي عزيز عليوي119692221951314010

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية العراق الجديد للبنينبابلتطبيقيمصطفى حميد جواد كاظم119693231851052045

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية المثنى للبنينواسطتطبيقيكرار حميد صادق علي119694261851005054

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقيمرتضى باسم محمد حمزه119695221951004052

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيجاسم محمد تركي علي119696231851051015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيمحمد عبد السالم مجباس احمد119697231951051056

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيعمر رائد علي ناصر119698231951009038

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمهدي علي حسين فجر119699141951201347

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيبارق صالح مهدي برهان119700241951016018
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الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيزيدان علي ناصر جابر119701251951007087

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيمحمد اسعد عبد الحمزه مبذر119702241851003058

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد عباس عودة والي119703281951151616

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيمحمود صباح مرعيد جلوب119704261951205063

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية حلب للبنينبابلتطبيقيعلي سمير سلمان محمد119705231951056006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطتطبيقيرسل نزار جميل مليش119706261952117007

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقياحمد صالح عواد كريدي119707261951205003

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيامنه صبيح عليوي عبد119708161852162002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الخالق صباح مرزة محمود119709121851002029

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيأيات عدنان رشيد مجيد119710221852141002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيياسر عبد الجليل ابراهيم حمادي119711141851004038

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي مرزه هادي عبيس119712231951257091

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية التراث للبناتبابلتطبيقيزهراء فالح يحيى موسى119713231952148014

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية السدة للبنينبابلتطبيقيمحمد باسم فخري عبيد119714231951016037

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى593.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيمحمود امير محمد عباس119715231941009118

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الدبوني للبنينواسطاحيائيعلي محمد عبدالحسن نعاس119716261841034014

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم حميد شايع حمد119717131842078037

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر صباح مجيد كلو119718161951002240

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينذي قارتطبيقيمحمد عباس عبد الحسين عبد الساده119719221951373087

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيبتول حميد حسين صالح119720161952220006

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامير علي احمد حسين119721111951151004

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي ذياب جبار119722221951036090

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحيدر عادل طالل عزوز119723221951310070

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قارتطبيقيسجى عبد االمير حسن طالب119724221852126007

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيثائر مثنى غازي سليم119725131851031013

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي جسام محمد سالم119726121951030065

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية النجاح االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيمصطفى اثير مجيد خضير119727241951068012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيرؤى كريم جواد محيسن119728121922127037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى488.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيهدى جواد هاشم جاسم119729121922104039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيرنده عبد الغفار عبود حسين119730141922074050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيحسين ظافر صاحب هندال119731101921001011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيايمان طالب لهمود عبيد119732111922079008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبينور جواد هاشم جاسم119733121922104035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر فاضل عبد النبي كاظم119734141922115082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حسين عبد ربه جعفر119735121921048069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيورود نهاد فاضل فخري119736111922111093
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيمحمد عبد الرحمن محمود حسن119737211921081033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد ستار جبار سرهيد119738121921034076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي احمد حمدان وجر119739131921008091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيشيماء علي احمد جاسم119740111922084066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي سلمان جخر حمدان119741131921008098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيقمر عامر محسن عيدان119742141922071044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيرسول سعد ضيف علوان119743121921048038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيرغد هيثم تركي عيدان119744131922071029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبينمير سعيد عباس ابراهيم119745131921252145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد كاظم حسين ارزيج119746141921032052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى خميس احمد مطر119747101921040063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبياحمد شامل محمد علي119748101921015003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبياحمد محمد عباس حميد119749211921067004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى حسين علي عبيد119750121921016022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيفهد شهاب فالح حسين119751141921025045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبيوائل سامي نواف خضير119752111921152026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء رسول محمد عبد119753121922117017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب محمد هاشم محمد119754121922100020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار عبد الناصر حسين حميد119755121921005057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيذوالفقار عبد الحميد مجيد مصحب119756141921185013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبياحمد عدنان مجباس فهد119757131921024007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيدعاء محمد جاسم خميس119758101922079007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء كريم عبد مناحي119759141922080048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيوسام وليد علي طه119760121921177025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيسجى علي عبد الكريم حمزه119761131922078024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيعبد العزيز غانم سالم ناموس119762261821203039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر هاني كاظم قاسم119763141921045013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيسعد علي كاظم موسى119764101921022024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الدورة األهلية للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ وليد عزيز رحيم119765111922093005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين حاتم كريم شرهان119766151921011010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى راضي مزهر محسن119767151921009204

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن سعيد عبد علي حسين119768151921009025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر عدنان عباس مفتن119769151921003031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر حسن ناصر عباس119770121921044031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىادبيجواد علي جواد كاظم119771211921016006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيايهاب محمد ابراهيم غيدان119772131921030008
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيحمزه وليد عليوي ناصر119773111921044008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيزينب عبد الكريم عباس كاظم119774101922107024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبينورهان سليم جبير سابط119775131922118162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء نهاد حسون فارس119776151922044041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيحسين مؤيد حسين نمام119777131921034034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس ضياء عبد المجيد هاشم119778141922127049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبينور الزهراء علي عبد الحسن مبارك119779141922075204

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبينمارق علي عبد الكريم فليح119780131922102020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبيحسن علي هاشم محسن119781131921026021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيليلى محمد سلمان عباس119782101922092018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيغيث جعفر زاير جافل119783141921009052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيصهيب علي احمد حمود119784111921181055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيرنا قحطان عدنان غليم119785111922104034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الوهاب قصي فاضل سامي119786111921009053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيامال علي بدر خفي119787131922103006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ بهاء عبد االمير حسن119788121922127097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي ستار كصاب حسان119789121921047107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل محمد حسب هللا علوان119790141922144017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب هاشم مهدي حمد119791141922095043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةادبيمحمد بشير حمود سالم119792141921184009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيبدور باسم عبد عون عكار119793121922116005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيامير هاشم ساجت عبد هللا119794121921009019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيمينة حسين حسن عبود119795111822101051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمحمد عبد احمد عبود119796231921001065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعلي سالم داود سلمان119797131921034082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيطيبة خليفة أحمد محمود119798131922101062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار محمد رشك عباس119799151921074138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفادبيعبد المنعم فالح منعم عبد الزهره119800251921045012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك قيصر ماضي غضب119801141922068005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيزينة حيدر منذر ابراهيم119802121922035006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد خزعل وادي اسود119803111921156007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيمرام ماهر شاكر محمود119804131922104041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين هاشم قاسم119805141921045035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حميد كامل خميس119806141922110060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه عالء كامل كاظم119807121922134131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيغيد حامد تومان جبر119808111922099038
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر حاكم فرحان بدر119809151921010097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عباس اسود حسين119810141921205089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء صالح مطشر سيد119811121922113017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيبسمه قصي محجوب سالم119812101922120016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرغده عامر عبد الواحد ابراهيم119813141922079040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب حسن صالح عباس119814151922040068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه رحيم نعمه دعيم119815131922098140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى علي جاسم عبدالعباس119816121921047163

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينور عبد الجبار عمران عيسى119817111922215057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيريم ثامر مالك لفته119818111922073037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحيدر علي راضي محسن119819131921012047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين عباس ناجي طه119820121921048041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا علي جوحي علي119821141922093081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد عالء ناصر حيدر119822141922068020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم اركان انور عليوي119823121921010001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس محسن حميد طاهر119824141921024137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيهاله حسين محمد مهدي119825141922082035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبياساور عبد الهادي عبد زيد ابو الشوك119826141922142002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عماد قاسم جلوب119827141921036024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيحنان رشيد كريم حمودي119828131922092015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه صادق جدوع غالي119829111922078027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيايات عباس حسن عباس119830141922093012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام رياض قاسم احمد119831111921181145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبينبأ فراس عبد الرزاق عبد علي119832131922116051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل داود سلمان جابر119833151921008110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيامل حسين عويد غياض119834151922048010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الشروق المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي زيدان عبد هللا زغير119835151921074107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه محمد عبد ليلو119836151922046017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد ثامر رحيمه دويش119837151921003037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا سالم عبد ناشي119838151921020074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيغفران وصفي اسماعيل ارحيم119839131922080049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جاسم محمد مربط119840151922049031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيحسين مازن عدنان ادهم119841101921021016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جاسم محمد عبد علي119842131922093051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية سامراء للبنينالرصافة الثانيةادبيحمزه عبد المرتضى كريم119843141921031025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمنتظر فريد فاضل محمد119844121921003097
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيحنين هالل عطيه زغير119845121922099020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي محمد حماد عدون119846141921036110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبياحمد محسن فليح ظيغم119847121921018006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيصابرين عادل ساجت رشك119848151922056068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى احمد علي حسين119849131921001107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيسجاد ابراهيم عبد السادة عواد119850131921008061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل سلمان محسن كاظم119851131921045074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبييونس حازم خضير صيهود119852131921003074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم رعد رحيم جبر119853151922045110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيكوثر عبيد خالوي عيال119854151922050100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيسحر حسين جواد كاظم119855131922107074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى رزاق عبد قاسم119856151921001150

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبييقين معن رشيد خضير119857131922116058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيأبو الحسن علي هاشم ابراهيم119858111921007002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى احمد اسماعيل احمد119859141922075129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه راضي جعفر محمد119860141922073092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية مأرب المختلطةالكرخ االولىادبيمشتاق خضر بطاح حمد119861101821158017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيرحاب كريم زغير خلف119862141922090022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينكربالءادبيحسين عبد الكريم سعد محسن119863271921045017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا سالم نجم عبد هللا119864101921011025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبييوسف سعد خليل محمد119865101921011051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبينور الزهراء عباس صحن كريم119866131922098175

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىادبيمريم محسن حمزه حسن119867101922091041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمحمد سامي حسن حمود119868131921011084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيآيات أحمد ستار لفته119869111822065002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنبارادبيعماد طارق تركي فرحان119870191921362058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيغدير صالح هادي هراط119871121922171008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية عمورية للبناتكربالءادبينرجس حسن وادي خشان119872271922098036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيخير هللا عامر حرج راشد119873111921025022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب محمد سليم غني119874111922105046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك محمد صبار عبد الرحمن119875111922115005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل عبد ناصر حسين119876111922073034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين معتز عثمان سلمان119877121921200022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيحال محسن عبود حمود119878111922078009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيمنار صبيح محسن مطر119879151922046062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحمزة عادل حسن مدحي119880261921016010
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيحسن موسى شيحان زبار119881261921041013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيأسراء محمد باقر رمضان119882131922107002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيصفاء جاسم عباس شياع119883151921002088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيرانيا منذر عذاب لفته119884111922089043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيموده طه ياسين حسن119885141922077068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيغزوان صبحي محي زكريا119886111921033085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيامنة زهير جليل داود119887111922102004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىادبيزهراء عباس مجيد شبيب119888101922104006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيشروق جاسم محمد عويد119889151922051082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عبد الزهره كريم سلمان119890151921003105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه محمد مهدي حسين119891141922077009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه عبد الجبار سوادي شناوه119892141922077042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار رزاق جاسم عكاب119893151921002142

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد جاسم محمد عجر119894151921005039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد صفاء عبد االمير علي119895151921011002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيزينب عامر عبد الكريم طعمه119896101922116006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيياسر مهدي جبار ابراهيم119897131921006099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه صبحي كاظم علوان119898101922092017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيساره مؤيد عدنان ناصر119899101922133043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيطيبه عصام كامل جاسم119900131922111067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيحمزه عبد الحافظ محمد عباس119901131921029014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيكاظم علي حيال سالم119902131921038039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيميس سعيد رمضان ناصر119903131922072037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينبابلادبيمحمد سعدون جالب جياد119904231921073026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيخليل يوسف خليل عيدي119905141921004023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى حميد رشيد علي119906151922056089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية كوثا للبنينبابلادبيحسين حميد رميح عوده119907231921051015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيجاسم قاسم محمد سلمان119908121921003008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد محمد خليل ابراهيم119909121921029009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيساره عدنان صالح مهدي119910131922101052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيطالب علي صالح علوان119911131921033014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيعبد الخالق حسين علي محمد صالح119912131921033016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيقمر يوسف حسين حجي119913141922082026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي رعد هليل فرمان119914141921048082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مهدي سلمان حسين119915141921024180

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء هاشم ديح اكعيد119916141922100019
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب خليل ابراهيم جميل119917141922124034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين حاكم كاظم عباس119918121922110011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه محسن عبد الزهره رمضان119919141922102065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيليث عادل عبد كريم119920141921037227

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس ناجي عبد الواحد ناصر119921141922090060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه اياد كاظم عبد النبي119922141922076087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد هادي عليوي119923141922070044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل صبيح حسون علي119924141921029074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر حسن سالم كريم119925141922121028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيسكينه عبد االله عبد الجليل خليل119926121922087033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيأيمن ثامر حمزه سلمان119927141921005006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيضرغام صباح حسن عبد119928141921005043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبياسيل محمد محسن عوده119929141922066003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد علي حسين موله119930141921030005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد فراس محمد خلف119931141921177009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنبارادبيحاتم كريم عباس عبد الجبار119932191921362018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الزاكيات للبناتالنجفادبيام البنين جميل جبار حسين119933251922071011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حامد كريم كاظم119934141922080025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل حيدر جياد حنظل119935141922144016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنبارادبيفيصل عدنان خليفة جدعان119936191921282007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى مهدي صالح منهل119937141922079069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس صالح حسن الزم119938141922074137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيضحى جاسم بالل سليم119939131922104030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبياحمد وليد لطيف عباس119940211921004011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةادبيتمارا علي سلمان داود119941141822125003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيسرى ابراهيم عواد ناصر119942231822094010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيعلي صفاء محسن كاظم119943261921015053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمرتضى عباس سلمان محمد119944261921013175

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عماد عبد الكريم مشوح119945111921180097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية قبلة االحرار للبناتواسطادبيوفاء رياض حمد كاظم119946261922138020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعلي مراد سفاح جاسم119947261921025056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد احمد نصر حسين119948111921156092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر استبرق فالح حسن119949111921059028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيخالد محمد شاكر سعود119950111921156031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىادبياسامه زيد عبد الوهاب مهدي119951101921029003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة ستار جبار كريم119952111922136057
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيتقي عصام فاضل عباس119953111921052012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبينور خلدون هاشم جلوب119954141922068046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيرسول حسين دكمان شمران119955261921155011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا محمود خليل عيسى119956111921032026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عصام طراد صكبان119957111922095061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيوديان حمزه حسن جواد119958261922108042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد هيثم شذر كاظم119959151921013089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبياستبرق محمد عبد علي مهدي119960131922129002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه محسن فعيل حسن119961151922042028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ جاسم محمد رشيد119962141922223070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد حيدر كاظم وهيب119963151922048086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين صالح هادي عبادي119964141921018032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد تركي حسن عزيز119965111921015091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيعائشه جمال فريد صالح119966101922093019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيحوراء غالب عبد الحسين كريم119967131922071023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيسيف فؤاد عبد هللا سويدان119968101921017022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيهناء عمر حيدر حسن119969111922084122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيباقر كريم عباس حسين119970131921024019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبياحمد محمد فاضل خلف119971131921021007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيعلي رزاق محسن سهيل119972101921030010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبيمحمد حسن كاظم عبود119973131921038044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيحوراء علي شرهان علي119974131922077013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبينبأ جعفر رحيم علي119975131922077059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه مشتاق كامل محمد صالح119976131922072034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيتقى محسن عبد الواحد محسن119977131922093025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيمهيمن موفق نجم عبد119978131921015065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيزبيده احمد عبود فدعوس119979101922118034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه هاشم عباس حميد119980131922091086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه الزهراء احمد عبد الرزاق نجم119981131922075024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبينور هادي نجم عبد الحسين119982231921186038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيزنوبيا باسم رحيم علوان119983231922095019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيمحمد حسين ستار فاخر حاجم119984221921062029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيسمر منهل حاتم ابراهيم119985101922106017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيعالء ابراهيم علي نحو119986141921400050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف حكيم مال هللا مخيف119987111921201036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيحوراء خالد ناجي عكله119988111922071020
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي سعد عبيدة حسين119989111921015072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةبابلادبيهامان شامل ماشي هراطه119990231921199022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيامامه احمد جاسم محمد119991131922091009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيسالم خلف كاظم مبارك119992131921013020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب رياض جاسب عبد الحسين119993141922134047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيرحاب حميد خضير مطير119994141922073036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار نصير لفته محمد119995141922138007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محسن ناصر حسين119996121922099039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيآحمد فالح محمد خضير119997111921024006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عادل جاسم جواد119998121922110046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى احمد حرج عباس119999101821035039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محسن عزيز سلمان120000141922109034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد عبد الساده عبد الرضا120001141922107022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيامير حيدر صالح راضي120002141921045003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيعبير هادي هليل كاطع120003141922075150

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيزهراء فائز مسعد صالح120004141922401052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيايه عبد االمير سيد رحيم سيد علي120005141922082006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزينب عباس جاسم هارف120006131922093066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي جاسب مذكور120007131921002025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىادبيغدير علي جلوب صبر120008131922243007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيايات ابراهيم سلمان صايل120009111922073010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيابراهيم جواد حسين خلوفي120010261921151001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية وهران للبناتالكرخ الثانيةادبيجوانه جعفر كاظم راشد120011111922115006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد مدلول ثامر عناد120012121921202081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيمنتظر محمد عزيز ذياب120013261921044057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى راضي قاسم راضي120014121922134098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيزينه فارس ناجح جمعه120015261922083030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيظيف حميد عاشور خليل120016111921207037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن مهند عبد الكاظم فالح120017111921011012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حميد مجيد شناوة120018111921003002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد كريم محمد عبد هللا120019111921047025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيرحمه ناصر مطشر عبد السادة120020261922126031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسالي عباس ضرس وروش120021111922075035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء زيدون رحمن علي120022111922104041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيشمس محمد جاسم محمد120023131922116037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعبد اللطيف ضياء عبد اللطيف محمد120024101921017032
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبينرجس سلمان علي حسين120025131922105045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيزينب حارث صالح حسن120026131922105021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحاجم هيثم مدلول حاجم120027141921026023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء عبد الستار مغيص محمد120028141922143020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيسجى عامر احمد قادر120029101922105021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيرسل محمد خضير داخل120030151922053021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب شاكر جمعه جوحي120031151922053037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حسين علي محمد120032141921208157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات رسول راضي جوين120033151922045010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيكلثوم عبد الحسن مشالي سلطان120034151922045108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء حافظ عباس نعمه120035151922047052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيأحمد حيدر عبد حسين120036131921027003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ضياء ظاهر هادي120037131922077025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين قيس محمد لفته120038151921018027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيمحمد سلمان امطير اشالكه120039231921054029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين محسن نجم جهلول120040151922058019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيحنان حاتم آني حسن120041101922106012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبياحمد جاسم ناظم علي120042131921023002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية البالد للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد مهند احمد مهدي120043121921008005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين حيدر جاسم نعمة120044111922136019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االنفال للبناتاالنبارادبيسعاد حسن حسين عبد120045191922226005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيهاني رياض رزاق هادي120046121921044096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيميامي شاكر نايف عبد120047121922101022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبة ابراهيم حسن مصلح120048121922103037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي امجد كريم موسى120049121921044046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم مدحت اسماعيل جميل120050121922082032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبينوره علي سوادي شبير120051121922112115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن صابر حمود كاظم120052141821024046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء اسماعيل هجان عبد علي120053141922069011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن قيس حسن جاسم120054141921030016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عودة اسماعيل سهيمة120055141921012011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى ياسين حسن عباس120056101921016068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب علي طالب كاظم120057121922134083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيشهد مصطفى حميد عبد هللا120058131922103064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم رياض محمد صالل120059141922109068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيالمختار سعيد مذكور عبد الصاحب120060121921044011
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى سعدون عصفور خنجر120061141921036099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيحسن حسين عبيد حسين120062261821173010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه حسام هادي عبد الكريم120063141922097028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الرائد للبنينالكرخ االولىادبيسجاد كامل عبد هللا جاسم120064101921001018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيقتيبة طالب عطيه حمود120065101921011040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبياالء مهدي منجل شاهين120066101922108007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الشهابي للبنيناالنبارادبيعامر عبد الستار ابراهيم مشوط120067191821034003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيغفران فاضل خضير محمد120068111922401070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعبد المهيمن فياض صالح عبد العزيز120069101921014045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءادبيحيدر ناظم عبد االمير عبد120070271921150033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيياسمين حكيم احمد ابراهيم120071111922218075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه علي خليفه ابراهيم120072131922078039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيرامي محمود سلمان محمد120073261921013052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيطيبة حسين علي راضي120074111922157029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيميس منير منصور علي120075111922106060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا هاشم غازي هاشم120076111921033065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى احمد رحيم خلف120077151922040131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيابو بكر اياد عبد الجبار علي120078111921003001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى محمد الوس فندي120079151921004061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيعلي وديع هادي جاسم120080141921210082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيفهد سعود عبد الجبار محمد120081111921034046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيفرح محمد عباس جبر120082111922067044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رعد طارش يونس120083141922222019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم حسين مظهور مهنى120084111922095106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد رعد مطر رسن120085131921252117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية واسط المختلطةالرصافة االولىادبيمحمد عماد عبد هللا توام120086131921174013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد خالد خميس ناجي120087151921018050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيهيام خليل عكله غالي120088141922149026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيايهم ابراهيم اسماعيل ابراهيم120089141921009014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيشيماء محمد خشم حسن120090151922054077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد رحيم كعود عذافه120091151921020051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الغدير االهلية للبناتالرصافة الثالثةادبياسراء عبد الحسين كاظم حسين120092151922061001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر احمد كريم مايخان120093141921009072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد يحيى خليل عبد120094111922128020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيصبا يحيى نايف راشد120095111922129022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىادبيعلي عالء حسين نعمان120096131921028016
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيدانيه علي حسين هاشم120097131922080020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيزينب احمد مطر عمر120098131922172009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر شاكر خلف عتيوي120099131921017103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيدينا خالد عوده علي120100101922079008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبييقين حسن نجرس كعود120101101922101075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء حميد ماضي  بشير120102151922058035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبياديان احمد عبد علوش120103131922122004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبينور نعمه علي زوره120104131922099062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيتبارك هدير صبحي علي120105101922106010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيعباس عبد الرضا عباس عمران120106131921023038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيمحمد عبد هللا دايح علي120107211921062030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عبد الكريم محمد درب120108111921012067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيامنه يحيى عطوان محمد120109131922073008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبينرجس عباس فاضل يدي120110121922089060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين ناصر جبار جماغ120111141921054012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى صفاء خليل فدعوس120112121921044088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد جاسم زامل خلف120113121921048101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيايه جاسم محمد سلمان120114121922103007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبياحمد رعد صالح كاظم120115101821005002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عباس عبد الحسن فرهود120116141922076002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيمصطفى سلمان كريم عبد120117211821248047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى سالم محمد حمدان120118121922090046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبيعبدالحميد مجيد شكر محمود120119121821023016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيقاسم صبيح فهد فندي120120141921008085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيفجر صباح حسن عزيز120121141922071043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينبأ انور حسين عباس120122141922071054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيمحمود محمد محمود ارزيج120123101921022074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عباس محمد مسلم120124141922101014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين فاضل هاشم120125141921061060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عمار طارق عبد الجبار120126141922101003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه رعد طوب كطان120127141922075168

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى حسب هللا غضبان سباهي120128141921024274

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد الكريم جاسم رسن120129141922090033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبياحمد خالد شالل فرحان120130101921011004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيسجى جواد عوده جبر120131131922098097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية صقر قريش المختلطةالكرخ االولىادبيعمر احمد شهاب حمد120132101821155017
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عباس بديوي مسير120133141821201218

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيمريم ليث هادي احمد120134131922098158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد مهدي كاظم120135111822136040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيهدى ماجد عبد الحسن عزيز120136131922098186

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه خالد محمد مجول120137141922076109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيعباس جبر ازغير بجاي120138131921011051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبينريمان قاسم محمد درب120139141922127075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيصالح حسن رشيد كرجي120140141921032026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيهاجر علي كاظم جبار120141141922079128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل احسان فليح حربي120142141922080017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيغيث عوض رحيم كاطع120143141921061082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيميادة عبد الحسين جوده زامل120144131922098164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه حيدر بدر مري120145121922087038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0الخارجيونالكرخ الثالثةادبيمحمد اكرم صالح محمود120146121921400030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى مصطفى عبد هللا رشيد120147121922231036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه فراس عبد علي عبد الحمزة120148121922231037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الفرات المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى جاسم ثامر محمد120149121921210020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبييوسف روكان قحطان عبد هللا120150211921005063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس حمدان حسن عاشور120151111921025034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبياالء حسن علي خميس120152111922157003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى عالء حسين علي120153111922112143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االحرار للبنينالكرخ الثانيةادبيايمن حسين محمد حسين120154111921051008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيعثمان خطاب شهاب مسعود120155111921033067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عبد الجليل علي حسين120156131922109020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين غازي علي شكر120157111921011018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيميعاد عرفان ضامد رحمان120158111922061053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبينور رحيم مديح سهيل120159261922110040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيساره صفاء كريم داود120160151922049052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية القدس المختلطةالكرخ الثانيةادبيعبد هللا سعد الدين عبد هللا حمود120161111921168007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر احمد علي حساب120162111921029047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيامير اسعد حمزة خضير120163111921032009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيفاطمه علي كصيكص عاد120164261922126076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيمروه ناجي غازي ناجي120165111922075052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس خليل مظلوم حسين120166151921009098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم خالد عبد الساده امسلم120167151922049076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب احمد جبار غضبان120168141922102052
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيمحمد سعدي عاجل عباس120169261921151017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيعلياء عمر يوسف ذياب120170101922118062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيآيه عبد الصاحب محمد عباس120171131922071003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد فوزي حسين عبد120172141921009007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيعائشه عبد القادر محمد جاسم120173141922100066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء كامل سليم جوده120174151922047061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عدنان حسين عويز120175151922047104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء سعد عويد جاسم120176151922050025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى جواد كاظم جلوب120177151921008144

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيسرور طه حسين عالوي120178101922077031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيمريم عالء عمران موسى120179131922106076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيزهره يوسف ادم حامد120180131922172008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيحنين سعد بدران احمد120181131922096003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيمحسن ناهض خيزران محسن120182131921030050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد شهاب احمد عبد هللا120183101921206058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية حطين للبنينبابلادبياسامة حسين عبد العزيز حسين120184231921023003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبياستبرق غانم خليل ابراهيم120185151922056007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنبارادبياسماء صبحي محمود حويفظ120186191922188004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيزينب عدنان ميزر عويد120187101922092009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتالكرخ االولىادبيشمس ماهر حسين جبير120188101922124005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب علي خلف فهد120189121922096030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيذو الفقار علي كفيل سمير120190141921045014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعالء صبري مصلح جبر120191111921204147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد خضير عباس رمث120192141821024092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي مشتاق جاسم حمادي120193121921029032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيعبد الرحيم حسين حامد عطيه120194231921192012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيسجاد توفيق خيون عبد الحميد120195131921007023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي محمد حسن علي120196141921013099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية العراق للبنينالرصافة الثانيةادبيحمزه طاهر حميد داود120197141921040008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيندى طالل ابراهيم سهيل120198211922119033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الوهاب اكرم صالح محمود120199121921027014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيزمن عبد الصاحب اسد سلمان120200121922100011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ عادل عبد هللا عبد120201111922086048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى شياع جهاد سلمان120202121922099053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيكرار كريم رحيم صادج120203121921034120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عبد الزهره فليح حسن120204121922095019
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الغدير المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مهدي عباس هزاع120205141921207015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فرج كعيد فياض120206141921029060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلادبيمنى عبد السالم رجه عباس120207231922178022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء فخري شغاتي بدر120208141922124019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيصهيب سمير سعيد عبيد120209121921017022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبياحمد حسن دنبوس حميد120210261921024001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه عدنان سالم عباس120211111922072045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيالحسين علي ابراهيم محمد120212111921057008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عامر ابراهيم عيسى120213121921200051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين سالم مكطوف شمخي120214111922112033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير احمد حامد رياح120215121922134120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار علي عبد محمود120216111921021105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيصهيب انور حمدان كاظم120217111921033044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيحسين علي عبد المحسن فيصل120218101921027026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى محمد سليمان محمد120219111922078038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب جوحي جبر امعله120220111922076074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي عمر احمد علوان120221111921027081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا كريم داود محمود120222111921021069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا حامد عبد هللا ذنون120223111921034028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيزهراء رشيد فرحان بجاي120224261922126044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيخديجه شهاب عبد محسن120225111922106025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء علي قاسم جنين120226111922076067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جبار امحيبس خضر120227151921013057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيساجده حمزة ناصر سلمان120228111922128012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبياحمد فالح حسن كرخي120229141921210012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه صباح جعفر حبيب120230131922130034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه صاحب كاظم هادي120231131922132038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبينور فاضل حلو علوان120232111922089125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيجمانة كريم حسين سلمان120233101922133014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ رحيم حسان سعد120234151922042090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى ياس محمد كاظم120235151921010081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي موسى كيطان120236151921008040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء شكر محمود محمد120237151922050041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيمسلم محسن حسين مسلم120238261921162023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيديانا علي عناد عواد120239111922076043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن قاسم ثجيل جبر120240151921005016
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد صادق موسى علي منصور120241151921005097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيهدى حسين كاطع حسن120242131922106100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي عودة عزيز120243131921008043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحسن حسين عكله كحيط120244131921012033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيضحى حسين احمد مهوس120245101922109076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه محمد ابراهيم شنو120246101922101051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىادبيروان جالل عباس حمودي120247131922090002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيقمر عصام طه محمد120248131922075029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الفيحاء للبنينبابلادبيمحمد ماجد شاكر حمزه120249231921005033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيحسن حامد جبار داود120250131921031007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسن ثكب محمد كاظم120251151921015010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين علي فالح حسن120252121921009100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيصادق جبر نون فرحان120253141921024122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيوسام باسم محمد خضير120254211921076052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين بهاء بهجت عبد الرضا120255121921002017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية التسامح المختلطةبابلادبيحسين عبد الجبار عمران حسين120256231921192007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلادبيمحمد رشيد احمد شالل120257231921256099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيمحمد عباس عبود محمد120258191921086070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه سعد مجبل علي120259131922073087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيهند جمعه خضير عباس120260101922113099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عادل فهد صالح120261141921176063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء كاظم سعدون حسن120262121922099038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل فؤاد فوزي محمد120263121922101011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء علي حسين مكطوف120264121922125063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين  عالء حسين علي120265141921019023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمؤمل لؤي عزيز حسن120266121921047137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد فاضل عويد عباس120267121922098062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءالرصافة الثانيةادبيعباس خالد جبير خشان120268141921184005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيابتهال حسن عباس خضير120269141922107002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى سليمان عساف رحال120270101921022078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية السياب المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيليث زاحم ابراهيم علوان120271121821208031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيحسن عمر محمد حسين كاظم120272131921001026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتكربالءادبيعذراء عباس حسين عبد120273271922095025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيسالي باسم تكليف عبد120274141922080034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء علي طارش محمد120275141922101020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد محمد حامد سلطان120276141921019009
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل ضياء قاسم ديوان120277141922075065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيخالد عزيز شالكه شاتي120278141921050011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزينب حربي جاسم حسن120279131922098086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيليث مشعان عبد زيد عبد نور120280131821034089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبيسيف سلمان عمران جبار120281211921032014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيانتصار محمد كريم محمد120282111922215004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء علي حسين عباس120283141822077019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى خالد دعير جبر120284141921208203

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد غانم خلف جاسم120285141921008052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب ستار جبار علي120286121922134080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد ياس خضير120287141922135038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار محمد محسن عويد120288141921024206

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه سعد محسن جربوع120289141922069056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء فليح حسن خليل120290141922108003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير سعد رحيمه صبح120291141922090051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيجعفر عدنان مزهر جياد120292261821024009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيرشا ابراهيم عبد هللا محمد120293111822083020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيغصون اياد محمد ياسين120294111822073052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنبارادبيعماد حسين علي محمد120295191921362057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد احمد فاضل جاسم120296141821061059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب يعقوب يوسف احمد120297111922111056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عامر حسن علي120298111922112109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحسين حامد عزيز حسين120299261921047050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيتبارك حسين حمد حبيب120300261922079012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى خالد عبد ساجت120301141922099049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيحيدر عبد الهادي ابراهيم علي120302211921217004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء سالم فيصل وسيج120303151922049038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد القادر رحيم كريم خلف120304111921021060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيصفا جبار ولي عباس120305261922110027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيهاله ظافر عبيد رومي120306111922076149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيمنير ناصر شالكه وادي120307261921161019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبياديان حمزه هاشم حاجم120308111922076002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ حسن علي كاظم120309111922079049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيضحى مهدي ابراهيم سكران120310131922120017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس علي عبد الحسين رسول120311111922127025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى شاكر هاشم جبر120312151921001142
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االفكار للبناتالرصافة االولىادبيعهد طارق حسين علي120313131922120021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيهشام رافد سلمان ابراهيم120314141921400098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد الكريم علي حبيب120315141921018010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيبتول رعد رشيد وتر120316131922071014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيتبارك حسين عبد الرزاق جاسم120317131922071016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب محمد يوسف منكاش120318151922042055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتالرصافة االولىادبيزينب صاحب عبد حسن120319131922115007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد جاسم محسن دهش120320151921003098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء صالح حسوني سلمان120321151922050042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيحوراء اسعد عبد الجليل حسين120322131922118038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبينرجس ناصر كاظم وصخ120323131922106090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيايات عقيل مصطاف حسين120324131922111009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عبد الحسين حويل فرحان120325131922106070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر عالء خالد مسلم120326131921011111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزينب رحيم عبد هللا حسين120327101922096043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيحارث مشعان ناجي صالح120328101921040016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيرسول رعد اهميم حسين120329131921007022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيالهام جاسم محمد جميل120330101922110013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيحوراء مجيد حسين شهاب120331131922098032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرباب حسين زوير عكبايه120332131922098044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيرسول محمد حسن حاجي120333151921018043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيآمنه سالم عبد صيوان120334131922093003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيغدير رزاق جاسم محمد120335101922096054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيالزهراء حسين نعمه عبد120336131922094005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبيعمر محمد محسن احمد120337101921206049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء عباس هواري صويح120338151922046011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0الخارجيونذي قارادبيعباس كاظم علي عويد120339221921400035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمود زيدان خلف120340141922067059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيذو الفقار علي جليل طه120341151921006035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيتقى علي عواد كاظم120342101922107009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيمنار صباح مهدي جواد120343101922079025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيبرهان كريم دخيل مشعان120344101921055005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم اسامه سلمان ياسين120345121922096048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد سعد فاضل حسون120346111921024044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية السجى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حسين جوده سفيح120347111922138019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد رافد احمد عبيد120348111921022038
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلادبيايه صالح شالل ضيدان120349231922128008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيضحى محي عبد الهادي لفته120350131922095022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الصديق للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد ظاهر صالح طه120351121921023001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيجهاد حسين جياد موسى120352281821013006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيمياده ماجد سوفي مزعل120353121922091030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيغيث سعد نعمه طعمه120354141921211046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء عبد الجليل علي كناص120355121922090025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس عبدالجبار جاسم عبدهللا120356121821025058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيبسمه حيدر رياض جبار120357121922098012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى علي ناصر فارس120358121922116018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبياسراء حسين عبيد حزام120359151922040006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب نجاح رشيد جودي120360141922111032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيزينب كامل عماش حسين120361261922072022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعبد القادر ضياء غازي فياض120362131921004049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبينبأ احمد عباس مصلح120363111922073074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد فاضل عبد هللا لطس120364101921027097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الموعظة المختلطةواسطادبيعلي بشار احمد محمود120365261921165012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةادبيهالة خالد مصلح سلطان120366111922114040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيزهراء حسن حنش علي120367261922091032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمنتظر محمد دالي عواد120368261921013198

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيمنير حسين علوان شالل120369111921033108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف حسين علي فليح120370111921033116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد وسمي ابراهيم جهاد120371141921185005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين احمد مهدي لفته120372151921004013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيطارق حسن علي عاشور120373111921032023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيزكي صبري صدام موسى120374151921004025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم سالم فرحان سلطان120375111922077035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيصديق عيد احمد خليفه120376111921150030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبينور علي هليل عبود120377151922048120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيكرار فؤاد كريم محمد120378111921059091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيايه محمد علي داغر120379151922048016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيزين العابدين خضر عباس حسن120380151921009066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين علي سليم رسن120381151922049012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيرضا جاسم سعيد حنظل120382151921002066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبياساور عمار جبر حنين120383141922111004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد مدحت ولي احمد120384111921019005
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل محمد عوده كاظم120385151921015065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيوضاح فالح حسن داود120386131921172017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيلينا ثائر هادي حسن120387101922113071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيياسر كاظم ناصر موسى120388131921017110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيموج محمد كنون منشد120389131922096023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيحوراء حسين طالب داود120390131922098029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيكرار علي محمد حمود120391131921029039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيوئام عبد الوهاب عبد الرزاق عبود120392131922074063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيغدير محمد موسى حسين120393131922099044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيكرار وليد خلف مجيد120394131921008121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيهاشم قاسم فاضل عاشور120395141921004056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي قاسم محمد عباس120396151921006079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحسين علي حازم متعب120397101921200031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيطاهر عدنان داود ماهو120398141921024124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعمر رعد داود سلمان120399141921015069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيزينب احمد حسين كاظم120400131822077029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتاالنبارادبينغم عدنان ياسين حلفه120401191922210015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيعهد عباس جبار جابر120402141922191053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيصادق حسن هاشم كريم120403121921047077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء ثامر دحام الياس120404121922102034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رعد طارش يونس120405141822140027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية االمانة المختلطةصالح الدينادبيعبد الرحمن سفيان خالد هذال120406181921324003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الصقور للبناتصالح الدينادبيام البنين مهدي جبار رشيد120407181922206004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محمد عبد الرضا دعيج120408141921027033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبينور علي حسين حسن120409141922095086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبينيران محمد علي محمد120410141922095088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيكوثر وهاب رزاق عبد120411141922095067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا عمر عبد الحافظ جاسم120412101921025013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه برهان حرامي حسون120413131922080053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء عبد محمد كاظم120414141922092007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبينورس قيس جاسم محمد120415141922079126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى عدنان قاسم لفته120416141922080037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيعبد الحميد سعدون ابراهيم عواد120417101921011020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه احمد محي علوان120418101922095052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى جاسم محسن صحن120419111922220076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيرحمه صالح طعمه حسن120420131922078010

3590 من 3345صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيعلي فراس حميد رشيد120421101921004017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء صبيح طاهر ابراهيم120422141822070023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيحسام احمد علي حسين120423111921028027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد مؤيد عبد الهادي ابراهيم120424121921172003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيهشام جليل عايد نايف120425111921180207

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيمصطفى فاهم خالد محسن120426261921016038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبياحمد طالب خلف ثامر120427121921175004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الياسمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمار ياسين عبد رحال120428121921172021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيسناء جاسم محمد خليف120429261922072026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا ليث مهدي رشيد120430101921005033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمحمد حمزه كريم عطيه120431261921025069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيغسان محمد علي كاظم120432111921156087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيحسين خليل عبد هللا جبر120433121921170013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي ستار جبار جاسم120434111921206057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد أحمد محمد حاجم120435141922066024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0الخارجياتالكرخ الثالثةادبيرسل عباس عبد هللا جاسم120436121922401017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0الخارجياتالكرخ الثالثةادبينبأ علي فليح حسن120437121922401053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبينرجس عادل جبار محمد120438261922110039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرحمن عدنان كامل صالح120439111921044011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيأبو القاسم عودة كاظم غيالن120440141921201002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي سناوي عبد الواحد120441141921201222

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيضحى هادي سلمان جوده120442131922118109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر فالح حسن كاظم120443151921001049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيحنين كريم صحن مشجر120444151922080008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية نور الزهراء للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى مهدي لعيبي حسن120445141922146039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيمريم عدي ستار حسن120446131922104044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء سمير جبر حافظ120447131922130018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء حسين خنجر كزار120448151922040028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي عبد الرحمن كويطع لفته120449151921003073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء سمير جميل ابراهيم120450151922050027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعلي احمد مجيد رشيد120451131921015035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيهدى محمد عبد محيسن120452131922091114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيسجاد علي جمال عبد المطلب120453131921009051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيزهراء حسين جمعه راضي120454101922133029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم رحيم عيسى ناصر120455131921030001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمها طالب شهاب احمد120456141922067116
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا هيثم عدنان علي120457131921027016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيامير حيدر خليل علوان120458131921023011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية معروف الرصافي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين محمد لفتة120459141921045034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عبد الرزاق صالح فرحان120460141921038013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء عباس فاضل عباس120461121922095016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىادبيعلي مهدي كاظم عبود120462211921050019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيهادي فلحي حسن كاظم120463121921048133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد احمد عبيد خليف120464111821034050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيالحر عقيل مهدي محمود120465121921002007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه علي حسين سعيد120466141922079086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيضرغام رائد محمود محمد120467121921027010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيضرغام محمود صدام عبدعلي120468121921047079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى ماجد عبد ثامر120469121922099085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم محمد رسول عزيز120470121922118062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياميره حسن طالب حسن120471111922137009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين قيس محمد عوده120472121922092010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيزين العابدين مهدي عيسى بطاط120473141921027042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيذو الفقار عريبي كريم طاهر120474131921011038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيسالم عادل ناجي طالب120475201921030006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم حسين اكرم عباس120476131921006001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيعمر عبد الرحمن جاسم محمد120477121921044059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى صالح حسن محمود120478141922073073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيسما ليث حسين خماس120479141922084015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبينوارس علي ياس شطب120480101922095062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيزينب احمد محي علوان120481101922095032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبيايهاب عبد المهيمن عبد المجيد حسن120482191821013014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناالنبارادبيصالح فواز حسن محيسن120483191821027008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيمريم خضير عباس شنين120484261922092018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيقنوت عدنان زويد فيصل120485131922098148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0الخارجيونالكرخ الثانيةادبيطه سمير ناجي عبد الحسين 120486111921400018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيعبد الرحمن حسين علي حسين120487131921001044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيرحمه اسماعيل محسن هاشم120488131922103025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسما اياد قحطان وحيد120489111922073046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم وليد عبد الستار غلوم120490111921027004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيمالك سعد ابراهيم جلوب120491121922134156

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيميامي مثنى خزعل عبد هللا120492141922110137
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية النيل المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي جواد يوسف120493111921206021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيسعد هيثم احمد ايوب120494101921027033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عبد المجيد ثامر سعيد120495111922076090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيصادق عبد الحسين حنون كاظم120496151921004029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيانس هيثم عباس خضير120497141922072007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه كريم سعد ايوب120498111922068028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيسحر صادق خلف خضير120499261922126059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبينور مديح حمدان الغريب120500111922095119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيكوثر فؤاد محمد ابراهيم120501101922097034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعثمان كمال رجب عبد العظيم120502101921017040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر جعفر جاسم محمد صالح120503141921026128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعبد هللا سعد فاخر عباس120504151921002104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيأيناس حسين رسن خفي120505151922040002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيزهراء رضا بيدر عبيد120506261922110015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيتبارك عباس عبد ناصر120507101922114005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء صفاء دوحي جبر120508151922040058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيغدير علي كاظم غالم120509151922044083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيمهدي يحيى مهدي ياسر120510261921162027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبياحمد عمار محمد مهدي120511131921033003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيليلى قيس حاتم محمود120512131922172013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عبد جنديل محمد120513151921018022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيموسى قاسم محمد حميد120514131921003073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد مناضل عبود حسين120515131921008148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيهاجر حسن كريم سلمان120516151922040144

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المشروع للبنينبابلادبيكرار علي حسن شوجه120517231921010072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنيناالنبارادبيعبد الكريم قاسم محمد مخلف120518191921101032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الربيع للبناتبابلادبيشهد فاهم كتاب جواد120519231922098076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبينور عالء عبد الرحمن أحمد120520151922056092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية حيفا للبناتبابلادبيمآسي علي عبيس عبود120521231922122038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيمؤمل سعد خليفة عباس120522151921006092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيليندا بكر حميد احمد120523131922073092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيايه باسم جبر محمد120524131922078006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبياكرم فاضل ردام نصيف120525141921038021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المعراج للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد مشتاق محمد الجواد حمزة120526111921024045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعامر عماد عبد االمير حبيب120527111921012033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيسجاد راضي عبيد حسين120528261921201071
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيسراج الدين جابر عباس عبد الباقي120529191821086022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارادبيعمر عبد الزهرة رحمه حسن120530221921310024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء باسم جميل حنون120531141922191003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب هادي خليل ابراهيم120532141922100045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد عباس توفيق120533141922127061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيغازي فيصل محمد كاظم120534121921011041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيمروه اياد جاسم محمد120535121922095031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيسحر علي حسين حميد120536121922110034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار اياد سلمان هادي120537121922110047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيمصطفى زهير ابراهيم نصيف120538131821171030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عبدالمجيد فليح حسن120539141821038096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيايات هاشم محمد حميد120540141922102011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيحوراء فالح حسن رحيم120541141922071012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار حيدر جبار مطير120542141921003123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيرهام عباس بدر حانه120543141922133026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيبحرين حميد سعدون زاروك120544141922092006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عبد الكريم لفته هاشم120545141922101002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر علي محمد حسين120546141921176035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيايه مهند محمد طعان120547141922109011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه هادي علوان رشك120548141922115066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيعبير عادل محمد يونس عبد الرحمن120549141922115067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك اركان مصطاف محمود120550131922104010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبياحمد اديب حبيب فاضل120551211921032002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىادبيموفق عزيز كريم لفتة120552131821258044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيطارق عزيز حسن جار هللا120553261921013077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين مجيد جفيدل عباس120554111821015041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية التفاؤل المختلطةكربالءادبيامير عمران حمزه ذياب120555271921110002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيجميله صبري عبد الكريم سبع120556111922072031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيعلياء فليح حسن علي120557261922135023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا علي قاسم كاظم120558111922060039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا سلمان حسن سلمان120559111821029063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى داود احمد علي120560111922076097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي محمد جاسم محمد120561111921034038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الجبار ستار جبار عباس120562111921059046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر صباح سعيد فرحان120563141921037102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيتبارك باسم ساهي اسماعيل120564151922049013
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن صالح كاظم جبار120565141921038040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى فيصل شمخي سدخان120566151922054079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد المصطفى جاسم كالوي جابر120567151921002154

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيمالك ميثم جبار صوالغ120568131922130044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه طالب عوده عبد هللا120569141922102080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرانيا مصطفى كريم غليم120570151922040037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيياس طاهر محمد احمد120571151921015092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيساره عبد الحسين مجيد محمد120572261922110023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا علي محسن محمود120573101921033013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي ناصر عبد الرضا120574151921017030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيضحى عبد االمير عباس عمران120575131922091073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيعلي فيصل غازي فيصل120576131921006066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية قرطبة للبناتبابلادبيسرى علي جاسم محمد120577231922126044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيرانيه لطيف هايس علي120578121922096024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء جبر زايد كاظم120579121922096029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيرغده سعدون طه احمد120580111922072043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىادبيامير علي عبد الهادي علي120581211921016003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى عبد االمير عبد هللا عيسى120582121921048118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم وميض محمد صالح120583111922071086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتالرصافة االولىادبيامنيه محمد فرج جاسم120584131922090001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيعلياء مازن علي محي120585141922082023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عامر جعفر عذاب120586141921208181

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي عبد الكاظم داخل عجالن120587121921048081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الملك عبد الرحمن حميد داود120588121921002035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه عبد الواحد شوكت عبد الكريم120589121922099073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد سمير عبود ناصر120590121922112082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيرقية حسن هادي رضا120591121922127043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين عالء عبد الحسين حسين120592111921009022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب محمد علي محمد120593121942104023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء كريم محمد حسين120594141942090051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى593.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء كريم محمد حسين120595141942090027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائينور علي عبدالزهره جاسم120596121942117060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدهللا حسين محمود كاظم120597131941022038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائياحمد خالد سعود صالح120598181941002006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى فرقد فرحان عبد الحميد120599101941020188

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائياالء اسعد بحت مسير120600151942054016
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيريام حكمت عبد الهادي محمود120601121942020051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى503.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبلقيس محمد عبد الحسن بهيدل120602141942108025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى495.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياسراء هيثم ناجي عباس120603121942105009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى495.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائينور هادي خليل ابراهيم120604151842050088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي احمد عبود جامل120605101941043061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين كريم دهش زغير120606151942049015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية الرصافي للبنيناالنباراحيائيعمر حاتم حميد صلبي120607191941012033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيياسين عمار علوان علي120608101941058004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك حسن عبد الهادي عباس120609111942072029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائينور الزهراء احمد عبد مصبح120610131942093118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلاحيائيحسين محي عبيد حميدي120611231941252048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصابرين صدام عبد الحسين صالح120612111942082049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعال مجيد محيسن ساجت120613141942107058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن بهجت عبد الرزاق عبد الشكور120614111941004020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين كاظم عبيد محمد120615141942121021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةاحيائينياز عبد الرزاق علي كريم120616141942143025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىاحيائيانسام عبدالرزاق كاظم محمود120617131942110006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسرى خضر عباس محمد120618151942042066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0الخارجياتالكرخ الثانيةاحيائياستبرق حسين ناصر حسين120619111942401002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايه فاضل عبد بدن120620131942281013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب كاظم ناصر مشجل120621151942046105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايمان ظاهر وادي هيس120622151942049006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد شاكر هوير مطر120623131941028004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايثار المشتري عبد الحمزه رياح120624151942054020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد رعد لطيف جاسم120625131941030006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات عبد االمير صابط كويش120626151942044015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيكوثر جبار انور محمود120627151942047138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم محمد مجيد محمد120628141942194154

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى رعد محسن طاهر120629151942044111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرهام اياد فليح عصمان120630141942121030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد جاسم عباس فرحان120631131942070141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيحمود حامد خليف مهاوش120632131941006025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعذراء خليل محمود مصطفى120633141942097036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر عالء ياسر حسين120634141941036012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه صادق جواد دبيس120635151942044155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتبابلاحيائيتبارك مازن علي مصطفى120636231942158009
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية الرصافة الثانيةاحيائيحسن احمد جبار خضير120637141941203035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية دجلة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيضحى حيدر عبد المحسن علي120638141942078079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عبد راضي برهان120639151942058036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي مراح مشيفي120640141941208055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب عذافه وني كاطع120641151942051077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد عبد الصاحب احمد120642131942070112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي طاهر محمد محيميد120643121941205024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيأسراء حسن عبد الهادي صالح120644151942050001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء حسن رسول حسين120645131942117064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء عواد جبار فرمان120646151942046083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيروان ضياء عكار طاهر120647131942107038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانوار فاضل محمد حسن120648141942149006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيماهر مجيد حسين خليل120649101941041085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيهند سالم احمد كاظم120650121942084045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى نعمان محمود عبود120651131942075028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء حسام جعفر كريم120652131942118013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب عباس سالم لفته120653121942113017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية الزهراء للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك حسن ياسين كاظم120654131942097006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفاطمه الزهراء حامد فرحان حطاب120655121942094209

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيغفران احسان سعيد ياسين120656101942101095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0الخارجياتالرصافة الثانيةاحيائيسجى قصي عبدالمجيد جدوع120657141942401032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء نائل علوان خضير120658131942118127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم خالد رحيم وداي120659151942048113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيتبارك شريف حياوي حمود120660261942083018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء مجيد عودة صافي120661141942110089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد احمد جبار داود120662141942079071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنين ماهر فياض وسمي120663141942224017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيامل علي حرز خنجر120664111942096005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة جميل جاسم الزم120665111942064045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيريام عباس سوير يسر120666131942092021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاتن جمعه كريم صيهود120667151942058069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب محمد تعبان دبيس120668121942105110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيعال ثامر احمد ابراهيم120669121942106087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائينور عبدهللا صالح شريف120670131942073091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقيه رعد ابراهيم حمادي120671121942106040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية المكارم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغادة حاجم رسن العيبي120672141942138024
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائينبأ عدنان عيدان جبر120673111942127059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيبنين سعد رشيد هادي120674111942104010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيصفا سعد حياوي علي120675111942074044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك عبد الزهره غازي عبد الوهاب120676131942093033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيهاجر ابراهيم كريم داموك120677261942120259

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك احسان مهدي صالح120678121942092011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطاحيائينرجس كريم حسين فواد120679261942072047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائيشروق محمود مالك عبد ال120680131942070134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب هاشم محمد نجم120681111942218032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحنين لطيف فاضل محمد120682111942084049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية الغد االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيتبارك غزوان سمير شاكر120683131942114005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية التقدم للبنيناالنباراحيائيابوبكر محمد عليوي عبد120684191941062001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعبد االله سفيح عواد ماني120685221941031094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلاحيائيرهام سالم نجاح غازي120686231942094021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرحمه ستار ايوب خانجين120687141942095024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيهبه اركان حسن اسماعيل120688141942101053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىاحيائينور رزاق عطوان كاظم120689131942104057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيآيات محسن عيسى عذافه120690131942118006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه جبار اصغير رسن120691151942044150

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا سفيان حميد عبد هللا120692131941029035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيزينل علي قاسم علي120693141941016047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك باسم هاشم عباس120694121942094052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيريام محمد جسام حمادي120695231942128026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين جاسم حسن شريف120696121941043009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيهاجر هاني عباس مصطفى120697131942079041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسحر ابراهيم اسماعيل محمود120698121942120005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين عماد مجيد حسون120699131941024012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس معد درب كسار120700111842065074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ حسن درعوم سماري120701131942107113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيشهد قاسم ابراهيم جواد120702121942108038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء جاسم كاظم جاسم120703151942049024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر سعد حبيب سلمان120704121942107260

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمنتظر نصير حميد مجيد120705111841058122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمرتضى حبيب حسن حميد120706151841015073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيابراهيم وليد قاسم عبد120707121941022006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد امير محمد خضير120708131941007011
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه محمد حسين نعمه120709131942283080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حسن هادي جالب120710131841023020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء صادق جاسم محمد120711141942067030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائيعباس سامي عباس حسن120712131941006041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي جاسم فرحان جالب120713131941022042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء حامد كاظم عبد الحسن120714151942046011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء بدر سعود محمد120715151942051053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيدعاء خليل حبيب علي120716121942084015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد خلف عجيل فاضل120717131941003003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0الخارجياتالكرخ االولىاحيائيبان عالوي خليفه عبد الكريم120718101942401006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد محمد حافظ رسن120719131942093075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيعال قاسم سوادي حسن120720131942098117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيايثار صباح فاضل مطر120721131942283011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةاحيائياقصى عبد هللا محمد سرحان120722111942079005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائينبأ جبار عبد هللا كاظم120723141942145174

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطاحيائيزهراء علي قاسم كاظم120724261942126033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الزهاوي المختلطةاالنباراحيائيلؤي طالب علي عبد120725191941282011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء محمد كاظم محمد رضا120726131942091070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيشهد حسن هادي علوان120727151942040072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيميران منذر خليل ابراهيم120728141942225126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات علي قاسم حافظ120729151942080016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيايه عبد الرسول حسن عيسى120730231942095012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي اركان خضر شعبان120731101841003017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي ابراهيم باقي محمد120732121941006015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيالرا موفق صبري مهدي120733131942091121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الخالدية للبنيناالنباراحيائيبكر احمد ثلوج عليوي120734191941007041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسيل اثير حمود كريم120735141942124003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء ياسين طه عبد120736131942098077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةاحيائييسر عامر عبد الحسين حسن120737121942087081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية سما التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس وعد طالب علي120738101942138017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيفارس مهدي عبدعلي عبد120739261841012102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبتول جميل عبد الزهرة عمران120740121842086008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينبابلاحيائيزيد نجم عبد عوده120741231941012065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىاحيائيأماني جمعة خليفه احمد120742131942111006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائياحمد عقيل صباح جميل120743121941025007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسارة نصري صالح محمد120744111942105085
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيايات علي كريم هويرف120745151942044016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيريام باسم محمد منصور120746131942117109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيزياد طارق عبد المجيد خليل120747101941013057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزمن لهمود صلب طاهر120748131942107039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد قاسم فاضل عبد120749121941030193

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمالك فائز شاكر عبد هللا120750151942041063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرقيه علي مكداوي جاسم120751111942074027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيوالء هادي فاضل علي120752261942120269

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيريام عبد الزهره حسين جبر120753151942051051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحنين محمد عباس حسن120754151942047035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيفوزي محمود فوزي محمد120755121941205029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي سعد كريم عبود120756131841034033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائينور علي سلمان جاسم120757101942096087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االمام الصادق للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عبد الحسين هادي ناصر120758131941002005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىاحيائينور علي عدنان منصور120759131942106070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيريام صباح عباس عبد120760131942073036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الزهور للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنى محمد حسين ردام120761111942078029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيدنيا فاضل طاهر خلف120762151942042035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم محمد صادق عباس120763101942102068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىاحيائيتقى محمد كاظم عباس120764131842076004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر احمد عدنان خليل120765101941013114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد شاكر حمدي حمزه120766141842133036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم راضي رحيم علي120767151942044168

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية فدك للبناتديالىاحيائيفرجه خميس عبد الهادي علي120768211942156063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلاحيائيعلي حسين مهدي عبد120769231941254026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل حسين نوري غالي120770111942091022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنان عبد الحسين حسن نايف120771141942073034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءاحيائيسليمان فرحان يوسف مجلي120772271941150048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى عماد هادي صالح120773121942092049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى نجم حسن جليل120774121942117065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىاحيائيسالي محمد علي حمادي120775131942101035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك علي عجيل كاظم120776121942089016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيعبد الرحمن عماد عبد هللا خضر120777321941060029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد طارق هاشم شاطي120778151941007141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الفردوس األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا احمد اياد صالح120779131941035006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائينور عماد علي عبد الرزاق120780101942095085
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتغريد عادل خشان هاشم120781141942145041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتبارك علي كشيش ماضي120782111942080033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىاحيائينور الزهراء عباس حنون حاتم120783101942114064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عادل عبد المطلب رشيد120784131941003006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعمر سمير رسول محمد120785191941066084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمؤمل محمود وهيب جاسم120786141841003047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف عبد الستار انور محمد امين120787101941017032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيحوراء منذر محمد قاسم120788131942131038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمريم عبدالرحمن جبار زبون120789121942117050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الديناحيائيحسين مشتاق طالب يعقوب120790181941361011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةاحيائيوالء عبد السالم علي اسماعيل120791121942108069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمد فرحان عطيه مهيري120792191941356047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيشهد مهدي صالح احمد120793191942185049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه عباس خليل ابراهيم120794111842085056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىاحيائييحيى جعفر سليمان علي120795101941011094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب جاسم جبار حسن120796151842058052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه لؤي حميد حسين120797131942080032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيفرح مثنى محمد رؤوف عبد120798121942231097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء عدنان زهراو محيبس120799131942081011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه كريم جاسم كريم120800141942069052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيورود خالد عبد خليفة120801121942084047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمؤمل حيدر كاظم دنان120802131941005055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيحسين مرتضى سلمان جاسم120803131941030042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيازهار ياسين خضير حمادي120804131942073006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الياقوت للبناتاالنباراحيائيدعاء احمد علي نصر هللا120805191942246030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيطيبة سعد نجم عبد هللا120806111842139018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعباس فاضل حميد علي120807151941008020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد كريم علي سليم120808131941017005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد حاكم جار هللا شروين120809111941049131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الخمائل المختلطةبابلاحيائينضال عبد الكاظم عبد الحسن عيدان120810231942171003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعالء قيس جاسم محمد120811121941022095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسين عالوي ابراهيم120812121941030168

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفردوس مطر مزعل جاسم120813261942120198

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه صالح عبد سعد120814141942086184

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد ماهر مكطوف عبد120815221941358004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد عبد هللا كعيبر120816141942074077
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية االبرار للبنينواسطاحيائيعلي سليم قاسم ثجيل120817261841016041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم رياض نوري رضا120818111942075069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حسن عليل مجهول120819151942054196

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيمصطفى عبد جسام محمد120820181941014022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةاحيائياالء خضير عباس جعفر120821121942105014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزهراء رياض جاسم محمد120822121942107102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيزينب سعد غانم خليل120823131942100061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائيانمار ميثم كاظم مظلوم120824321941010022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الهدى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيداليا قيس طارق جاسم120825121942106026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد جمال محمود رسول120826131941028011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين عبد الخالق نعمه محمد120827131942093027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيهجران فوزي محمد عباس120828101942113100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيساميه موفق خليل ابراهيم120829101942106019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيحسن علي فرحان عصفور120830131941012042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه ماجد حمود نجم120831131942281075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية البنوك األهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيصبا نسيم جبار علي120832131942083007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمصطفى فاضل نعيم علي120833151841008037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب مالك محمد احمد120834101942101071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىاحيائيخالد احمد فياض فرحان120835101941055022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعادل اسعد مجلي سرحان120836141941019056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائيمريم حاتم نايف فرحان120837101942109081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائينبأ شاكر محمود محمد120838131942117260

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي مصطفى كمال محمود120839131941012109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةاحيائيصفا احمد محمد حسن هادي120840121942123017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىاحيائيأسامة وليد كاصد ياسر120841101941004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىاحيائياسامه صباح حسين علي120842131941006009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد فوزي اسعيد علي120843221941307127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيريام ضاري عبد هللا علي120844121842020021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيجيالن علي عباس عبد120845121842231018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه جاسم محمد حسين120846131942091123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره مزهر محمود أسماعيل120847121942231066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيصفا محمد ابراهيم حمادي120848121942020076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء محمد كاظم عباس120849141942100060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيعلي حسين جار كاظم120850221941028051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيياسر عامر جبر حسين120851151941015110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمؤمل محمد رستم داخل120852151941005115
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد هللا محمود سامي سلمان120853121941031114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد منتظر عدنان حسين120854131941017050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسراء عبود عباس عبود120855111942126007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزهراء يوسف علي حسين120856151942080070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيحيدر سهيل نجم عبد120857131941010050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرانيه خالد يوسف رضا120858111842088016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةاحيائيعلياء قاسم يسير عليوي120859151942055086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيكوثر حسن جاسم محمد120860131942100096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيموسى عامر موسى جاسم120861111941203263

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم عادل كاظم عبد الحسن120862111942076162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم ابراهيم علي مزعل120863111942070120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيبراء سالم احمد مشعان120864101942110014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد عاصم عبد الهادي توفيق120865131941051006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد سعد نعمه عذاب120866141941021065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائينسرين ثامر حمزة هديب120867101942122013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرقية حسين طالب حسون120868121942107084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسامر ابراهيم زهير ابراهيم120869121941031082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم علي سعد فعل120870141942109048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىاحيائيهدير موفق صبحي علي120871101942095093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيالحسين عالء جوي رحيمة120872131941008008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيلمى كريم حافظ صبر120873131942071094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحيدر رأفت حيدر عبد الحسين120874121941032030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةاحيائينبأ موفق خضير علي120875121942107243

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية هبة الرافدين للبناتديالىاحيائيفاطمة سعيد مجيد غزال120876211942152028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االقصى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهاجر حسين لطيف مهدي120877121942130029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية ميسلون للبناتبابلاحيائيغسق سعد عبد الحسين فرمان120878231942080088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيفرات علي عبد هللا حمادي120879121941022111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةاحيائييونس ابراهيم حسن علي120880121941002051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمنار محمد قاسم حمد120881151942051147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائينور الهدى موفق نجم عبيد120882111842106042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب خالد صبري غايب120883111842072035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم محمد سوادي بحر120884151942051143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيعائشة علي حسين علوان120885141942149048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمنتظر عبد الرزاق مهاوي سلمان120886151941009090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيمنار عامر عثمان فتاح120887131942073076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب جمال عبد الغني شامان120888111942064041
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيمريم علي رحيم جبر120889151942051140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائيأيه محمد خليل ابراهيم120890101942101003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائيرقية فاضل مهدي صباح120891101942125014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحيدر راضي جمعه صايغ120892141941173015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه حيدر كاظم عبد120893141942100095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الكوثر للبناتالكرخ االولىاحيائيايمان عماد خلف عبد الكاظم120894101942125003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرنده حسن فالح حسن120895111942108042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيمروه حميد طه ياسين120896121942231102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىاحيائيمريم طالب قاسم عبد السادة120897131942281083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيضرغام سرمد علي حسين120898141941170027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية االمراء االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيسجاد رائد عبد االمير ابراهيم120899131941041007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطاحيائيغفران طعمه محمد شلش120900261942251025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيطيبه عقيل ذياب عباس120901141942065025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىاحيائيحارث عبدالهادي كاظم خلف120902131841034006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيكرار سعد زيدان خالف120903141941047117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه كريم نايف ديكان120904141942149059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائيلجين خالد علي محمد120905131942071093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0الخارجيونالرصافة االولىاحيائيسيف علي مجبل محارب120906131941400015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد محمد اسماعيل غايب120907101941013020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىاحيائيمخلد وليد ستار كاظم120908101941003042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسين ناظم عريبي عبد الحسن120909121941007059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد الوهاب صفاء عطاء عبد المجيد120910131941001078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0الخارجياتالكرخ الثالثةاحيائيمالذ احمد مهاوي حسن120911121942401038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم مظهر حريز محمود120912111942068092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب خالد حمود محمد120913151942080075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةبابلاحيائيسلطان جابر كاظم جاسم120914231841219011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيزينب باسم رشيد عباس120915231942119118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىاحيائيبنين علي عبد هللا عزيز120916131942094007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنباراحيائيمحمود جاسم محمد صالح120917191941343097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىاحيائيطيف زياد اياد عطا هللا120918211942294075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىاحيائيريام أحمد عبدالنبي شبيب120919131842073036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد مهدي راضي عليوي120920151941001013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيامنيه لؤي اثير يوسف120921101942120018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية طه االمين للبنينواسطاحيائيسيف فرحان جواد كاظم120922261841026016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية مصطفى جواد للبناتبابلاحيائيضحى خالد خضير جبار120923231942128044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة محمود حسين خشف120924151942051093
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد سمير ستار عبد الجبار120925121941013049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية الصقر المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد داود سلمان داود120926101941208001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيحسنين حامد عبد حسن120927101841026063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائياديان فيصل غازي عبد120928251942170013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية المسعودي للبناتبابلاحيائيشفق محمد محمود عبد هللا120929231942095056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيعلي توفيق عاشور اطرين120930231951006033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيسجاد عامر سعد هللا عبد هللا120931101951017031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد ماجد يحيى رضا120932151951017005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمصطفى محمد بنيان جبر120933281951151721

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن عادل يوسف حسين120934121951002020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنبارتطبيقيحسام برزان صالح نعمة120935191951085009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيمحسن علكم خضر كنبر120936291951002088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي خلف محمود ظاهر120937101951011040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيدعاء موفق مظهر حسن120938121852108011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيماهر حسين حمد بعير120939231951010031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس عزيز دهو جاسم120940141951008024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية المشروع للبنينبابلتطبيقيجاسم حمزه حمد بعير120941231951010005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف الدين شهيد شاكر محمد120942111951200078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير حسام جبار فتاح120943131951018008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأبابيل عدنان حسين سلمان120944141952225001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقينور الدين رعد عبد هللا شالل120945141951016121

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0المختلطة (عج)ثانوية القائم ذي قارتطبيقيحسين علي حسن علي120946221951275005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيعلياء محمد خضير علي120947231952119046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيصقر اياد مكحول حمد120948191951019052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسجا اسعد جاسم جالب120949151952080027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىتطبيقيقاسم مهدي عبد الجبار جاسم120950131851034030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية كوثا للبنينبابلتطبيقيعبد هللا فالح عوده غافل120951231951051031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم سلمان حوشان كاظي120952141952121020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء رحيم طارش محمد120953141952070013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىتطبيقياسراء اياد محمد عبد120954211952100002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى سعد محمد علوان120955131951010059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد اسماعيل فاضل عيسى120956111951156066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيزهراء علي هادي عباس120957131952091020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيعلي جاسم ناهي سلوم120958261951049032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية مسالك الخير المختلطةبابلتطبيقيحسن حيدر جواد كاظم120959231851188001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف حسن سالم بهار120960111851011030
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن فراس محمد زكي سبع120961141951063003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد خالد رحيم سبهان120962131951011015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار ستار جبار مطلوب120963141851012041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الرحمن فليح عباس حمد120964121951013017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيأماني عمار فاضل جواد120965131952091001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعالء حسين زامل عودة120966281951151407

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقيعبد العزيز عبد الرحمن علي هديب120967111851042022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيأيات هشام كاظم داود120968131852107001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقينورس علي حاجم ناصر120969131952101031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيموسى شناوه بديوي عرف120970221951311184

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارتطبيقيعباس حميد محيسن نايف120971221951019016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى حسين عباس جعفر120972121951030102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك غالي صبر عايد120973121952122011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية بيروت للبنينبابلتطبيقيحسين احمد ابراهيم علي120974231951022005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين سعد عباس عبد120975131951005023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية تبارك للبناتواسطتطبيقيميعاد حاكم عبيد لفتة120976261952077019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين علي جبار فالح120977151951071070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0إعدادية طارق بن زياد للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي رياض هاشم علي120978141851020065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن احمد حسن مرضوخ120979141951047015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةتطبيقينور الدين نجاح سلمان نعمة120980161951133023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي عادل عزيز عبيد120981221951307157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الصادق للبنينذي قارتطبيقيسجاد فرج حسن زاهي120982221951070036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد فليح عبد منشد120983141951012033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه فوزي محي حسن120984131952118047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيياسر عباس جهاد عباس120985131951030062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيياسر ثامر سالم محمد120986181951006069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي نزار فخري ابراهيم120987131951029030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد العزيز ستار جبار مطلك120988141951011028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى صعب جاسم محمد120989101951020161

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االبتكار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد قاسم خضير هنو120990111851151026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى ماجد شالل فرحان120991131851011040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيشروق زهير فوزي حمود120992121852089022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيزاهد مازن زاهد كمال120993111951021031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيرواسي يعرب عبدالكاظم عمران120994131852099008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية اآلفاق للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيمينا قحطان عدنان مغير120995121952114016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد كامل خضر خلف120996121951007075
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي محمد راضي حسن120997231951257090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةتطبيقيلفته منخي لفته هاني120998161951041046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا ماجد حميد محمد120999121951011009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيبينان محمد حسين علوان121000131952079004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى ماهر جريان حسون121001101951014089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين مجيد عبد الكاظم داود121002101951015020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسجى قاسم حمد عكار121003151952044026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينتطبيقيشجاع زيدان خلف حمد121004181851283013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقياحمد عباس حبيب حسين121005151851017003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد مؤيد حسين ياسين121006111951020008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك حسن علي حسين121007111952114005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيحوراء قاسم محمد جاني121008121852105014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينواسطتطبيقيسجاد احمد عزيز عبيد121009261951049021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيمجتبى احمد محسن حميد121010211951274049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيداليا حيدر ناجي علوان121011111852110020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد قتيبة قيس طه121012101951019139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد هللا ثامر عبد الرضا دوله121013121951032042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيمياده حسن حازم بيكان121014131952073026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيعمر عماد عناد عجاج121015131951006036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد علي حسين خضير121016111951044001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد الحسن121017151951006029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمرتضى لؤي ابراهيم عبد121018121951013033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىتطبيقيضحى فراس عباس حسين121019131952100015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينور سعيد طعيمه علي121020121952105055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينوره ستار جبار عباس121021141952068040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمؤمل جواد جبر امانه121022141951036040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء فالح حسن فرج121023121952102018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيطيبه كاظم كريم جواد121024281952081034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزينب قصي عبد الرحمن صادق121025121852094023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد جمال نجم عيد121026121951002034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيعلي نزار عارف علي121027161851005045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمريم نعيم قمندار خضير121028141952070033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيكوثر علي هادي محمد121029121952102029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيأزهار مؤيد اسماعيل عثمان121030161952219002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد صالح حميد مطلك121031111851008045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيامير محمد نجم مياح121032131951012017
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيدعاء صفاء حسن توفيق121033121952105011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايمان عبد السالم صالح درويش121034111852068003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد غسان عدنان مهيدي121035121951014002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيروان صالح حسن جبار121036111952106009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عبد هللا مهدي عبد هللا121037141952086011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيآية حسين حميد علي121038131952117003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى محمود عبد محمد121039111851021124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك خميس عبد الحسن علي121040121952087008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيسماء محمد هادي محمد حسين121041151952050006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن عامر طه محمود121042101951017042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيإبراهيم خليل إبراهيم حسين121043141951400001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد طالب خليل عواد121044191951028031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه علي خضرير عبيد121045131852075015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية األجيال األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عيدان عبد الكريم طاهر121046131951040005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيبراء عمار مهدي خلف121047141951016019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا جمال علي عمران121048101951022028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيمحمد جواد كاظم دفار121049221851007049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي اياد عبد الكريم جاسم121050131951012068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيأحمد فارس عبد العظيم عبد الرزاق121051101951019004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الدينتطبيقيرضيه حسن مهدي نجم121052181952275003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيدعاء كريم كاظم احمود121053131952283013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقياحمد كريم محمد منصور121054211951052003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسراء شاكر محمود مهدي121055111952215004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد فاضل طالب علوان121056111951007032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى احسان عبد االمير رزوقي121057111951200172

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىتطبيقيمصطفى يوسف خلف صبار121058101851160011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عبدالرحيم كاظم يوسف121059131851011020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيبدر رياض عبد المحسن خليل121060101951202013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء احمد الزم عباس121061131952109007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحمزه محمد عبد معيوف121062121951007026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمصطفى سعد كعيد جبر121063151951001086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينتطبيقيزينب اسماعيل سعد علي121064181952236005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيالحسن حيدر عمر احمد121065101951020031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا مصطفى ياسين علي121066101951020103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيحمزة موفق اسماعيل حسين121067101851019057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهبه الرحمن قتيبه عبد الوهاب علي121068111852073049
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقينور اكرم ابراهيم عباس121069131952091054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي محمد عريبي عباس121070111951020049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا حسين علي دايح121071111951058066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىتطبيقيناديه جعفر هادي صالح121072211952290016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير احسان سليمان داود121073121851010003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهدى صالح مهدي عبد121074141852109016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي حمودي عبد هللا محمود121075101851032004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيكلثوم حسن حاتم خلف121076151852056023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقييوسف انمار هيثم محمد رضا121077101951026131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية البصرتين للبنينذي قارتطبيقيحازم ناجي ورش جعفر121078221951029009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرسل احمد داود سلمان121079111952067020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر صباح حميد حسن121080151951007038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد خضير عباس غضيب121081121851007081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطتطبيقياحمد علي رشيد رحيل121082261951044002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد جاسم محمد زاير121083281951006129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد مهدي خضير مبارك121084161851390018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيداليه بالسم محمود ابراهيم121085111952072012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الرياحي للبنينكربالءتطبيقيحيدر صباح دوير جالب121086271851013055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الجامعة للبناتالكرخ االولىتطبيقينبأ صالح احمد علي121087101952091035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسن اسامة احمد جميل121088121951002019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيرحمة كريم عطيه حسون121089151952046008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىتطبيقيفاطمه قاسم نصيف جاسم121090131952101022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرضا محمود رمضان محمد صالح121091111852068006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير باسل سلمان داود121092121951032007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد عبد القادر فاضل عبد121093111951005006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيايوب حازم محمد حسين121094111951022002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيخديجة علي مطر بدر121095111952072010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي كريم والي وضيح121096141951027049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد محمد جاسم محمد121097141851047004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيابو الحسن عباس بيحي عبد121098101851019012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية رقية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيحنين توفيق محمود الحج121099111952069004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيايمن وداد نعمه قاسم121100121951002011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيجاسم علي زكي محمد121101151951020009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيمالك عباس عبد هللا عباس121102131952092020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيبكر عقيل عبد حمادي121103121851014009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه محمود محي هالل121104131952078007
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيحوراء صالح هادي حميدي121105131952070006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيرسل كامل عودة جبر121106151952080013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد محمد جاسم عنيد121107141951009034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسيف الدين سعد كامل عكار121108141951047043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقينور باسل فالح سعدون121109161952245046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيوالء عبد الزهره شياع مالح121110151952080052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيأيسر سعدون ابراهيم صالح121111131952073001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيليث فرحان عبد الكاظم دعدوش121112151951015046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين رزاق راهي عوده121113151951015019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد خليل ابراهيم عوده121114111951200012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعبد الحميد علي عبد الحميد محمد باقر121115121851030058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي وجدان محسن رؤوف121116121951032058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزهراء عباس كاظم جابر121117151952048010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي اياد جاسم غليم121118151951013032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيجعفر حيدر عبد الحي هاشم121119101951015012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيتغريد هيثم علي احمد121120141952070009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيرفل وسام رميض حمزه121121111922112049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية حطين للبناتالكرخ االولىادبيطيبه سلمان عبد الكريم عبد الرزاق121122101922079015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيرؤى عماد احمد نايف121123121922102038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيعذراء جواد جبار عصفور121124141922191051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية الواسطي للبنينالكرخ االولىادبيصدام حسين مهدي صالح121125101921040028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيسحر كاظم شريف خليف121126141922088038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيطه ياسين عبيد علي121127211921013031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيمريم اياد سعيد داود121128131922132041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عبد الزهره عباس طاهر121129151921003126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتالكرخ االولىادبيتبارك عامر حمد عطيه121130101922136001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيليث حسين خضير على هللا121131111921059093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيرقية حسين علي حمد121132101922129019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيزهراء طارق عبد هللا طه121133211922094018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد ابراهيم مراح حسيف121134151921007195

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيطه عدنان مجيد حسن121135141821038064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه حاتم طه صبر121136131922079045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيموسى الكاظم علي عبد الحسين موسى121137151921001160

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعبد الكريم ليث يحيى داود121138131921003040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيداليا عباس عبد الجبار خضير121139141922102023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد رعد صباح جبار121140111821156003
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الشوملي للبنينبابلادبيمرتضى حسين جبر جاسم121141231921054033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا هشام عبد الخالق نعمة121142141921027064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه نصار عطيه زاير121143141922076006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيبنين كريم كاظم راضي121144121922125019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيصادق مثنى عماد خزعل121145121921034086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيحوراء خضير عباس سلمان121146101922109032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة سامي كريم جرود121147111922121035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيداليا خالد عدنان محمد121148111922102013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية العزة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حميد جاسم هادي121149111922060032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيآمنه سلمان محمود ضاحي121150111922077001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية صالح الدين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد كمال مسعود حاذور121151111921186012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سلمان كاظم صبر121152141922102053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيتمارا صباح سعد جواد121153111822065013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عباس حسين راشد121154111922076078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه تحسين علي كاظم 121155141922111058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيريام علي فرهود لفته121156141922102033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره حارث عبد الستار داود121157111922070027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية عنه للبناتاالنبارادبيتمارا عبد الرحيم صالح محمد121158191922200004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا باسل زهير صالح121159131921029021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية البتول للبناتالديوانيةادبيزهراء محمد عبد االمير متعب121160241922140024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء كريم سلمان راشد121161141922223021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعلي عدنان إبراهيم طه121162101921017047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارادبيمحمد حاتم شرقي حسين121163191921078043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارادبيرفعه عايد كشاش شحتول121164191922279002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبيعبد القادر خلف رشيد علي121165191921103012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران حسن هاني جويد121166141922102086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا جاسم مطشر خلف121167101921027052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبياحمد علي حمود علي121168101821013006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية بروانة للبنيناالنبارادبينوفل عياده غتار ذاكر121169191821067014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيعلياء سعدون محسن نجم121170111922072072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيايه مصطفى عبد هللا عبد121171101922108010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه قصي فليح حسن121172141922095089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحسن مدلول يوسف حسين121173141921024222

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيغيداء احمد ثامر حمد121174141922072086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد عماد عبد المنعم هزاع121175111821027008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيمحمد حيدر عدنان كاظم121176211921018032
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةادبيهبه يوسف هادي حمادي121177121922084018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الزوراء للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عناد عبد هللا عذيب121178141921001036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيأميمة صباح محمد حبيب121179111922070001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيشهد صالح ايوب ساقي121180101922106019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبياحمد نضير جاسم علي121181131921017009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيحيدر عباس عبيد علي121182131921171007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية العراق العظيم المختلطةالرصافة االولىادبيعلي اسماعيل حسين علي121183131921171015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيرانيا عامر عبد هللا احمد121184131922078009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيشموس سعدي محمد فليح121185111922401054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حامد كاظم عاكول121186141922069051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير علي عبد االمير علي121187121922127081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيهناء خليل سليمان فهد121188191922194027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد رضا عمار صالح121189111921002055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الوطن للبنيناالنبارادبيعلي بشير مهيدي حمادي121190191921099016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيديما طالل عدنان عبد الغفار121191101922093006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك طارق كشكول خلف121192111922099045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه تحسين حربي سلمان121193151922040106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعثمان فالح مرير حسين121194101921041038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية بردى للبناتاالنبارادبيضمياء خليل ابراهيم حمد121195191822251020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محمد حسين محمد121196141922124047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيجمان باسم كاظم نعيم121197111922070028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبينمر قتيبه عبد الرزاق غزال121198111921022048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيسجاد مرتضى عبد الرضا داغر121199261921201082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبياسراء محسن علي مجيد121200111922108005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ابراهيم حسين محمد121201131922116025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االمام المختلطةصالح الدينادبيلينه عيسى اسود مهدي121202181922278012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى نجم عداي محارب121203111922086055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبياحمد ماجد فاخر كاظم121204131921030003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيوسام نايف سعدون محمد121205101821150042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيعلي محمد حسين علي121206111921157022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيكرار محمد عبد الحميد سعيد121207101921018013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر نزار حسين عبيد121208141921013041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار سلمان مهدي قدوري121209141921032041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيمها مجيد غربي مطلك121210121922096052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي فالح حسن هاشم121211111921052059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الوطن للبنيناالنبارادبيعبد هللا حارث فرج حردان121212191921099013
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبيتبارك أحمد حمد خليفه121213191922257008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيالمرتضى حسين علي حسن121214151921007013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبينور علي سلمان دعير121215141922100096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيعال سمير علي عبد121216111922099036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب جبار محسن عبد121217111922099019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صفاء هادي علي121218141922099036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيليث حسام احمد خضير121219101921015058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيعباس عبد الهادي كاظم عفن121220261921041035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيتقى رحيم مجيد عباس121221111822071030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االجيال المختلطةاالنبارادبيعثمان محمود جاسم محمد121222191821311027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية نبز للبنينالسليمانيةادبيخضير بدر حسين علي121223321821050004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيمصعب حامد عبود ساجت121224141921013146

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد حيدر ابراهيم عزيز121225121922093026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه ابراهيم عبد الجبار حمودي121226121922117029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسنين كاظم فرهود ياسر121227111821200040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيروز ثامر شفيق علي121228111922071027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس حسين حميد عبيد121229141921174043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر عمر طه سرحان121230111922092007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيحوراء فالح حسين خلف121231261922079014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي ثامر مسير سريح121232111921052051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيشهد حسن فليح حسن121233101922108031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبياستبرق علي خضير عطيفي121234141922133006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه فاضل محمد سلمان121235141922122024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيبنبن محمد منعم جفات121236141922102013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيعلي عمار جميل لفته121237221921311067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الطف المختلطةديالىادبيعلي خضير عباس علوان121238211921242011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر نعيم عبد خليفه121239111922116039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى كريم خضير بدر121240121921009272

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتالكرخ االولىادبيتبارك شحاذة جياد نصيف121241101922141004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء عباس حسين عيسى121242141922149001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد محي الدين حسين صالح121243111921019025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيياسين عبد الباسط سليمان ضبع121244101921027124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد احمد عمران علو121245111921201079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارادبيمحمد عارف حجالن ساير121246191821037021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيبكر سلمان حسين خلف121247111921156021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيريم خضير عباس علي121248101922099017
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيمريم مؤيد حميد مجيد121249101922076043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0الخارجياتالرصافة الثانيةادبيزهراء عالوي رحيمه غافل121250141922401050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه باسم احمد حسن121251141922069030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيغدير بشير محسن ياسر121252141922101028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيامال علي شاكر احمد121253111922137004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيريام سد خان جياد ديان121254121922116009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيحسن اسعد شنور فياض121255221921039010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية البتول المسائية للبناتالكرخ االولىادبيمنتهى قاسم احمد مهدي121256101922222024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيايالف حسين سيد غافل121257151922048013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء هادي احمد سرحان121258111922067022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم رحيم جعيول ناهي121259151922049077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الياقوت للبنينكربالءادبيكرار جواد غالي جله121260271921038094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف احمد حامد نواف121261111921156130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه عاصف خليل عبد هللا121262131922080055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيفاطمة صالح جاسم مرهون121263181822120013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيمصطفى علي ناصر حسين121264211921004079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم صادق كريم مهيون121265141922072100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا عالوي حسين سلطان121266141922079115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عبد الستار صالح احمد121267101921203063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيآيه غازي جواد كاظم121268111922106003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه فالح عباس جار هللا121269121922134132

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةادبيمرتضى كريم عبد الزهرة جسوب121270241921019046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعلي سلمان خليف هدمول121271261921025051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيلمياء علي جرو حسين121272111922106053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيزين العابدين ثائر علي حسن121273121921203018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيمريم صدام حسين سهيل121274121922174016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيرواء مطشر سهيل علي121275111922165005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار سلمان حسين بدر121276141821026088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد فالح احمد الياس121277141821211007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عبد الوهاب نجم عبد هللا121278101921022068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية ميسان للبنينالنجفادبيأيسر يحيى ثعبان صادق121279251921011001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتصالح الدينادبيسرى ايوب رشيد حسن121280181922276013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيذكرى جواد كاظم عبد النبي121281121922108007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيالحسين فتحي خليفة فجر121282121921047015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيدعاء حسين عباس علي121283211922262006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي احسان علي حطحوط121284141921015056
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيرقية فاضل ناصر حسين121285141922122009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االمانة المختلطةصالح الدينادبيمحمد احمد عبد الكريم سعيد121286181921324009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك حسن محسن علي121287141922111064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية السجاد للبنينبابلادبيسجاد رحيم عيسى فرحان121288231921031029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد القادر جاسم محل حمد121289141921004035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيغسان محمد حسين تايه121290231921198034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيمحمد فيصل ابراهيم جرو121291231921011099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيياسر عبد الرحيم ساجر حضيري121292191921109080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيسندس سعد احمد شايع121293211922084003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية وادي الرافدين للبنينالرصافة االولىادبياياد مهدي سعيد شبوط121294131921026014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينكربالءادبيمنتظر محمد عبد الجليل خرنوب121295271921016191

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيياسمين مجيد محارب رقيان121296101922109124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيتبارك احمد صباح محمود121297131922101020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيرحمه ليث يحيى داود121298131922132016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء حيدر محمد حبيب121299141922077003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيحمزه سعد جاسب صاحب121300141921018038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب كاظم شناوه حسن121301151922047075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبينور عباس حسين علي121302261922135033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه خضير عباس عبد121303141922108061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياسعد حسن هاشم حديد121304141921208019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الخالق رحيم كريم خلف121305111921021050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمهيمن قيس طالب عبد هللا121306111921181141

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةادبيأنعام ذياب حمد فياض121307111922130004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر محمد عاصي ذياب121308111921053037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعباس فاضل احميد محمد121309111921053049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيساره احمد جاسم حمادي121310111922067024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0الخارجيونالرصافة االولىادبيعلي عبد الرحيم عاتي موسى121311131921400018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيوسن خليل ابراهيم خليفه121312111922068083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية المفاخر المختلطةالكرخ الثالثةادبيصالح داود محمد مصلح121313121921175013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيايمان صالح مدب عبد121314111922105007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيكوثر حسن جبر سدخان121315111922117042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيبنت الهدى عقيل بدر ياسين121316111922081010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ الثانيةادبيمروة تركي صالح علي121317111922158008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء عزيز عبد الوهاب جبر121318111922100012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف عدنان احمد حمدي121319111921181051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيعلي لؤي عبد الرحمن عبد الرزاق121320131921001079
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيمنتظر سليم عبداالمير محمود121321111921180200

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيمحمد طارق كامل شاكر121322101821014053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد كريم حمد حماد121323101821017081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيحيدر صفاء امير محمد121324131921042031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيهاجر زهير متعب ابراهيم121325131922079059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزينب عبد الحميد فنجان مهودر121326131922103049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيهدى عباس عيدان ناصر121327141922070100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف سعيد سلمان عبود121328141921024325

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد خضير عباس حسن121329141921028084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيساره خليفه عبد علي احمد121330141922110095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء كريم عطيه حمزه121331141922191005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحميد رشيد عليوي جياد121332141921048034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيكاظم مطرود فرحان سمير121333141921028174

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى رياض ساده محمد121334141922115097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف مشتاق طالب جاسم121335141921061119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران جعفر فاضل موزان121336141922136060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء محمد كريم موسى121337141922076029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيعائشه سعدي جوهر رعد121338101822089020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيأوس كريم ابراهيم حسن121339121921029003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيجعفر رحيم رهيف جليب121340111921015016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ انور محمد سلمان121341121922099079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعبد هللا عدنان نايف مانع121342231921001035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الحضر للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا صباح مجيد حسين121343121921035009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيايمن عبد الحسين كريم غضيب121344121921009020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيسالم كريم خلف لفتة121345141921015032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا رعد قاسم قليم121346141922107017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيزينب علي عوده دوام121347221922150015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعمار محمد خلف حسين121348111921052062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيديانا علي هادي مراح121349111922070035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه جاسم خضير بريج121350111922137037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبياميمه ناطق محسن مرزوك121351111922086003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين كريم عبد الساده فيصل121352151921018028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيلبنى صالح صبار كبيش121353131922070066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى حسن كاظم هاشم121354151922058090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية االقصى للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى خالد ابراهيم خليل121355131921028031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبياحمد خميس محمود ناصر121356101921156002
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيطيبه حمزه منصور سعيد121357131922101064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيسامر عباس كاظم قاسم121358131921025020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء اثير حميد محمود121359111922106032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبيامنه يوسف كاظم حسن121360131922130005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد سلمان حميد ظاهر121361101921017062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد حسين شاوي ارحيمة121362151921002070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيمسره اسعد منعم جبار121363131922132044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب جبار عبود بارح121364151922055046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء جبار عطيه جبر121365151922053014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي زكي عبود سدخان121366151921008084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب علي جبار مشكور121367141922149011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيهبه كامل عيدان شديد121368151922045133

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء جاسم حنون مطرود121369151922080019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء حسن احمد شناوة121370151922047053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حسين خلف حسن121371151921020118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيبتول حسن هادي عبد الكاظم121372101922105005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبينوره عماد كتان حمد121373121922177015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد معيوف حسون121374111922112062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيمروة عبد الرزاق جاسم عباس121375141922077061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي لؤي كريم عبيد121376111921053060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي رعد محسن شغاتي121377151921009125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية صالح الدين للبنينالكرخ الثانيةادبيهمام حمود عبيد علي121378111921186016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيساره صادق خلف خضير121379261922126056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةادبيذوالفقار ابراهيم محسن جاسم121380111821020030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيهاشم صفاء الدين هاشم محمد121381141921018109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيآية سلمان ابراهيم عسكر121382111922139007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيأنور ظاهر عودة محمد121383121921178001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد حسب خضير شنوف121384141922099054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى عقيل جواد كاظم121385111921057103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبياسامة هادي صخر فندي121386111921204027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم نجم عبد هللا خليل121387111921011008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمود عراك محمد حمد121388121921029041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه جاسم جبار علي121389151922040107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي ثامر عبد الرحمن فهد121390261921013104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيغاده حسام حمزه جاسم121391111922104055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيعزام عالء كشكول جواد121392111921009055
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل عبد الكريم اديب علي121393111922105022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمة عبد الجبار ابراهيم مهدي121394111922101044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حكيم اسماعيل هاشم121395111922117035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياياد عامر حمد عبد هللا121396111821053030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك جبار عبدالرحيم اسلم121397141822098009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيريام عبد مجول عبد121398101822090017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه جاسم عريبي حوشان121399131922098138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعبد الخالق مكي سلمان حمد121400131921017045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا مؤيد عمار الزم121401131921017051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء حسين علي فارس121402121922127034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم سمير ابراهيم سلمان121403131921001003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيسجاد سالم حسن حمود121404131921011043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىادبيعبد العزيز حسين مجيد فارس121405101921024029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيرحمه بكر علي احمد121406131922104020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيزهراء احمد جلوب بالسم121407131922078016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء صادق شلكام خرميط121408141922110065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيختام شالل خلف صالح121409141922116009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبينسرين محمد عبد كيفي121410141922116038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم صباح راضي شليب121411141922082028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيدالل شاكر محمد سيد121412141922113013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيرقية جمعه مهدي الزم121413141922079042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبينور مضر عبد الكريم عبد هللا121414141922127080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك محمد عطيه هيجل121415141922134016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبياالء احمد عبداالمير فالح121416141922075009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبينرجس قاسم مزعل مهاوي121417141922071059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرزاق تحسين علي حسين121418101821022032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيابا ذر سامي خنفوس ابو خشه121419121821009001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية البخاري للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه عبد الرحمن عبد الكريم محمد121420121922108016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم قيس فاضل حسن121421121922103047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيقحطان عدنان حامد شبيب121422141921211047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين علي حمد محسن121423121921009068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد خضير عباس علي121424121921003002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين رحيم شرهان صالح121425141922124010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب علي عباس عذيب121426121922098053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيشروق سالم حميد رشيد121427121922117020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمحمد خالد جاسم شغاتي121428131921008131
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيامير سعيد حمد عمران121429231921163004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيصادق مجيد شناوه حسن121430231921186016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمحمد تقي فراس سلمان عبيد121431231921001061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الوركاء للبناتبابلادبيمريم احمد خلف مطلك121432231922079030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعلي غازي فيصل عوده121433131921003049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية المنتظر المختلطةبابلادبيمنتظر صالح نجم عبيد121434231921196008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه هادي هالل برهان121435111922108079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيرواء زهير ابراهيم راضي121436131922098059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيمريم نمير عدنان محمود121437101922092020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيسجاد مجيد حميد خلف121438131921003032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيسلمان داود سلمان يوسف121439131921024058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيرانيا عصام عبد الغني جاسم121440101922095023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد عبد الكريم مجيد علي121441151921007221

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبياميمه مؤيد عبد هللا عباس121442101922113011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن عامر فارس عبد الحميد121443101921042017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمحمد ابراهيم احمد ابراهيم121444101921055035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيبلقيس قتيبه فجر زعين121445191922195010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الوطن للبنيناالنبارادبيعباس اسماعيل قرداش نجم121446191921099012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيرانيا زياد ناجي مهدي121447131922095013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيروند محمد ادريس سعيد عباس121448131922074028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء صباح جبار عيدي 121449151922046023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيكريم جعفر اسماعيل كريم121450151921011047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم كاظم حسن ملكه121451151922053068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كريم كاظم فليح121452151921008094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى قاسم ارحيمه كاظم121453151921003112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبينور عماد حمود محمد121454101922105033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء مهاوش عوفي حسوني121455151922058039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب فالح حسن جاسم121456151922058049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيدعاء عامر ياسين سعيد121457111922072035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيياسر عمار علي عبد الحسين121458261921035099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيساره خليل فاضل عباس121459111922085028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيعالء كريم حسين كاظم121460121921200045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيعبد هللا محمد عبد الحسن عناد121461261921176039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيمؤمن خالد علي ابراهيم121462131821012120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيايه ابراهيم خليل عبد هللا121463111922220011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبياماني اسعد جعفر علي121464121922089003
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيلقاء عباس سلمان محمود121465101922095053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبينور منذر عبود جودي121466101922117050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عامر صبري حمودي121467141921005073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم ستار سالم يازع121468141922133079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار حيدر كاظم سرحان121469121922087057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عادل علي عبود121470141922141003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنال حسين فاضل عباس121471141922075191

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عباس علي وصي121472141922133034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين مجيد ناصر حميد121473141921019038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران بهجت رحمان عزيز121474141922144042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا حقي اسماعيل علوان121475121921002033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الثقلين للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين سالم حسين خليل121476121921048028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبينور محمد شنيشل حسن121477121922095039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد محمد عبد مشكور121478121921034013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى عامر خضير صالح121479111922109044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعبد هللا حامد محمود احمد121480231921001034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية سابات للبناتاربيلادبياستبرق سامي عبد الرحمن رشيد121481311822034001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي محمد عبد االمير121482141921030028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف سبع خميس علي121483141921029108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيزياد سليم جاسم كونه121484141921012019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيه عباس حميد حسن121485141922110045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه علي كحيوش كاظم121486131922086062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي فاضل محسن صالح121487131921008105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيروشن هاشم سلمان جاسم121488151922056045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى فاضل عبود فياض121489131921011101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيكامل رزاق خوام مدب121490191921086064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيعلي حسين صكب كاظم121491231921198026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيحسن فؤاد عبد الكاظم حميد121492131921003016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعلي ياسر ابراهيم منعم121493131921003051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبيمحمد حقي اسماعيل جاسم121494211921043034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم خالد عبد الحسن حسين121495111922071081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيابرار جهاد حسين عبد121496111922072005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيانفال شالل شريده عبيد121497101922113012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيمينا خميس محمد احمد121498101922113082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الوطن للبناتاالنبارادبياسراء هذال عباس حسن121499191922257004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه احمد كريدي زغير121500101922133060
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيشروق سعدي شحاذه زغير121501101922109065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيفرقان امير ياسين سعيد121502131922072035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيامير باسم عبد عطية121503131921007007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيعلي قصي جبار لفته121504131921012077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيشهد حسن سعدي ابراهيم121505131922091069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين علي الزم عبيد121506151921005027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبياحمد حسين كاين عناد121507141921210008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيبدر لعيبي حافظ هليل121508151921009018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينالرصافة االولىادبيعلي باسم حساني عباس121509131921255043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيسيف بشار ذياب عباس121510101921017021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه سالم رضا محمد121511111922094056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيايناس عبد الستار بدر علوان121512111922095015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبييعقوب عوده شكر كسوب121513121921170054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيلقاء حسان علي كاظم121514111922139022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية العامرية للبنينالكرخ الثانيةادبيذو الفقار علي عبد موسى121515111921044009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةادبيصاحب موسى علي حسين121516111921054022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم علي احمد عبد هللا121517111921021004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين صاحب فرج121518151921004038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي فالح عبد هللا فالح121519111921015077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيريام اسماعيل عبد الواحد هاني121520111922068033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبينادر سالم صالح احمد121521111921029070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيداود حافظ احمد صباح121522121921178004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبيايمان حامد عباس رحيم121523111922111013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيرند حسين حاتم عباس121524111922095043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الشفق للبناتالكرخ الثانيةادبييقين عالء ذياب سرحان121525111922117062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيمريم مزيد جاسم مزعل121526131922098161

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيصادق عبد الجليل خضير عباس121527111921057044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىادبياحمد ثامر عادل عذاب121528101921009007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبياكرم محمود سلمان ياس121529101921027017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبينزار فائز مطر عابد121530191921010030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عبد عواد احمد121531101921021048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيساره عبد الرحمن نجم عبد121532101922117029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيايات خالد خليل محمود121533111922221004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء حسين بجاي عسكر121534141822070020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس عبد الكريم معن سلطان121535141922104024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيهمسه عبد االمير حميد عريبي121536141922104043
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء قاسم عبد الحسين نومان121537121922127002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد خالد مظلوم شحاذه121538141921036080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين حسن وليد جياد121539121921044021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد نزار حاوي ارحيمه121540141921024263

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد سعدي عطشان عبيس121541141921027045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبينور الحسين منير عطيه خلف121542141921061116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى محمد ونان جاسم121543141922101027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى يوسف عبد الوهاب جاسم121544111922063035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبينافع محمد نافع خليفه121545101821027112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد جمعه تامول محمد121546121921009102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبيخولة هادي جبار حمزه121547121922117041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عبد الكريم حميد كاظم121548141921200032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه رعد عبد الستار صالح121549131922099049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيماريا علي حمزه عبود121550141922067109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى رياض ثجيل مذكور121551131921011097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ثامر قاسم علوان121552131922071065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم رضا مهينو نعمه121553151922056078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين احمد كامل سلومي121554141922067027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل محمد عبد الحسين محمد121555141922067040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبيزهراء علي جابر ناصر121556221922138008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيتغريد نذير عبد العباس محمد121557111922109013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيعادل خالد ياسين عبد121558121921016007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيعلياء عصام حمزه حسن121559101922107029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى شوقي نعيم ارحيم121560131921023077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبياسماعيل عدنان احمد اسماعيل121561101921041007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبياحمد اركان صباح داود121562131921012004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك معاذ حسن حمودي121563131922074012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبينبأ اسماعيل تحسين علوان121564131922074055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيضحى محمود وهيب فرج121565131922073077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيميالد عبد الزهرة عبد الحسين فضل121566131922094069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيديار احمد عبد هللا كاظم121567151921013036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبيحنين سعد عبد ياسين121568101922097012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةالرصافة الثانيةادبيحسن هداب مهر عليوي121569141921210027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيقدس مولود فيحان مهاوش121570131922104040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء باسم رسول كريم121571151922040050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبيمرتضى محمد طابور سعد121572281921104032
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية األجيال األهلية للبنينالرصافة االولىادبيرحيم كريم محسن صحن121573131921040008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء خضير عباس جبر121574151922058024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى رعد احمد عنفوص121575111922109086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيريسان ابراهيم اشليجب عداي121576141921205054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية هند للبناتالكرخ الثانيةادبيسبأ حمزه علي محمد121577111922079029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه علي شامل حمود121578141922093010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعمار صباح عمران رحيم121579111921021090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي محمود سيد عبد النبي121580111921028089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيفاطمة ضياء عمران مهدي121581161922233039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيظافر عباس حميد رشيد121582101921005027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الموعظة المختلطةواسطادبيعمر صفاء محمود خلف121583261921165015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمرتضى طالب حسوني مدلول121584261921041055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيمؤمل حميد كاظم خضر121585261921041045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيعبد القادر محمود عبد محمد121586121921177011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم وهام حسين جاسم121587111922101055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةادبينور جاسم محمود جاسم121588111922111089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية القيروان للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد رحيم محمود حمد121589111821031023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيمحمد سمير زكي ناجي121590131821034096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيمرتضى حسن قاسم حافظ121591111921057097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعلي صالح عبد علي121592131921004065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد بشار سلمان فاضل121593101921008118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيمؤمل عقيل عبد جواد121594251921027064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية بدر الكبرى للبنينالكرخ االولىادبياسامه احمد حمودي خضير121595101921021005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزينب لؤي فاخر عيسى121596131922103053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيبيداء محمد صاحب عبد الكاظم121597141922092008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيبراء جمعه جبار غميس121598111922136017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب طه بريسم ساجت121599121922099045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى علي هاتو عبد الحسن121600121922099084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيجلنار اسعد حسين عباس121601121922099016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبينور موسى كاظم سهيل121602141922221032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيغفران محمد خليل سلمان121603121922081023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبياسامه طالل حامد احمد121604211921077010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران عامر عبود علي121605141922122022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيزهراء احمد بالسم حميد121606211922254005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيليث احمد فتاح محمود121607131921008122

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر ثائر مزهر عبد الرضا121608131921008170
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزمن أحمد علي بندر121609131922094031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0الخارجياتالكرخ االولىادبيحوراء حسن زوير حبيب121610101922401011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيايالف سلمان محمد عبد121611141922067013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبينرجس احمد رشيد علوان121612131922077062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيعكاب عبد هللا صالح الهميد121613101921156030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النور للبناتاالنبارادبيوديان ضياء علي يوسف121614191922237014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الحارثية للبناتالكرخ االولىادبيبتول علي جبار هاشم121615101922112002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيايوب عثمان كريم ابراهيم121616111921029009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبييوسف كريم غانم مشكور121617151921008169

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيعذراء عدنان حميد شاوي121618131922118115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيحيدر رعد خليل محمد121619131921252042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء محمد جاسم كاظم121620141922093005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبييوسف قاسم حمادي سلمان121621111921042081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا رعد احمد عبد هللا121622111921034029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيضحى خالد حسن راضي121623111922136072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء حسين سالم خضير121624141922099023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النجوم للبناتبابلادبيغفران علي عباس حمزه121625231822130029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيحسين علي حسين شكر121626261921024009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيأحمد كاظم فالح حسن121627111921028007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيمحمد باقر اسعد معين فرعون121628101921015066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعلي حميد محمد أحمد121629101921014047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيعلي جاسم محمد فريادرس121630261921021021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف عادل محمود شاكر121631111921009129

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين لؤي محمد كاظم121632141821037114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيبتول عبد االمير يوسف بستان121633161922210020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسعد حيدر صدقي بكر121634111921059041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيايمان مزهر محمود خليل121635111922077007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل شمخي جبر فاضل121636111922104030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ماجد سلمان عبود121637111922105040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيشمس عبد االمير حميد نوري121638111922116029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا حسين محمد حسين121639111921057055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حازم رفعت محمد121640141921177111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن فالح حسن كاظم121641111921001014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي فاضل عوض حفيظ121642111921028085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حاتم خلف عبد الرحمن121643111921021008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه حميد صالح بداي121644151922049059
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةادبينجم عماد عبد هللا نايف121645111921042069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء كامل جميل عبد121646141922143030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حسين خلف جابر121647151921008120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى حسين علي حسين121648111922127038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيزهراء اسعد ياسين مهدي121649131922126018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىادبيزينب ناصر حسين حمود121650131922283021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيتبارك عزيز عبد الكريم سبع121651131922110007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبييوسف حاتم حسن مصلح121652101921017080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك عباس احمد كاظم121653141922111011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه طالب ناجي جسام121654141922100074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتالرصافة االولىادبيحوراء ماجد غانم عبود121655131922105010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا طالب نعيم الزم121656141921185017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية المدائن المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ابراهيم كومان جبر121657141921204024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء علي سلمان بدن121658151922045056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية األجيال األهلية للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عباس حسين علي121659131921040007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيهديل عدنان محمد عزيز121660131922122057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيازهار استبرق مؤيد جون121661101922096003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاالنبارادبيسيف خليل غانم خلف121662191921283002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيهند إسماعيل هالل محمد121663191922195036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيموسى احمد حسن عريبي121664131921017107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيباسم طارق حسن عداي121665131921009023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبييوسف رائد صعب حسين121666131921021041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيروان علي عدنان مهدي121667131922075015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0الخارجياتالرصافة االولىادبيسمارة ماهر حمود عيدان121668131922401037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيحسين علي حسب ناصر121669221921039016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الجهاد للبنينبابلادبيكرار حيدر جبار احمد121670231921004074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيأمنة موفق فاروق عباس121671111922109002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحمزه محمد حمزه حسن121672111921180059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبياسماء عبد الستار علي عليوي121673111922070010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد نصير غالب شاكر121674121921047075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيزين العابدين يوسف خير هللا خنجر121675141921400033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيقبس ابراهيم شهاب احمد121676121922081025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر عدنان محمد سلطان121677141921026045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيميسم كاظم عبد هللا صوب هللا121678121922092051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيعباس فاضل مالك مهلي121679231921001053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي صالح علوان121680141921029023
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيه خالد فيصل حسن121681141922102026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عباس فارس خليفه121682141921003031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن عباس علي صالح121683141921025008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس مالك حسين جبر121684141922076126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيحواء هيثم ثامر عريان121685121922134043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب ثائر محمود رزوقي121686141922100037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سالم خزعل لفته121687141922139030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حسام صبحي حماده121688141921024231

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيادور حمود راشد منصور121689141921036010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمها عبد الكريم محمد احمد121690141922079111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه محمد منشد مطر121691141922127032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيحمزة غالب جواد كاظم121692221821090023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبيعبد القادر صالح حسن عبد هللا121693191821010022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل عصام شاكر عبد الرضا121694121922127042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيعباس احمد هالل عباس121695131921042050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيساره خضير فرحان سعيد121696131922103056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيطارق سعدون عبيد كعيس121697261821155018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية المستقبل للبناتالكرخ الثانيةادبيسهام فريد عبد الرضا حصيد121698111922101036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيساره احمد ضاحي مطلك121699101922108026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبيتماره ماجد شاكر لفته121700111922116017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيضياء علي عبد هللا عجاج121701261921026027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي صباح راضي حسين121702111921017047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر عبد القادر سليمان عبد العزيز121703111921021097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبيرقيه شاكر محمود جميل121704131922119012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جاسم محمد حسن121705141921037181

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيساره خضير جبار راضي121706151922048078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عطاء جوده عليوي121707151922055039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبياستبرق رزاق حمزه نوري121708131922077001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك علي كاظم بدع121709111922088005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية حلب للبنينواسطادبييوسف داود احمد عبود121710261921013212

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبييوسف سلمان مزهر اعيجب121711261921016049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيسما خالد مفتن علي121712251922056054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطادبياسراء عالء حسين حياوي121713261922251002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيسجاد نهاد علي نجم121714131921014042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيديانا فاضل عبد الرحيم كاظم121715131922099012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيغدير فؤاد عبد حسين121716131922071060
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية المحاويل للبنينبابلادبيليث رشيد حسين علي121717231921008130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىادبيام البنين يونس محي خضير121718101922114002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاالنبارادبييوسف عامر خالد فهد121719191921317009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيسالم باسم سالم محمد121720131921015024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حيدر عبد الباقي ابراهيم121721151921015046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيرسل عامر سليم داود121722101922111015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية السيف العربي للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه علي عوده علي121723131922111078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيالفضل محمود محمد محمود121724131921024013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبينورهان صباح محمد مهدي عبد الكريم121725111922116046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عباس جاسم قاسم121726151821006028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االجيال المختلطةاالنبارادبيعبد الجبار نبت محمد عبد121727191821311021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيعال باسم داخل محسن121728121922099059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد رائد مبدر نجم121729121921034074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء فالح حسن عبد السيد121730121922112033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبيمحمد هادي نعيم علوان121731231921001067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية شباب اليوم للبنينواسطادبيسجاد عبد الرحمن داود اسماعيل121732261821030011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيغسق محمد علي محسن121733181922236037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين خضير عباس حنون121734141922069006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيفاطمه جالل ظاهر زمان121735141922071039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيابا الفضل قاسم محمد نغماش121736141921024004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبينور محمد عبد الجليل والي121737121922087060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيسماره جواد عبد الكاظم رهيف121738141922127046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيسعاد قاسم عباس حمادي121739141922120021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةادبيبنت الهدى ماهر توفيق عبد االمير121740141922085002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية شمس العراق المختلطةالكرخ االولىادبيمحمد حمدي ابراهيم مهدي121741101921152008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبياحمد شامل كامل توفيق121742131921012008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيتبارك رعد سعدون طه121743101922076006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيمروه علي رزاق ناصر121744141922075180

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد حيدر عبد الرضا صالح121745141921176007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيرشيد واثق رشيد حميد121746141921176040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيعلي داود سلمان حنتوش121747131821007034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل صادق موزان ابو اطوار121748141922075064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيعذراء ابراهيم عباس حسين121749121922104026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى ميثم محمد حسين121750121921047172

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء اياد احمد شهاب121751121922104001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيعلي خضير كاطع عبد121752221821056012
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الصباح االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران محمد ياسين علوان121753141822132011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين حسن ابراهيم جنعان121754141821036020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينالكرخ االولىادبيانس مؤيد ناجي عالوي121755101921025006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبياخالص عالء جاسم حمادي121756101922095002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيطيبه محمد هاشم حسان121757111922157030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيريم عادل عيسى داود121758111922104035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيسمر رعد كامل عمران121759111922105049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيزهراء قاسم علي فرحان121760111922157016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيزهراء حميد غانم لهواك121761111922157014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية المربد المختلطةالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد عبيد ندى121762111922152001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيالحسن سليم عبد علي غافل121763111921057007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيميمونه حسين كاظم هدالن121764111922061054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين محمد جواد كاظم121765111921052027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية خير االنام للبنينالكرخ الثانيةادبيأبراهيم عامر عبد هللا أبراهيم121766111921166001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر فاضل عبد االله عبد الصاحب121767111921028140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل عبد الحمزة خيري عبيد121768141921037230

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي منذر عيدان جاسم121769151921009140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيجمال ناصر حسين بزون121770261921162002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةالرصافة االولىادبيكرار سعد رشيد عباس121771131921172012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية ام سلمة للبناتالكرخ االولىادبينباء احمد صباح حسين121772101922097038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيهيام رحيم جاسم محمد121773141922110158

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه عادل سعيد شناوه121774151922054090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسين مجيد عيسى121775151921018082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب فرحان جاسم رحيمه121776151922053039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي حسين علوش121777111821022019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيورده مهنى لطفي شريف121778151922047127

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيحيدر داود سلمان راضي121779261921025029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيرسل كريم محمد سباهي121780161922174016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الفكر للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد عبد حميد شايع121781151922056067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبيمالك فاضل محمد سلمان121782231922094018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيمحمد رياض يعكوب ناصر121783221921055026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرشا كريم عزيز حمود121784141922067041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية بيروت للبنينبابلادبيموسى نصير كامل جاسم121785231921022068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيزينب منصور راضي حسين121786131922122061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةالكرخ االولىادبياكرم صباح فارس محمد121787101921160007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي السجاد علي عبد اجبير121788151921015044
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيايالف اديب حبيب عكاب121789191922198004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيحسام هالل حمادي شندل121790101921055010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية النوارس للبنينالرصافة االولىادبيليث حسين فهد سلمان121791131921027025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيشهاب رعد شهاب عطوان121792131921024061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء عبد العباس كاظم داود121793151922050043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه خالد محمد خضير121794111922085004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين علي كريم عباس121795141922093020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد فليح حسن محمد121796111921003026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الرشد للبناتالرصافة االولىادبيكوثر فاضل سعدون ماضي121797131922109048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيغيث عادل جاسب عودة121798121921002043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين سلمان عبود شمخي121799141921030023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0للبنين الوقف الشيعي (ع  )ثانوية االمام الجواد الرصافة الثانيةادبياحمد حازم كامل فاضل121800141921033001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر عبد الحسين طامي حميد121801121921005026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جبار عالوي جباره121802141921003093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء طالب كاظم حسين121803141922136020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد رياض عبد الرضا ابراهيم121804131921031034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه حامد محمد محيبس121805141922088044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ حيدر جبر علي121806141922109075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيعذراء قاسم هاشم سلمان121807121922087040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عبد الحسن ابراهيم علي121808141922073059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيرواء سامي محمود جاسم121809141922090025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل محسن عبد هللا خميس121810141822065024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةادبيدعاء كريم سبهان مريد121811141822113006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار باسم عبد راهي121812141821206041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيسارة عبد المنعم محمود فائز121813111922401048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىادبيغيث رعد مفضي حسين121814101921022055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم علي محمود عبد121815111922086042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم ناصر احمد صايل121816111922086043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيصهيب نزار علي رشيد121817111921022018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيلباب حسين كاظم احمد121818111922095100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمحمد عبد الوهاب عبد الرزاق رشيد121819101921013043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيميثم عيال ناصر حسين121820261921041063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد اركان شهيد عطيه121821111921057002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيمحمد صالح عبد هللا ناصر121822111921150068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيمروه قاسم حسن كيطان121823261922110032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيزهراء ضياء علي حسين121824131922132021

3590 من 3384صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيالهام علي حسين عبد هللا121825111922165002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبينور صادق جعفر علي121826131922110032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر خالد ساجت مراد121827141921038063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر حسين جباري ديوان121828141921037099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى علي حسن كطان121829151921002171

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيرؤى طالب هاشم زناد121830151922050031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمحمد سعد عبيس حمادي121831261921013155

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبييقين حيدر ثجيل نعمة121832161922242098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيايه عبد هللا مجيد ضمد121833101922101008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبينور عزيز جبار غيدان121834131922076035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيزينب محمد جميل رشم121835131922094044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيرنا حسن حمود حمد121836141922067048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيحسين طالل علي محسن121837131921011023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي صادق فارس موسى121838151921015051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيسمية طالب جاسم عبد121839111922081033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الحرية المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيوسام عبد الرزاق طالب عبد121840121921200081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه قاسم كريم عبود121841111922112097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه حيدر عبد االمير بدر121842111922106048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى احمد إبراهيم عبد هللا121843111921007079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيايالف كامل عبد علي جبر121844141922093013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيهشام حسين عواد حمادي121845121921018070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى ضياء صباح درويش121846121922103025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيامل كاظم ناجي جار هللا121847141922102007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء حسين عبد مرماص121848141922093036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيحمزه حميد مزعل دخنه121849261821015033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيحازم محمد حسين بلعوط121850141921008017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيضرغام خميس خالص تايه121851181921120006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي السجاد غالب غازي طه121852141821027043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيفيان علي حسين جاسم121853141922134065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين ساجد كريم سبع121854141921032015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيالمهدي محمد كريم شلش121855131921012022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا احمد حسين عبد هللا121856131921015030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيبراء رزاق كاظم محمد121857141922139012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين سعدي نايف عبد121858141922134022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيمحمد علي عبد االله خشجوري خادم121859161921016064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك شهيد عبد القاسم جابر121860141922075035
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيوالء خزعل علوان حمدان121861141922144061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةادبيسرى عالء ياسين طه121862121922104022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحسين مثنى كامل مفتن121863161821051016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية شباب اليوم للبنينواسطادبيعلي هيثم فاضل عزيز121864261821030026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية المسعودي للبناتبابلادبيفاطمه نصر حمود فدعوس121865231822095034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك جواد كاظم علوش121866131922079007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىادبيكرار خماس دحام غميس121867101921018012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيبراء ابراهيم محمد مصطفى121868101822077006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبييوسف أحمد حكمت حامد121869131921004096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ستار محمد مانع121870131922103070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيايالف رحيم عبد هللا شبيب121871261922108005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى عقيل نهاد جهاد121872121922103026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد حيدر مهدي كاظم121873111921015005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية النصر المسائية للبنينالكرخ االولىادبياحمد جمعة كريم فياض121874101921206004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىادبيألق يوسف حسن عبد121875101922223004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيطيبه رائد عبد الواحد احمد121876101922089031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيايناس سعد طه جاسم121877101922099008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس زكي زيدان فرحان121878141922142024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنة هللا جمال هاشم الزم121879141922075192

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيمينا صالح عبد رشيد121880141922075195

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينه ستار راضي سلمان121881141922133049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيهشام حميد جاسم حمد121882111821156090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى باسم مجيد حميد121883131821042082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا أحمد ياسين مصطفى121884141821202012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىادبيعلي محسن عذاب زياره121885131921011068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سعد صالح طاهر121886111822065031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد محسن حسن كلف121887121921009248

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الهادي حسن هادي جالب121888141821019062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيعلي ازهر كاظم حسين121889221821033028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيعبد الرحمن علي صالح علي121890101921013021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عبد العالي قاسم اسود121891131922098075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيندى علي كشاش حسين121892111922157036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد رياض عريبي مجيد121893121921201032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين عامر عبد الستار عبد الجبار121894111921027031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود طالب فرهود مشعل121895111921032052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمهدي صالح كاظم خليل121896111921027131
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى رسول راضي جوين121897151921013092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيأبو الحسن علي فرج حسين121898151921020002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيفاضل عباس مهدي نايف121899151921018096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعلي ناصر جبر بدن121900281921010064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيافنان صادق خضر لعيبي121901151922048006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبييوسف حيدر سالم حسن121902121921006045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيخديجه ابراهيم جمعه بنيان121903261922072012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف علي عقيل عبد العزيز121904111921059043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيراويه احمد حسن حميد121905111922074015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه عثمان علي فيصل121906111922082018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيرجاء رعد شنيور سالم121907101922113027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيزينب مقبل محمود حيدر121908131922073054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الفالح المختلطةبابلادبيحسين محمد عبيد عداي121909231921198013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين مازن صبار حسن121910111922137019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية األجيال األهلية للبنينالرصافة االولىادبيحيدر صادق يحيى جاسم121911131921040005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبينوره معتز عمر كريم121912131922080072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيدعاء حميد مجيد عبد 121913131922098036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيوطبان داود سلمان حمادي121914101921027135

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الغسانية المختلطةواسطادبيزيد عبد الكريم فيصل صالل121915261921156015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيرباب فالح عبد الحسن عبد121916111922085022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيمصطفى سعد عبد زين121917111921207076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين محمد رفعت احمد121918111921003013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيايه محمود حميد محمد121919111922071011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى صالح حميد كاطع121920121921009267

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيتهاني تحسين علوان صالح121921141922073018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم عبد الكريم اموري عبد هللا121922121922125116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيصبا جاسم رشيد طه121923121922103035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى ابراهيم خليل ابراهيم121924121921003088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيليث احمد راشد عاشور121925141921029073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيكرار ريشان جوهر خالطي121926161921021027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي خضير سباهي كركوش121927141921201153

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار محمد حنون امويع121928141922095071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيحوراء طالب كاظم خلف121929121922134045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسام نصر داود سلمان121930141921048021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبياسماء ميثم ابراهيم اخصيب121931141922136005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية اإلرادة المختلطةالكرخ االولىادبيانس شاكر محمود احمد121932101921156007
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيدانيا عبد المنعم مهدي صالح121933101922094009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران خالد خشين جعفر121934141922074113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيالق حيدر احمد مهدي121935141922104002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسرى حبيب محمد جواد عبد هللا121936151822040075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه مجيد شير علي121937131922093095

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيهدى علي رهيف محسن121938111822064060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارادبياحمد جمال عبد حمود121939191821292006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيرسل مخلص خضير عباس121940141822221010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه حسين حوران صالح121941111922083010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران علي ابراهيم جاسم121942111922095093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسيف يوسف ذياب علي121943111921181052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيديانا فارس فاضل احمد121944111922073030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جبار مهوال جبر121945151921009117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه فالح جاسم عريبي121946141922143049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيسرى حسين حمزه عزال121947261922126060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبينداء سالم دخيل كريمش121948131922129026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم علي هليل غضيب121949131921255002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب عماد كاظم سهم121950151922042049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد اياد خضير عباس121951141921177143

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الرباب للبناتالرصافة الثالثةادبيسارة كاظم عبد هللا بداي121952151922052018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيوسيله عبد هللا حسين جاسم121953111922070103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيهاشم عبد الكريم رحمان شاواز121954101921005068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيعبد القهار فالح خلف علي121955121921174009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبياقبال عدنان جيتر ضيدان121956111922075003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيصبا عبد الكريم علي كاظم121957101922109074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيضحى اسامه طه وفيق121958131922074038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء سالم غضبان نايف121959131922101038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيايه ضياء طالب عبد الكريم121960131922086012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا اسماعيل جميل محمود121961131921029019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية العامل للبنينبابلادبيحسن منعم دوهان حسن121962231921026005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى عادل عبد الواحد محسن121963131921258035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارادبيمرتضى محمد خضير عبد121964221921381025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين عادل حميد رشيد121965141922067028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىادبيأحمد مصطفى اسماعيل مهدي121966131921051002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيمحمد سليمان محمد دخيل121967101921035036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الرضوان للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف خلف كاظم مسير121968111821034070
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية شورش للبنينديالىادبياحمد عباس معروف احمد121969211921076006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب سعدون عبد الصاحب عليخ121970121922099044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبياسماء ليث حميد فنر121971121922102012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيزهراء جالل سليمان احمد121972131822076009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيايه فائز علي حمادي121973121922096012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيرسل صباح نصيف جاسم121974121922112047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى595.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيورود محمد سليم حمد121975251942108367

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى591.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيشيماء وليد رشيد مجيد121976211942137096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةاحيائيرقيه حسين منشد سعد121977151942051049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى498.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى كريم هادي منيثر121978141942109032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى478.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىاحيائيهدى انور تقي توفيق121979131942117279

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيموج عبد الكريم مخلف سالم121980111942073097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء ابراهيم عبيد جاسم121981111942070059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء محمود شاكر حسين121982111942215075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىاحيائياستبرق خالد احمد جاسم121983101942109004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيغفران عماد عيال جبار121984141942133071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيغاده احمد جبار هالل121985131942118203

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى467.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائينهله رزاق حزمان علوان121986141942108119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء وليد خالد بالسم121987141942225065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيجمال كنعان شهاب احمد121988211941027008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيخالد وليد شالل عبد121989211941027014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيمصطفى صالح حسن محمد121990211941027036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى458.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىاحيائيسيف وليد حسين علي121991101941043044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياديان سعد ابراهيم خضر121992111942065002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةاحيائيرائد قاسم حاتم حميد121993111941054011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه ماجد حميد عطيه121994101942096060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى451.0االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيمحمد كاظم شافي كاظم121995251941210008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه محمد عوده لعيبي121996131942093003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايات بشير صدام هاشم121997141942140009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمعتز جاسب حسين محمد121998111941016124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى449.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطاحيائيباقر اياد عبد الرضا حسين121999261941054010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية اليقين للبناتاالنباراحيائيسجى جديع خلف غضبان122000191942212017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائياحمد عماد حسن خليل122001151941011011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيتبارك كريم محمد عبودي122002151942047031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيحيدر داشر ريمان محمد122003221941027020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىاحيائيزبيده عبد الكريم عباس لفته122004101942077033
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية السجود للبناتالرصافة الثانيةاحيائيقدس حسين عبد حسين122005141942065029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيبتول محسن مظلوم جبر122006151942041015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيسجى عادل عطوان فاضل122007261942108084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىاحيائيوسن فاضل ريحان غضبان122008101942111057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىاحيائيورود خضير عباس جواد122009131942079045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيابراهيم محمد جمعه جابر122010141941021003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسجاد ومير طرخم مال هللا122011141841173016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىاحيائيعثمان قحطان عدنان كريم122012211941027024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيعذراء عبد الزهره كاطع عباس122013111942088017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيانور فاضل حميد فرحان122014141941208024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيتبارك داود سلمان مطر122015141942070021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيشمس جواد خليل حسين122016111942215102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىاحيائيفجر ليث اسماعيل جعفر122017131942132028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيريام عامر علي مرهج122018111942062039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحسين سعدون عبعوب حطاب122019151941018009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد جبار حيدر عسكر122020141941023051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيطيبه رزاق عبد شبيب122021131942077017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيصادق ليث حسين منخي122022141941009032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعون محسن ابراهيم عون122023121941025084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيبنين صباح حسن حسين122024121942118016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيزهراء كاظم شرهان حافظ122025131942131057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه رائد سليم شبيب122026111842105007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد سرمد عماد عبد الستار122027131941051004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيازهار صباح سهر جابر122028131842126002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىاحيائيدنيا عماد بهنان بشير122029101942106010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعصام خالد عبد الحميد صبغة هللا122030101941026188

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطاحيائيمريم فتاح عبد الحسين علي122031261942084036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوبة ذو النورين المختلطةالكرخ الثالثةاحيائيذكرى اكرم نايف حسن122032121942020035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائينبأ وسام عدنان يوسف122033101942117106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيأنس مشتاق مبارك ميرزا122034141941022012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائييوسف عبد الرزاق هوبي حسين122035121941206059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةاحيائيحوراء نبيل حسين حسن122036111942104013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية ذات الصواري للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم صفاء ابراهيم لطيف122037141942095066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي حامد مصطفى فرج علي122038131941030078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىاحيائياالء علي حسين مهدي122039211942292009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرسل مهدي صالح سلمان122040121942095024
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية المركزية للبنينديالىاحيائيمصطفى عمار فاضل سلطان122041211941004147

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىاحيائينجوى قاسم يوسف جميل122042101942101140

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى كريم نعيم مذبوب122043121941007204

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةاحيائيسجاد علي كاظم سلمان122044121941026073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية االجيال االهلية للبنينديالىاحيائيمصطفى مناف عبدالهادي احمد122045211941045011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيامير عبد هللا شوان كاطع122046111941049019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الرواد للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعمر فالح شاكر محمود122047121941024022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيمحمد عامر عبود حمد122048191941022025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الجماهير المختلطةصالح الديناحيائياطياف سالم احمد عبد الستار122049181942015001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب جاسم عامر الزم122050151942048069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه ثامر عبد االمير بشارة122051111942075053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمصطفى وليد عبد مسلم رحيم122052141941009068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الجهاد للبنينبابلاحيائيحسين مهدي شهيد شاكر122053231941004020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينالكرخ الثانيةاحيائينيروز كريم نيروز غانم122054111941048024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمريم قاسم محسن حلو122055141942108109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةاحيائيانتظار غدير عبد هللا مخيف122056141842069005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائياسامه ابراهيم شيال عباس122057101841019022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى صباح عاشور عبد122058141942110114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىاحيائيعلي فيصل نجم عبدالوهاب122059211941273040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار بكر رومي دخيل122060111942070135

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيشروق شاكر محمود ابراهيم122061191942369178

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد سمير ابراهيم ادهم موسى122062101941205004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائياالء صالح صكبان عطيه122063111942070013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيمرتضى سعدون عبد عايز122064231941017157

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيصفا علي محمد ياسين122065101942120086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىاحيائياالء جمال عبد الجليل عبد الكريم122066101942117004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الكرخ الثالثةاحيائيهديل خضير شهاب احمد122067121942084044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب كريم حسن عويد122068111942215082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيندى عماد حميد مزهر122069201942282207

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيزينب قاسم لعيبي سالم122070151942040065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىاحيائيساره كعيد ذيب سرحان122071101942113043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية معصومة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزينب غازي عزيز جوري122072141942113017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية بيروت للبنينبابلاحيائيعباس هيثم سعدون خضير122073231941022025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسن احمد كاطع عباس122074111941058029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية ابن عقيل للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعبد الرحمن عامر عيفان صالح122075121941014018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيعلي عصام صبحي كاظم 122076101941026207
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسماح صالح حسن حسون122077111942109082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعباس احمد عباس احمد122078141941026044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيرهف قصي مهدي صالح122079311942047081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىاحيائيعمر عدنان عطية محمد122080101841014046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الفياض للبنينصالح الديناحيائيضياء خلف خليفه محمد122081181941145014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطاحيائييحيى فالح عبد الحسين علي122082261941205077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين رعد مهدي مخيف122083111941004023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرؤى عباس عبد عباس122084111842217019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسن احمد حميد كريم122085141941064013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيرانيا فاروق جواد جمعة122086141942111080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0الخارجياتالكرخ الثالثةاحيائينور موفق حسين محمد علي122087121942401044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمد جاسم محمد عبد الحميد122088191941085009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىاحيائينرجس حميد جعفر فنجان122089131942071109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيسلمه حسن حسين ابراهيم122090111942084100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين صباح جباري صافي122091111941058040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأيه غالب هاشم علون122092111942109002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمه حسن حبيتر دهش122093151942048096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهبه محمد علي عباس122094111942068112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم احمد فؤاد عبود122095111942091056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهمسه حسين قادر علي122096211942178248

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية خانقين للبنينديالىاحيائيعلي رحمان شاكر مهدي122097211941011060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيخطاب عطا هللا هندي نصيف122098111941016046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىاحيائيعبد هللا خليل صالح سليمان122099131941004025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلاحيائيايوب علي وهيله جليب122100231941185004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الريادة االهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقوى نائل جبار عبد الكريم122101111942146009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء فرات فالح حسن122102111942108052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىاحيائيعبد الرحمن حسن رحيم مايع122103101841020073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية المدحتية للبنينبابلاحيائيذو الفقار حسين عزيز عيدان122104231941017064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيضياء وليد فاضل محيسن122105111941160018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى368.0إعدادية ابن رشد للبنينالرصافة الثانيةاحيائيهاشم نعمه حسين شرف122106141841023054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمة قيس مزاحم حسن122107111952065043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0الخارجياتالكرخ الثانيةتطبيقياالء صبري عيسى عباس122108111952401004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارتطبيقيمرتضى خالد نصار نهار122109221951028062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيابو الحسن علي عبد الزهره عبد علي122110161951105001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي ثائر حسن مهدي122111101851205101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزينب عبد الكريم قاسم محمد122112111852065027
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيالفاروق سعدون جاسم ماشي122113101951205027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية المربد األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين ماهر ناظم جواد122114161951082002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقياسراء محسن جبر جويج122115121952118008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الحرية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيجنات حسين جعفر عبد الباقي122116121952107008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيحمزه حسين سويد سلمان122117191951096010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد حيدر خليل حيدر122118161951140042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىتطبيقيشمس محمد حسين عجيل122119131952107023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيتقي زهير الزم محمد122120141951016021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية عين شمس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسن خضير عبد الرضا122121161951130012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية ابي غريب للبنينالكرخ االولىتطبيقيياسين محمد عباس صايل122122101951024019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيفردوس مصطفى بدري عبد الكريم122123211952139040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسجاد احسان علي عبد الرضا122124121951030044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيصفا فالح حاجم مجباس122125111852068012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية النضال للبناتالكرخ االولىتطبيقيرحيق اياد موسى جعفر122126101952102009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد مازن عبد الوهاب عبد الرزاق122127141951400046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسن حميد سعدون طلب122128221951307039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي عبد الحكيم هيالن حوشي122129131951003033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيذوالفقار علي عبدالمحسن عبدالرحمن122130261851011022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيايناس جعفر ساجت جربوع122131141952067001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية طوعة المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينورهان مناف حسين محسن122132121952231038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية المنار األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيخالد جمال حماد ابراهيم122133101851036004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عالء عبد الحسين زمام122134161851393002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيعمار جبار عبيد حسين122135271951151084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيعثمان صالح سالم طعمه122136161851034079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسجى عادل عبد الخالق حامد122137141952072028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينور الهدى قاسم عباس فرهود122138151952080047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفرقد نجم عبيد محمد122139111952129013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيمعمر علي حسين ناصر122140201951026030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف داود غضبان داود122141111851020041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيآيات سعد زاير عناد122142141952070001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةتطبيقيشبير عبد الكريم كاظم عبود122143241851013046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد ياسين فياض علي122144101951011051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد نصير حميد كاظم122145131851024029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيانس سعدي عكاب ياسين122146101851013018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيتوفيق حيدر سلمان كرنون122147161951371027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيزيد رزاق موسى مذبوب122148251951116020
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيالصفا محمد جاسم محمد122149161952163002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف عبد الحسين خلف عبد هللا122150161951084282

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيرسول طالب عبدالقاسم كاظم122151131851005019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيانس عامر اسماعيل ابراهيم122152101951020035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىتطبيقيراجح باسم راجح جمال الدين122153131951015022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعائشه طالل خضير عباس122154111952068023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب جبار داود كاظم122155131952118036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءتطبيقيحوراء حميد صالح حمود122156271952058025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيامير داود سلمان حسن122157111951006027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينور الهدى جمال ناصر جبر122158111952065058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسيف علي فاضل عباس122159121951032036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد العزيز عدي حاتم ابراهيم122160101851018014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0الخارجياتالكرخ الثانيةتطبيقيرفل احمد سلمان رجا122161111952401013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىتطبيقيايات رحيم حسن جبر122162101952103003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيعلي حسن خلف عطيه122163281851039020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلتطبيقيعلي اعالن زيدان ذياب122164231951255060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا قصي جمعة عبد الجليل122165191951104021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارتطبيقيمحمد جبار سلوكي حمدان122166221951054042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية خديجة للبناتالديوانيةتطبيقيايناس عادل منهل عبدالهادي122167241852080005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي ناصح محسن مغامس122168161951019112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمريم حيدر محسن علي122169151952042025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الروضتين للبناتكربالءتطبيقيزينب علي رزاق عبد الزهرة122170271952064042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابو بكر ثامر عبيد علي122171111951188001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيحبيب مردان منسي عبدالحسين122172161851302006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيسرمد حيدر مجهول مطر122173231851190012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية النهضة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيغفران علي عبد زيد هالل122174111952217034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد سالم علي حسين122175101951020012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد فوزي عبد الواحد شهاب122176101951013011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيحسين عبد الحسن خماس محمد122177271951150046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمرتضى محمد جبوري عبد122178131951022027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد طالب خضير عباس122179141951021078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن احمد جبار عداي122180161951084037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى يوسف رهيف داود122181111951049114

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيسجاد رحيم بهير كاظم122182281951016063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينديالىتطبيقيرسول ناصر غاسم عبدهللا122183211951058004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الرتاج للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيأسماء جاسم شياع خلف122184141952121002
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيرغد جواد كاظم ناصر122185121952087015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيودق جواد كاظم حسين122186151952048042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسجاد منعم بدر كاظم122187111951020026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعبد هللا سلمان وردي عبد هللا122188141951011031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقييعقوب يوسف يعقوب يوسف122189161951015117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعباس صالح رخيص سالم122190281951151365

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد وسام ابراهيم حمد122191191951359065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيسجاد حكيم شبيب اسماعيل122192161951077019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين جواد كاظم اصغير122193161951049031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية تدمر المسائية للبنينالنجفتطبيقيعباس فاضل محمد عبد هللا122194251951153067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيحارث عبد الستار كريم ابراهيم122195101951014030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين ستار جبار شنين122196221951308017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيشهد حميد عبد المجيد طه122197191852199021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقيحنين علي ابوالهيل عبود122198131952281008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعباس عماد يوسف طارش122199281951151370

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمرتضى محمد كاظم حمد122200281851001147

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيطارق زيدان ابراهيم خلف122201281951009045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االبرار المسائية للبناتالرصافة االولىتطبيقينور السماء كاظم شالل حبيب122202131952283033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيالكرار حيدر علي عبد الحسن122203141851022014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيبتول عبد المحسن يحيى عبد المحسن122204161952253005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عبد هللا حيدر عبد هللا122205161951016118

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه باسم جاسم محمد122206161952237024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين موسى خليف منخي122207111951019016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد فارس محمد جاسم122208141951013042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية السيوطي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا خسباك122209111951054005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيسالم عبد هللا فائق شمعون122210101951026052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىتطبيقينور الهدى حسين علي حسين122211131952080020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناالنبارتطبيقيعبدالمؤمن فاروق صالح محمد122212191851085025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيحبيب عالء حبيب عبد هللا122213161851005012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي حسين زيدان خلف122214111951005038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيرسل نيروز فريح مهنا122215281852068021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف عمر توفيق حسن122216111951033034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد محمود رستم ناصر122217121951030099

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية نهر العلقمي للبنينكربالءتطبيقياحمد طالب قحطان عبد122218271951008004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية التفوق األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيليث علي صالح الدين انور122219101851043030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى سعيد عبد المجيد سعيد122220101951013102
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةتطبيقيسيف محمد داود علوان122221161951099012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيغدير جميل سالم سعيد122222221951308054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيضحى فارس علي غني122223141952067010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيزين العابدين عبد الرضا حميد نوير122224151851001031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد المؤمن جمعه نعمان سلمان122225111951016063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء احمد حسن جبر122226141952133018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيثامر مطلك ثامر رسن122227281951013003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيامل كريم عباس علي122228141952079008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد محمد عبد الوهاب احمد122229111951016012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيبنين عمار عبيد خريبط122230111952076007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمود محمد عبد االله حسين122231101951008047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية النخيل االهلية للبنيناالنبارتطبيقيعبد القادر اياد زيدان خلف122232191951121004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيفاطمه محمد عبد العزيز فرحان122233141852140046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيجاسم محمد مدلول حمزة122234141851016020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيدعاء جبار جوني شويلف122235161852240022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد قصي محمد صالح خليل122236131951001010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى عبد الرضا عبد االمام عويد122237161851039115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيمروه صباح شاطي عايد122238221852107025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيبكر غازي مشعل عبد122239111951016026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيحسين علي جاسم مولى122240131951051011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي سعد جابر عبد122241141951016061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينبابلتطبيقيمحمد صادق علي جعفر نعاس122242231951254028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيكرار مهدي صالح كاظم122243131951005048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىتطبيقيوسام جبار ابراهيم حميد122244101951032026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسين اسعد عبد الرحيم نعمه122245101851015016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةتطبيقيحسام عباس نصيف جاسم122246241951025005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية القدس المسائية للبنيناالنبارادبيماهر جاسم محمد محمود122247191921338078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيرسل علي جميل فاضل122248101922093008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيعلي أكرم تركي جاسم122249191921104022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيرقيه مصلح شاحوذ هالل122250191822204012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية شهيدان للبناتاربيلادبيامنة اياد عبد الكريم سلمان122251311922052005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبيرغد عدي حاتم عبد هللا122252191922167006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتاالنبارادبيسندس طالب علي مطر122253191922171013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبيوفاء علي محيسن خلف122254191922146027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارادبيعلي عودة شهاب حمد122255191921006020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية زينب للبناتاالنبارادبيشهد صباح رزيج فياض122256191922265011
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية االندلس للبنيناالنبارادبيرسول حميد محمد نايف122257191921096006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارادبيمالك محمد نجم عبد122258191922173018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الحبانية للبناتاالنبارادبيفاتن خليل حمدي خليل122259191922187011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المعرفة للبناتاالنبارادبيغفران عبد الكريم هادي طه122260191922172013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيهاجر برزان عبد الرحيم مزبان122261191922198028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيايالف حسن خلف ابراهيم122262191922162003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية السنابل المختلطةاالنبارادبيخوله محسن شلش عكله122263191922284003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيزينب عدنان محمد محمود122264191922370073

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيايالف مناف رحيم جاسم122265191922164004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيصفا فرحان هالل شيحان122266191922178022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيبتول عامر عبد هللا عبد القادر122267191922156006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيسرور أياد عبد العزيز جبل122268191922371028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاالنبارادبيرسل سعد محمد علي122269191922152011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبيمريم عبد السالم شبرم صالح122270191922229033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيسارة زياد شكر محمود122271101922092011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيشيخه فالح عناد كريمش122272191922195026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيهاجر صباح هبال علي122273191922287005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيرحاب عبد الرحمن جابر حليم122274191922156009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية حضرموت المختلطةاالنبارادبيعبد الرحمن اسماعيل كاظم عباس122275191921279004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيبكر ثائر كامل جاسم122276191921071013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتاالنبارادبياسماء ابراهيم محمد صايل122277191922239001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنبارادبيوداد هاشم علي محمد122278191922148015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية التكاتف للبناتاالنبارادبياميره سالم خلف عبيد122279191922231001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الخالدية المسائيةاالنبارادبيعبد هللا عمر جاسم احمد122280191921346037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاالنبارادبيريام محمد عبد هللا عفتان122281191922270009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارادبيمريم محيه دايح مطر122282191922183018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبيأحمد نجاح عبد فليح122283191921029002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيمحمد حسين حميد صالح122284191921104030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيفاطمه اركان يوسف ابراهيم122285191922164017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبينمارق زيدان خلف محمود122286191922198027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الرافدين للبناتاالنبارادبيزينب نايف فيصل صالح122287191922234007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية راوة للبنيناالنبارادبيايهاب عنتر شوكت محمد122288191921022001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارادبيفاطمه خلدون حماد موسى122289191922202021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبينعم محمد خلف عويد122290191922185018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبيعمر عبد طابور محمد122291191921345090

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية النجاح للبناتاالنبارادبيشفق فاروق حرج محمد122292191922269004
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية وهران للبنيناالنبارادبيأيوب عبد عدنان عبد122293191921048002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الدوالب للبنيناالنبارادبييوسف ضاري مالك عبد122294191921016009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيرقيه محمد ذنون محمد122295191922287009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيغفران عبد الودود حسن علي122296191822159016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الرحالية المختلطةاالنبارادبيخالد فرحان سالم هيكل122297191921274005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبيمالك مجيد تبان شاهر122298191922161021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الخلد للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن جميل ابراهيم فالج122299191921286004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيتقى محمد خلف مجهد122300101922098008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيموده عادل عبد علي122301191922191030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيعبد الواحد نعمان محمد نوار122302191921032011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبياقبال هشام جمعه احمد122303131922101007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبيعلياء كريم احمد حمد122304191922167010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيمزدلفه فوزي فرج فايز122305191922163027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيميس محمد سلمان محمد122306191922166027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةاالنبارادبيرائد عبد العزيز عليوي ناصر122307191921342043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيبركات عادل علي حسين122308191921062008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناالنبارادبيأثير عناد محمد راشد122309191921072001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبيحسين صعب دحام خلف122310191921076010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةاالنبارادبيمهند عليان خلف ذياب122311191921342159

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيابراهيم حيدر ابراهيم طه122312111921021001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبياراس احمد عباس احمد122313141921026010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارادبيشهد علي عبد وكاع122314191922189006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيمريم حسن مخلف مطلك122315191922163023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية دجلة للبناتاالنبارادبيهاجر احمد عدنان عبد الجبار122316191922219011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاالنبارادبيمروة محمود محمد عباس122317191922205010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنبارادبيمقداد صفاء سهيل كسوب122318191921362091

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعلي خليل فهد شريمط122319101821027070

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الحبانية للبناتاالنبارادبيرسل فالح حسن ماضي122320191922187004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية مؤتة للبناتاالنبارادبيضحى عزيز عناد عبيد122321191922182008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبياديان خالد شاحوذ جبير122322191922243006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيليث امجد غايب نعمان122323191921109054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناالنبارادبييوسف سعدي حمادي مخلف122324191921103037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية العراق المسائية للبنيناالنبارادبيمحمد قحطان اسماعيل سالم122325191921339031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيغصون محمد حسين علي122326191922181014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيمحمود سمير عبد الزهرة فرحان122327191921107028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناالنبارادبينسيم صباح صادق مجيد122328191921069048
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيرسل صالح عايد صالح122329191822162013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيفاطمه منذر محمود نوار122330191922371048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارادبينيسان محمد احمد ضاحي122331191821037026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيشهالء خميس عواد عبد122332191922163017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناالنبارادبيليث احمد فرحان هليل122333191821110041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارادبياحمد فرحان خيري عبد122334191921356006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الخلد للبنيناالنبارادبيحكيم ابراهيم حمد شوكه122335191921286002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارادبيريام جبار علي عبد الحافظ122336191922199019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيصالح جهاد حمود عساف122337191821090008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبياحمد علي رشيد فياض122338191921086006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارادبيوسام سعدي صابر ربيع122339191821060033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبياحمد حسين علي سعود122340191921028002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية دجلة للبناتاالنبارادبيمها ياسر طه جمعه122341191922219009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارادبيلمياء خالد اسود محمد122342191922371051

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيرقيه صدام حسين فاضل122343111922072044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية منارة عنه للبناتاالنبارادبياسيل هزاع رجه حسين122344191922247002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية وهران للبنيناالنبارادبيعبد هللا خضر ابراهيم طالل122345191921048004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيعكاب صباح علي عبيد122346191921020029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيسالم كامل عواد روضان122347191821032018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمحمد فواز حميد عطيوي122348191821109119

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيزينب عادل شعالن علي122349191922370072

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيمصطفى حميد عراك عبد122350191921090018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الحرية للبناتاالنبارادبيطيبه ستار حميد شهاب122351191922192006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتاالنبارادبيايه سليم ذبان عواد122352191922165001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارادبيعثمان سامي عايد ذياب122353191921071035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبيعمار سعدون فهد جرن122354191921036034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنبارادبيسميه محمد فاضل عيسى فاضل122355191922159015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيسرى صالح مناجد مخلف122356191922370092

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبياحمد مخلف حمود فياض122357191821036009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيحنين ناظم حامد صالح122358191822154006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0الخارجياتالرصافة االولىادبيسجى صباح عبد الواحد حميد122359131922401034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارادبيايمن خالد صالح عبد122360191921006007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النخيل المختلطةاالنبارادبيحازم محمد مشوح مرهون122361191921290007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية اليقظة للبناتاالنبارادبيخديجه موفق حسين عثمان122362191922176007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الرافدين للبناتاالنبارادبينور ماهر حامد حسين122363191922234013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيوئام باسل محمد مطلق122364191922193023
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيهناء مشرف محمود عبد هللا122365191922195035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيحميد كريم احميد عبد122366191821056014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارادبينور سلمان داود فرحان122367191922180013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية هيت المسائية للبنيناالنبارادبيبهاء حازم نوري عويد122368191921355011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيحسين سلمان محمد جبر122369101921013016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبيمحمد عصام مجهد خلف122370191921031036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية مؤتة للبناتاالنبارادبيمريم شامل محمد مجبل122371191922182013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية القائم للبناتاالنبارادبيربى عبيد حميد طرفه122372191922146008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االزدهار للبناتاالنبارادبيغفران مطرب حمود عبد122373191922154012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الرمانة المختلطةاالنبارادبيفراس صالح مهيدي صالح122374191921287010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الخالدية المسائيةاالنبارادبييوسف عبد الرحمن خليل ابراهيم122375191921346078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيسعد ضياء عبد المنعم متعب122376191921104010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيمزاحم عدنان جاسم محمد122377191821086065

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيساره جياد عذاب خلف122378191922204017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبينبأ فالح خلف شحاذه122379191922134010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيفاطمة جاسم محمد علي122380191922370126

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيهاله ياسر صالح عبد122381191922204035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الكرمة للبنيناالنبارادبيصفاء جبار ناجي صالح122382191921066020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيبشرى غازي برجس محمد122383191922215006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاالنبارادبيدنا دحام احمد حمادي122384191922167005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية ام الربيعين للبناتاالنبارادبيورود حسين علي عبد122385191922134014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبيسميه شكر محمود محمد122386191922161014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية االيالف للبنيناالنبارادبيعبد األمير علي محمود طه122387191921107019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيشهد محمد رشيد نصيف122388101922108033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الدوالب للبنيناالنبارادبيسيف مشرف مشلش عكلة122389191921016004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبينغم باسم علي جدعان122390191922241022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبيعمار احمد جاسم مخلف122391191921031025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك نوفل عدنان عيدان122392121922102026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيمحمد عدي احمد عباس122393191821086060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةاالنبارادبيمظهر درع هادي عاصي122394191921312005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية دجلة للبناتاالنبارادبيأسراء سالم داود جديع122395191922219001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الروابط للبناتاالنبارادبييقين شاكر حسن علي122396191922229042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنبارادبيرسل مصطفى عبد حسن122397191922204016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبينبأ احمد عبد الحافظ محمد122398191922246027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الحرمين المختلطةالكرخ الثالثةادبيعمر احمد عواد محمد122399121921178011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيضحى مؤيد ناصر حسين122400191922166021
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبينور احمد رمزي ساكن122401191922156035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه رائد عباس محمود122402121922110041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيسعود علي جميل غنام122403101921011019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبياكيدنيا اديب ناجي هندي122404101822098001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية المعالي للبناتاالنبارادبينبأ عمار اسماعيل محمد122405191822157026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيزيزفون قاسم عبد خلف122406191922195018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيايه محمد صفوان ياسين122407191922193002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارادبيبراء كمال ناجي خليل122408191921019008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيضياء محمد علي جاسم122409101921150012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناالنبارادبيأحمد خضير كليب صكر122410191821040005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيعلي نهاد نجم مجيد122411191921056018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبياسحاق اركان محمود رشيد122412191921086010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيعبد هللا أسعد محسن محمود122413191921058014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيسرور محمود اسماعيل فرحان122414191922370088

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الكوثر للبناتاالنبارادبيأيمان جمال روكان عواد122415191922173001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبيدعاء قاسم سيد بدر122416151922042020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيهمسة هيثم رفيق احمد122417121922082036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيحمزة محمد فالح حمدي122418191921012011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيسارة هيثم عبد المنعم رحمه هللا122419101922101035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيخديجه جمال حمد جنيد122420101922118019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد حميد حسين حمادي122421101921205086

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيشهد علي ابراهيم فياض122422191922193010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاالنبارادبيايمان مثنى عبد الحليم عبد الجبار122423191922162004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيشمس حازم احمد ايوب122424101922094020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيامنه حامد حسين رميض122425111922070013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبياوس بشار طالب سعيد122426101921013010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيمروان عدنان صبري جاسم122427191921104036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيالمختار فؤاد حسن حميد122428101921027018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيسرى سعدي صبيح جاسم122429191922163014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبينور علي حسين فالح122430131922070083

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناالنبارادبيمحمد مطني ناجي عفات122431191821340019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل هادي حنون نعمه122432141921177137

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الرياحين للبناتاالنبارادبيمياسه يوسف ابراهيم اذويب122433191922186018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد رامي عبد الرزاق خلف122434111921017004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الرياحين للبناتاالنبارادبيهند خالد مضحي حمد122435191822186038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية االفنان للبناتاالنبارادبييقين غافل حجاب سالم122436191922242004
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى جاسم جميل اكحامي122437141922134071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الخالدية للبناتاالنبارادبيمينا عمر جراغ الدين فاتح122438191922185016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيأنس حامد عبيد ناصر122439191921104006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية سيف الدولة للبنينالكرخ الثالثةادبيطه باسم هاشم مهدي122440121921002032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارادبيفالح محمد دايح عبد122441191921350063

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتاالنبارادبيآمنه صديق محمد محمود122442191922233001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيهيلين رشيد نصر عباس122443101922129046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيفاطمه سعد عبد جراح122444191922243034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية المربد للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن سعد حميد ذياب122445191921056014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبيعمر مثنى موحان منصور122446191921013040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية اليمن للبنيناالنبارادبيمحمد علي خلف ضاحي122447191821090019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبيمصطفى محمد عباس نايل122448191821076036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0خارجيوناالنبارادبيحيدر  حميد صالح خلف122449191921400009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0خارجيوناالنبارادبيسيف كريم  مطلك عبد122450191921400016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلادبينذير ماجد شافي علي122451311921072069

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيعبد هللا علي عبد الزهرة عبد122452261921017052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيعمر ثائر طه جمعه122453191921005019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية صاحب البراق للبنينالكرخ االولىادبيعلي محمد طالب درب122454101821035026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاالنبارادبينوره محمد هندي عبيد122455191922148013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيشذى عبد حسين علي122456191922181011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية  التعايش للبناتاربيلادبيأسراء يوسف فريح ذيب122457311822054001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية جنين للبناتاالنبارادبينور محمد خضر زعيتر122458191922149034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثانيةادبيلبنى حسن عبد االله عبد الوهاب122459111922077034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيسرى فاروق خليل احمد122460191922243025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الوثبة للبناتاالنبارادبيمالك طه محمد وجيه مطلوب122461191922194021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه محمد مجباس فريح122462141922107024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيرقيه نعمان منذر محمد122463141922127033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيمعمر طاهر ابراهيم عبوش122464191921020045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيايناس فؤاد محمد عبد الوهاب122465191922178007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيياسمين محمد حسين حمد122466191922191039

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية وهران للبنيناالنبارادبيأسامة خليل ابراهيم طالل122467191921048001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيزينب احمد فرحان حبيب122468191922195020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه غسان عبد المنعم عبد الجبار122469111922215043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية جنين للبناتاالنبارادبيريام اسعد صالح حمادي122470191922149016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارادبياحمد محمد خلف حمادي122471191921029004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيعيسى دهام فواز عباس122472191921086060
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية ابن زيدون للبناتاالنبارادبيسجى فاضل محمد عوده122473191822248009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنبارادبياحمد رائد عبد عبد122474191921337015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية األمين للبنيناالنبارادبياحمد محمود ذياب خلف122475191921076005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى علي عبد الستار سايه خان122476111922106069

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبياحمد مجيد توفيق محمد علي122477201921313014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارادبيايالف وليد خالد عبد الرزاق122478191922180004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الحقالنية للبناتاالنبارادبيفرقان صالح الدين صبار معجل122479191922178028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية االيمان للبنيناالنبارادبيحسناوي مبدر حسناوي عيفان122480191921063007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارادبيحفصه سيفي فاروق احمد122481191822292007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى احمد اوحيد جياد122482141922077034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيحنان عبد المنعم عجمان سعدون122483161922219010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبيمصطفى قيس محمد جاسم122484191821036055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارادبيمحمد عبد الستار كامل بشير122485191921360040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيزينب جمال عبد شالل122486191922370071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيقمر سامر حميد جاسم122487111922074047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0الخارجياتالكرخ الثانيةادبيايه محمود راضي عبدالكاظم122488111922401018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيبشير عماد عباس عطيه122489101821027023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبيياسين عبد عايد محمد122490191821020040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه مرشد نايف غنام122491101922117040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيعلي ميثاق احمد جاسم122492101921033021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي السجاد حسين قاسم يونس122493151921007130

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبياسراء عبد الجبار اسعد عبد الوهاب122494101922118003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد محمد عبد هللا نخل122495121921009114

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينكركوكادبيعلي حسين علي فرحان122496201921251068

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب كامل عبود حسين122497111822104034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيعمر عدنان عبد الهادي شالل122498191921109053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيطيبه مهند سعد جابر122499101922111029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء هادي وحيد مطلك122500151922045061

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه احمد حاتم ردام122501121922120022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية االوس للبنينكركوكادبيدحام ناجي محمد حسن122502201921055016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية الميار المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينور محمد فليح حسن122503111922221023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيحسين علي حسين علوان122504101921016016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنبارادبيطيبه عالء محمد سليمان122505191922193012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيتبارك سعيد نايف جوير122506121922174004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبناتاالنبارادبينسرين حميد رشيد علي122507191822207006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيسجى محمد سالم حسين122508191922181009
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبيعلي حمد علي سويدان122509191821036025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيجنات خضير ياس كريم122510261922083014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيرامي محمد ياسين خضير122511111921181038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيمالك عالء سلمان محمود122512101922113078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيزهور ياسين حسين كريم122513121922102055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتالكرخ الثالثةادبيحنان ستار مناور جزاع122514121922101007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك عماد عواد حسين122515111822102011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبيمصطفى كمال الدين مخلف ذياب122516191821036056

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيحسنين احمد صالح مهدي122517211921004022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبينجلة علي حسين علوان122518211922154035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية الدور للبناتصالح الدينادبيضحى عبد هللا سلمان عبد122519181922161008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبيمهند عبد الستار ناجي حسين122520131921021038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيريا صفاء الدين رجب سرهيد122521191822156008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية هيت المسائية للبنيناالنبارادبياحمد اسماعيل ابراهيم شعموط122522191921355004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناالنبارادبيبيان راضي عسكر محمد122523191821337089

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينالبصرةادبيسجاد ميثاق راضي حسين122524161821415002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبيذكرى ايوب سليمان داود122525191922215009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيعمر دريد عشم سلطان122526101921027077

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية العراق الجديد للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود مناف محمود برجس122527111921011063

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد ابراهيم علي حردان122528111921012002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيامنه باسم محمد محمود122529141922099005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيصفا محمد علي الطيف122530181922183029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم ثائر قاسم علي122531121922089055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية العرفان للبناتاالنبارادبيهيفاء محمد عالوي ابراهيم122532191922166030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية خورسيباط المختلطةنينوىادبياشرف يحيى قاسم محمد122533171821058004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةادبياحمد حسيب احمد جاسم122534321821011006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية الحجاز المختلطةصالح الدينادبيحنان قيس عبد ضاري122535181822292001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى موسى جلوب جاسم122536141922075127

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةكركوكادبيايمان قادر احمد فتاح122537201922354013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية اشبيلية للبناتنينوىادبيآيه عدنان شكر محمود122538171922297005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيايمان محمد وعد هللا نجم122539171922286010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبيفاضل عصام فاضل عباس122540111921150054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيعز الدين احمد طه محمود122541131921029030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية االمل للبناتاالنبارادبيريم احمد محمد عبيد122542191922195016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية سارة للبناتديالىادبيعفراء مهدي عزيز حسن122543211922123012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية الشموخ للبناتاالنبارادبيخديجه طالب احمد جمعه122544191922161009
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيضحى فاروق هاشم عوده122545101822095017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية الوفاء للبناتاالنبارادبيشذى عبيد محسن عبد122546191822241025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيمحمد رائد اسماعيل علي122547171821015122

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيشهد أحمد مظلوم مكي122548191922370104

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيزهراء كريم حسن فليح122549191922191017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيعبد الغني احمد نجم عبد هللا122550171821143094

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية الحارث للبنيناالنبارادبيمصطفى عبد مالك حماد122551191821035024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبييوسف طالل غانم عبد هللا122552171821012134

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية النور للبناتاالنبارادبيفضاء جمعه خليل إبراهيم122553191922237010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية االسحاقي للبنينصالح الدينادبيجمعه فرحان دحام مخلف122554181921047007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيايناس باسم كاظم واراني122555141922120006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنبارادبيفائز عبد الهادي ياسين جاسم122556191921011023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية االندلس للبناتنينوىادبيتيماء رائد ايوب محمد122557171922286014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيمصطفى محمد عبد عنتر122558191921028034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية الصديق للبنيننينوىادبياسماعيل خير هللا طه سليمان122559171921028011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبيحيدر عباس شالوي سهيل122560101821203027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية دمشق للبنينديالىادبيسلمان منذر سلمان داود122561211921048009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيادريس مظهر حسن بيبي122562211921084003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيحسين عباس جاسم كاظم122563111921180050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارادبيامير حسن سطم غضبان122564191821028007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبينبأ كريم خضير عباس122565101922129041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه رعد خميس سبع122566101922108043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية غمدان المختلطةكركوكادبيمحمد احمد عثمان محمد122567201921235033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية همسة للبناتكركوكادبينور حسن خزعل دنان122568201922157038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيابو بكر عبد هللا عمر حاجي122569171921144002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية بغداد المسائيةاالنبارادبيسلطان محمد رديني راشد122570191921345050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيطيبه خليل محمد فاضل122571191922191020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية زينب للبناتنينوىادبيزينب احمد عبد الجبار محمد صالح122572171922285034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية القوش للبناتنينوىادبيمريانه سمير حبيب اوراها122573171922256006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيسجاد خالد مكطوف عطية122574201921016031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيننينوىادبيسوزان سعدون حيدر خلف122575171922348006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبينغم احمد خليفه فاضل122576121922134169

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد حكيم شويش عزيز122577111921047022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينصالح الدينادبيسيف سعد حامد محي122578181921151002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبيزيد عبد هللا حلبوص محمد122579171921012034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبيرانيا الزم حازم دحام122580171922288028
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيننينوىادبيشكر محمود احمد ياسين122581171921365009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيمحمد هشام هاشم يحيى122582171921144097

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةكركوكادبيهه لكورد وحدالدين نصرالدين قادر122583201921313078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيمريم عمار احمد ضايع122584101922077054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيسارا بشير حسين حسن122585131922091057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيمروه عادل مالك فليح122586101922089034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىادبياياد قاسم عبد اللطيف قاسم122587171921080019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيسجاد محمد راضي بارود122588131921033012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية االندلس للبنينالكرخ االولىادبيضياء الدين مشتاق جعاطه احمد122589101921012006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيخليل عطشان ثامر محمد122590181921036010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيجنات عماد ادهم طاهر122591101922111010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية االهرام للبناتاالنبارادبيسجى حامد فهد إبراهيم122592191922228006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيفاطمه كيف الدين محي الدين محمود122593201922332035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء ناهض كاظم العيبي122594111922075029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيزبيدة شوكت احسان علي122595171922237037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيعلي زهير عبد الرزاق حامد122596171921020057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية نور العراق للبناتكركوكادبيفائن وليد خالد حسين122597201922138057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعلي حميد علوان محمد122598211921023050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية ابن زيدون للبنيناالنبارادبيمصطفى كمال صبار عبد122599191821031058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبيأبو بكر اسماعيل عبد هللا عبد122600191821036001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيضياء حسن حسين حمد122601101821016023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيزهراء اسعد حمد عباس122602101922109053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية االمام المختلطةصالح الدينادبيوديان سعد محيميد فيحان122603181922278013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلادبيغيث محمد فهد عبد122604231921256082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية الكفاءات للبناتالرصافة االولىادبيسرى يوسف حميد مهدي122605131922132028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيلينه فيصل غازي عبد122606101922109099

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0خارجيوناالنبارادبيمصطفى  ياسين  صبار  عبد122607191921400042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيسرور شاكر محمود منيف122608101922110058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية العال للبناتاالنبارادبيايه عماد شهاب احمد122609191922156004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ثانوية الهناء للبناتكركوكادبيايناس موفق احمد محسن122610201822161006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيسرى حاتم حسين احمد122611131922098110

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0ثانوية عمر قابجي للبنيننينوىادبيمحمود بشير محمد سلمان122612171821171012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينادبياميره علي سلطان خلف122613181822306003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيرواء علي دواي زناد122614131922094030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صادق احمد غضبان جبار122615141921037250

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىادبيعبد هللا فراس باني دايخ122616131921227003

3590 من 3406صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عباس جميل عبد جوهر122617131921029048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنبارادبياسماء جاسم محمد عباس122618191922258002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيطيبه خالد مهدي فيصل122619191922175025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمحمد المهدي لؤي عايد122620201921078096

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية الدور للبناتصالح الدينادبيزينب حميد محمد محمود122621181922161004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيحاتم رحيم معسر صحن122622191821086014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية وادي العقيق للبناتاالنبارادبيقاهرة جمال حامد هداب122623191822175035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية الزيتونة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عبد الغفور عبد هللا محمد122624111822061043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيمهند اثير عبد خلف122625211921204013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىادبيعلي محمد جاسم شبيب122626171821203013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيخضير عامر خضير عباس122627121821017019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية نهر دجلة للبناتاالنبارادبينور سعد طه اسماعيل122628191922215030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيمرتضى ابراهيم فرحان رومي122629281921045025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةكركوكادبيكوران حسين عبد هللا عبد الرحمن122630201921377078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية اليمن للبناتنينوىادبيفوز محمد ياسين محمد122631171922237060

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبياحمد رائد عبد الجبار عباس122632131921003003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياحمد بدر الدين عبد الجبار اكرم122633201921085003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية النزاهة للبناتكركوكادبيزهراء تركي عزيز عبد هللا122634201822130017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية سيوان للبناتاربيلادبياية كريم سليمان مجيد122635311822038003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية سد الموصل للبنيننينوىادبياحمد شاكر محمود جاسم122636171921094004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيطارق زياد خلف حمادي122637111921181057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبييونس شامل عبد الجبار حميد122638171921011122

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيسراب حميد ناجي كاظم122639111922070059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاالنبارادبياحمد جمال عبد الحميد سمير122640191821010002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةكركوكادبيقاسم لقمان رمضان محمد122641201821306038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةدهوكادبيمحمود كمال علي احمد122642331921070042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ثانوية تلول ناصر للبنيننينوىادبيمارية سلمان احمد ابراهيم122643171922036005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبينجمه باسم جسام محمد122644111922112131

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيرافد كريم محمود عطيه122645111921059032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0ثانوية قريش للبناتاالنبارادبيريم نيسان جبار محمد122646191822158015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية العدل للبنيناالنبارادبيعمران رجا جايد مخيلف122647191821018015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0ثانوية الزوراء للبناتاالنبارادبيايه عماد حسين جمعه122648191922155006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه محمد صبري اسد122649121922134134

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيعلي دريد عبد هللا يوسف122650131921003045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيمرعي عامر مرعي حسن122651171921010069

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبيذو الفقار اسعد زين العابدين رستم122652201921078039

3590 من 3407صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيعبد هللا كريم سلمان ظاهر122653261921056055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبياحمد عدنان خاشع اسماعيل122654171921020006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0ثانوية القلعه للبنينديالىادبيمدين قاسم نصيف جاسم122655211921040023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيمعتز عبد المالك مزعل علي122656171921020106

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبياستبرق شاكر دواي ثامر122657131922118006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0ثانوية الرمادي للبناتاالنبارادبيهبه محمد مهيدي صالح122658191922164023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيتماره بشار جمعه حبيب122659131822100011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0ثانوية الضحى للبناتنينوىادبيايه ابراهيم خليل ابراهيم122660171922316010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ثانوية الشفق للبناتاالنبارادبيبشرى حميد محمد لطيف122661191922243010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيطيبه وائل ثجيل اسود122662111822128019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيعبد الرحيم عدنان رحيم سلمان122663211921030027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىادبينوران عماد سعيد جاسم122664101922084019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ثانوية السياب المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا شهاب احمد محمد122665121921208022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين كركوكادبياميد حسين علي احمد122666201921391003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى359.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةكركوكادبيئافان عثمان بشان عبد هللا122667201922332001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية بلقيس للبناتنينوىادبينور الهدى غانم جاسم محمد122668171922288090

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0دراسة كردية- ثانوية الشيخ رضا الطالباني للبنين كركوكادبيعلي قابل قادر مجيد122669201821369008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمنور عبد االمير حسين حسن122670201921009109

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيعبد االله زياد ياسين وهيب122671181921122055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيزيد شاذل غانم محمد122672171821015045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىادبيعائشه علي حسين عبد122673101822110074

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0ثانوية الفاتح المختلطةالكرخ الثالثةادبيرغد عثمان محجوب فيصل122674121922174006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيرماح قتيبة زكي عبد القادر122675171921011034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية الفارس العربي للبنيناالنبارادبيكرم محمد داود عنجاص122676191921013042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائينادين فاضل علي ابراهيم122677191942154028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية عنة للبنيناالنباراحيائيعكرمه صفاء عدنان حامد122678191941021045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى486.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائينبأ سهيل نجم عبد122679191942154029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةاحيائيثريا اركان احمد هاشم122680141942127010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائينبأ ثامر عاتي عبيد122681191942153072

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيحنين علي ياسين صبار122682191942195023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائياحمد محمد عبد حسين122683191941020007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية البدور للبناتاالنباراحيائيشهالء رائد محمود ذيب122684191942256008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا نهاد ناجي خليل122685191941022019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية العهد الجديد للبناتاالنباراحيائيمروة محمد ابراهيم فاضل122686191942258011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىاحيائيطه مولود محمود عباس122687101941042014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيصفيه اسماعيل ابراهيم عماش122688191942369199
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائيعبد الرحمن خالد احمد شبيب122689191941058011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرقيه طه عبدالقهار عبدالواحد122690191842193027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيخديجه ناجي حمادي اسماعيل122691191942145018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيطيبه صالح بركات كندي122692191942243057

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية النعيمية للبنيناالنباراحيائيعمر ياسين عبد حميد122693191941105008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الفلوجة للبناتاالنباراحيائيشيماء سعدون حسين فياض122694191942188080

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائياحمد مرتضى خليل ابراهيم122695191941022006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الخيام للبناتالسليمانيةاحيائيحنين حمد عبد صالح122696321942023006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيوئام عباس عبد الهادي حمد122697191942173071

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيسجى سعد مخلف حمادي122698191942187021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائيدرة حسين علي خلف122699191942194033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيميساء عبود حماد نايل122700191942166069

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االزدهار للبناتاالنباراحيائيميسم عماد عبد المطلب حامد122701191842154029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىاحيائيالزبير طه محمد صالح122702101841041011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتالسليمانيةاحيائيشذى بيان محمد عبد122703321942066048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية راوة للبناتاالنباراحيائيكوثر محمود عبد العزيز محمود122704191942145052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيأميرة عمار طبك دهموش122705191942173005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية مؤتة للبناتاالنباراحيائيطيبه سامي عباس حسن122706191942182032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائياسيل سامي مطر حماد122707191942189010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيأسماء مالك محسن علي122708191942173002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيدالل شاكر حامد خلف122709191942195024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاالنباراحيائياحالم جبير اسود خلف122710191842204001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاالنباراحيائيكرم زياد طارق خلف122711191942133051

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيشمس احمد خلف سجل122712191942185047

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية العرفان للبناتاالنباراحيائيوالء عصام عبد هللا مصلح122713191942166082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيآيات جاسم حميد شنيتر122714191942370014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيمنتهى مجبل حمد بداع122715191842185049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيرسل علي زيدان خلف122716191942173022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائياسراء كامل عبد الغفور محمد122717191942370027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنباراحيائيدحام محمد عبد هللا كردي122718191941026029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية االنبار للبناتاالنباراحيائيشهد حاتم فريد هادي122719191942153050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الخالدية للبناتاالنباراحيائيآبتهال ممدوح اسماعيل دلف122720191942185006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائيأنمار خميس مطر شرموط122721191942370013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية هيت للبناتاالنباراحيائيأنفال جنيد طه عز الدين122722191942196011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاالنباراحيائينور عبد الكريم عبد الجبار عبد الكريم122723191842139099

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنباراحيائينور عارف صباح عبيد122724191942370233
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى رياض خلف عليوي122725121941030212

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الميثاق للبنيناالنباراحيائيعبد االمير محمد يحيى عاشور122726191941006026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية راوة للبنيناالنباراحيائيعبد هللا صالح خيرهللا عياش122727191941022018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية االمل للبناتاالنباراحيائيداليا محمد حاسب نصيف122728191842195018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاالنباراحيائيمياسة نوار سرحان فياض122729191942272020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنباراحيائيعبدالمهيمن مشكور محمود دواي122730191841071045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الكوثر للبناتاالنباراحيائيدنيا يوسف صابر مهدي122731191942173018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية ابن النفيس للبنيناالنباراحيائيعثمان احمد مشعان كنوش122732191841104033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الروابط للبناتاالنباراحيائيسمية قاسم فياض علي122733191942229043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية فلسطين للبنيناالنباراحيائيعبد الوهاب عصام حميد محمد122734191941002014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الحبانية للبناتاالنباراحيائيهند رعد محمد كاظم122735191842187036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناالنباراحيائيسيف موفق جميل حميد122736191941118028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية النصر للبنينالسليمانيةاحيائيمحمد ناظم حمد خلف122737321841011031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيزهراء محمد حسين علوان122738191942369139

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقيياسر خليل ابراهيم مهدي122739191851028011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيجمعه علي سليمان ذيب122740191951356010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية القائم المسائية للبناتاالنبارتطبيقيرانيه عبد الصمد جواد مهيدي122741191952371009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االمل للبناتاالنبارتطبيقيايالف احمد محمد جاسم122742191852195001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاالنبارتطبيقيرسل صادق مخلف مصلط122743191952202013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيجمعه نصير عبد الحميد جمعه122744191851015008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارتطبيقياحمد علي حسين خلف122745191951037002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية حديثة للبناتاالنبارتطبيقيمالك صدام حسين رحيم122746191952199048

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الميثاق للبنيناالنبارتطبيقيرواد علي حسين عبد هللا122747191951006005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية اليقين للبناتاالنبارتطبيقيخلود فاضل نواف حبيب122748191952212003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقياحمد محمد ثجيل سلمان122749221951033008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناربيلتطبيقيقاسم محمد حميدي حمد122750311951072067

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية عنة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد قيس ذنون عبد الغفور122751191951021025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية كبيسة للبنيناالنبارتطبيقيعامر عبد الحي عليوي عبد الغني122752191951017001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الخالدية للبنيناالنبارتطبيقيزيد محمد فرحان مصلح122753191951007011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىتطبيقيمينا عدنان عالوي عبد122754101952116042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الخنساء للبناتاالنبارتطبيقيايه منير ابراهيم اسماعيل122755191952189003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيسند الفي ابراهيم عبد هللا122756271951151058

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقينوح قاسم محمد سويد122757191951014037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةتطبيقيشهد رائد خليل ابراهيم122758321952030007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقيزهراء علي محمد شرموط122759191952183011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الفتوة للبنيناالنبارتطبيقيمحمد فالح حميد حسن122760191951065020
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيعبد هللا احمد جاسم محمد122761191951070021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاالنبارتطبيقيرشا علي عجوان صليبي122762191852170003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى مزهر عبود محسن122763191951356054

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية االندلس للبناتاالنبارتطبيقييسر صالح حسن مطر122764191952183028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية المنصور االهلية للبناتاالنبارتطبيقينورس لطيف حسين علي122765191952381002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية هيت للبنيناالنبارتطبيقيمروان حمد ابراهيم كردي122766191951014032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الصقالوية للبنيناالنبارتطبيقيحسين علي فتيخان حسين122767191951028013

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقياحمد حامد حسان كليب122768191951026002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنبارتطبيقيايهاب جمال حسين علي122769191952369009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الخوارزمي للبنيناالنبارتطبيقياحمد عباس محمود فرحان122770191951071003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيانس هاشم احمد عطا هللا122771111851012005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد وعد هاشم صالح122772101951020024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناالنبارتطبيقيسامر حليم خضر صالح122773191851111006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي ناصر خلف122774161951049042

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءتطبيقيعبد الرحمن قحطان عذاب كعيشيش122775271951009026

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.6ثانوية المتميزينالرصافة االولىتطبيقيعلي كريم قاسم محمد122776131851016017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية العرفان للبنيناالنبارتطبيقيجاسم خليفه جاسم محمد122777191951029007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيريام حمزه سويدان اليذ122778101952120027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد شهاب احمد جواد122779101951022002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياليمامه خالد عمير نجرس122780111952074003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيهند محمد خلف عبد هللا122781101852109033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناالنبارتطبيقيعبد الرزاق سعدي عبد هللا خلف122782191951343029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيايه محمد بربوتي حميد122783191952198004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية حديثة للبنيناالنبارتطبيقيسلطان فارس فهمي حردان122784191851019028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية االمل للبناتاالنبارتطبيقيطيف احمد محمد جاسم122785191852195005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0الخارجياتالرصافة الثانيةتطبيقيياسمين ابالل علي مهدي122786141952401038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناالنبارتطبيقيعمر مشرف محمد عبد122787191851026043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية االمل للبناتاالنبارتطبيقيرسل محمد هندي عبد122788191952195005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيشعيب ياسر خضير وهيب122789101851014044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناالنبارتطبيقيوليد باسم شاكر محمود122790191851015038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيمحمد مطر عبد الساده عبود122791271951007084

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيسعد صافي غيدان خلف122792191851020028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي ضياء حسين علي122793131851003044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارتطبيقيابراهيم نجاح احمد عبد الغفور122794191951020004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيموده علي عبد هللا احمد122795211922107038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيايه علي خليل جليل122796211922155014
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيمحمد علي كاظم حسن122797211921067022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيزين العابدين شطب مسرهد حداد122798211921007014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية الشهيد عون للبنينديالىادبيحسين عبد العباس سعيد عبد الرضا122799211921050006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىادبينهى عدنان صكبان خضير122800211922137030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيرسل يوسف علي احمد122801211922099029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبياياد طالب محسن عمران122802211921004014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيخليل اسماعيل خليل ابراهيم122803211921023022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبياسراء جاسم محمد حسن122804211922150004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية الواحة المختلطةديالىادبيازهر يعقوب نصيف جاسم122805211921215001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزينه قاسم وسمي رخيص122806211922090027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيهاجر محمد زيدان خلف122807131922118163

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبينور شوكت حاتم محيسن122808211922099071

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيصفا لؤي طارق عبعوب122809211922110065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىادبيمها مازن خليل اسماعيل122810211922292028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيصائب عيسى ابراهيم نحو122811211821081018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبيسيماء جدوع فرحان جمعه122812211922208009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيانوار علي عطوان جهاد122813211922179013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيايه ابراهيم محمد نجم122814211922146012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيزينب يوسف محمد خلف122815211922166014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيزهراء وليد فرحان زاير122816211922164014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيصابرين خالد سالم ابراهيم122817211922097060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيرعد كامل سلمان مسلم122818211921063025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيمعتز مدلل محمد جاسم122819211921013072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيحسين إبراهيم شيخان كحيط122820211921013016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيسجاد حسين خلف محمد122821211921083016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيسارة صفاء الدين ابراهيم عزيز122822211922216008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةديالىادبيجيهان نصر إبراهيم خليل122823211922238001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيتبارك طاهر حميد بحر122824211922097024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعلي نجم عبد مهدي122825211921065063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيرواء حسين كاظم خلف122826211922098019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيزهراء مهدي حميد احمد122827211922102013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيايه طارق كريم احمد122828211922134011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيعلي قاسم عواد راضي122829211921025028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية تلمسان للبناتديالىادبيزينب محسن عدوان وهيب122830211922124012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبياالء فاضل حميد حسن122831211922165005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيعمار قصي كامل هندي122832211921013047
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيفاطمة فرحان مهدي احمد122833211922112029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيصفا طارق سعيد غايب122834211922093018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيفاطمة عدنان عبد الحسن كايم122835211922112028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبيادريس عالوي ابراهيم خماس122836211921273008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الواحة المختلطةديالىادبيسجاد هادي علي داود122837211921215002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيمرتضى علي مشعاب سلمان122838211921065086

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبينبراس دريد خليل شهاب122839211922204009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيسبأ محمد حسن خميس122840211922136022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيزهراء عباس فرج امام علي122841211822179040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0الخارجياتديالىادبيدعاء فاضل سلمان مجيد122842211922401011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيسجى نسيم علي غضبان122843211922094023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىادبيسرور زياد خليفة كاظم122844211922118013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيعباس عيدان محمد علي122845211921017014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيايالف عبد الحميد جاسم حسن122846211922177004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبيايه ليث سالم حسين122847211922093002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيانفال ناصر نصيف جاسم122848211922103005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبينبأ محمد حسن خميس122849211922136045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعلي عامر حسن هادي122850211821077109

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيسحر بشار احمد عواد122851211922233003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبيعبد الحسين فاضل عباس حميد122852211921025021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيصادق يونس جاسم محمد122853211921038041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمحمد ناظم حسان علي122854211921038118

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيحنين مجيد جمعة درب122855211922154008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيسرى محمد كامل علوان122856211922155052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيكرار عامر سلمان غيدان122857211921014062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيعماد علوان حسين فهد122858211921261016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيغدير عبد العباس كاظم احمد122859211822164023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبياسماء فهمي ناصر حسين122860211922121002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيايه احمد عبد الكريم حسين122861211922179014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبينور صباح محمد حسين122862211922136048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيحمزه عماد احمد مصطفى122863211921042014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيابتهال ماهر عبد سمير122864211922127002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيسجى سالم محمود محمد122865211922098029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الحريري للبناتديالىادبيغفران داود حسين علي122866211922144009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتديالىادبيتبارك حسين هدرس علي122867211922187004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبينبأ داود سلمان منشد122868211922147052
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيطارق عدنان جمهور محمد122869211921074043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمقداد محمد سالم عبد هللا122870151921013107

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيمصطفى علي حسين علي122871211921228027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيمريم طارق محمد رشاد محمود122872211922155068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبياحمد ثائر عبد خميس122873211921237001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المهيمن المختلطةديالىادبيعبد الهادي عالء لطيف عبد الصاحب122874211921239014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المأمون المختلطةديالىادبيمروان حسام احمد اسماعيل122875211921212027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ابي جسرة المختلطةديالىادبيمرتضى عبد القادر علي جابر122876211921259003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيرشيد حميد رشيد عبد الستار122877211921218004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيمصطفى زياد خلف صالح122878211921218010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبينورا وجدي محمد مصطفى122879211922107051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبينور مجيد حكيم حياس122880211922165031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيزهراء حسين كاظم شالل122881211922230006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبيكرار حيدر علي مسعود122882211921059029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيسالي هاشم مصطاف عثمان122883211922146031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيآيه عبد السالم سامي راضي122884211922103001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيآية عمار محمد علي خلف122885211922155009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيعادل جليل اسماعيل علي122886211821012025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيزينب صبار علوان مهدي122887211922255005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيساره ياسين طه جميل122888211922140048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينديالىادبيمحمد حسن محمود جاسم122889211921276019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيمحمد مسعود جسام احمد122890211921204010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبييوسف احمد يوسف حسن122891211821077194

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيمصطفى محمود كريم جمعه122892211921012077

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيايه عباس سبتي دنبوس122893211922147008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبياسامه كريم خليفه عبد122894211921087011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيسرحان حقي اسماعيل غيدان122895211921220004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيدعاء حامد ريحان محمد122896211922216005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبياحمد كريم عباس موسى122897211921228003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيعلي ابراهيم محمود حمزه122898211921012044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية المنفلوطي للبنينديالىادبيشهد طالل حاتم توفيق122899211922061008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيضحى لطيف عباس جاسم122900211922098038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعلي محمد عبد العزيز محمد122901211921004059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيفاطمة خليل سعدون حمودي122902211922155058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبياطياف مثنى حمد خضير122903211922218004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيدعاء فليح حسن عطيه122904211822164007
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيرغد علي حسين محمد122905211922134022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبينرجس دريد حميد رشيد122906211922217011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيسكينه بشير عباس مبارك122907211922112023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية نوح للبنينديالىادبينشوان خلف شجاع خلف122908211921053025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيعبد منير عبد مجيد122909211921063034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيعلياء طه فرحان كاظم122910211922182020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيهيام سلمان طه عطيه122911211922084006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيآماني رمضان علي جميل122912211922133002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىادبيحميده نوري متعب جياد122913211922121010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيمختار عدنان عبد هندي122914211921227019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبيايه كامل عبد الرزاق محمد122915211922208005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبياحمد سالم علي حسن122916211921084002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبياحمد جليل ابراهيم خلف122917211921241001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية البارقة المختلطةديالىادبياطياف عبد االمير ثامر كاظم122918211922258002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيدنيا محمد ثامر محمد122919211922155030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىادبيزينب عبد هللا كريم جاسم122920211922173005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيانوار غازي سطوان مصلح122921211922119005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الرواسي للبناتديالىادبيضحى جاسم محمد عبد هللا122922211922177014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيأثمار عبد بشاره جنعان122923211922100001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الدؤلي المختلطةديالىادبيمريم واثق محمود مهدي122924211922200007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية ابو البشر المختلطةديالىادبيصالح علي زيدان خلف122925211921268009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيمصطفى صفاء محمد احمد122926211921062036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيجعفر عامر جعفر حسين122927211921054014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0الخارجياتديالىادبيفاطمه عصام شكر محمود122928211922401029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعبد القادر محمد جاسم رجيه122929211921023039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيمصطفى جاسم عبود جسام122930211921012075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبيحسن خميس هادي محمد122931211921034012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبينور شاكر منصور مبارك122932211922090058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيبهاء اياد خضير مهدي122933211921004017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيمنتظر محسن مهنا ايدام122934211921227025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيفاطمه فالح حسن احمد122935211922084004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيعباس فاضل شهاب احمد122936211921255011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمحمد باسم محمد محمود122937211921077107

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيمصطفى عباس محمد جواد122938211921018036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيمريم سعود أبراهيم لفته122939211922166024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيفاطمه نجاح خليل جاسم122940211922103033
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيزهراء صالح هادي علي122941211922136015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية النهروان المختلطةديالىادبيحسين علي نافع عباس122942211921213003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المنفلوطي للبنينديالىادبيحيدر شالل هزاع رشيد122943211921061002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المنفلوطي للبنينديالىادبيكيالن مؤيد ابراهيم جواد122944211921061007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيزهراء عدنان عبد الكريم جاني122945211922125017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيابراهيم حسين ابراهيم حسن122946211921031001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيطه عبد الرزاق محمد محمود122947211921051026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيريام عون احمد علوان122948211922091043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية القلعه للبنينديالىادبيعباس عامر خزعل عباس122949211921040012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيكاظم عبد السالم كاظم بكر122950211921013052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيابراهيم عدنان حسين كاظم122951211921012001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيمحمد اسماعيل خليل شيحان122952211921237013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيزهراء طه حسين فليح122953211922095012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيصبا قاسم محمد سلمان122954211922098036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيمحمد سلمان حسن راشد122955261821021022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية احمد شوقي المختلطةديالىادبيمريم مهند سلمان حميد122956211922231007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيطيبه صكبان دانوك علوان122957211922140062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيردينه نوح مزهر اجود122958211922091031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتديالىادبيسجا شهاب عاصي شهاب122959211922133025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيزينب جالل عبد الكريم عزيز122960211922164015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الوطن للبنينديالىادبيوسام قاسم احمد خالف122961211921079042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيتقى خالد حامد خليل122962211922103008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيصباح علي صباح رشيد122963211921031012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيرقيه ستار وهاب أمين122964211922179035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبياحمد عداي نصيف خلف122965211921043003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيمحمد قاسم داود مسلم122966211921004070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الوالء المختلطهديالىادبيناديه حازم ساعي دع دوش122967211922236009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينديالىادبيمحمد ياسين عبد الوهاب مسعود122968211921275045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية دمشق للبنينديالىادبيفاضل حازم فيصل محمد122969211921048016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيريسان كريم خالد ظاهر122970211821038055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيعماد مظهر حمادي حنحوت122971211921216012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية سارة للبناتديالىادبيمروه عمر صالح الدين جمال122972211922123014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبييعقوب يونس جاسم سبع122973211921030064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيعلي طارق ناجي عباس122974211921081021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينديالىادبيحيدر اسماعيل ردام حميد122975211921049007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيسيف الدين لطفي صالح جواد122976211921012028
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيمصطفى سالم حسب هللا جاسم122977211821077167

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعدنان اسماعيل حسن نجم122978211921023047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيعبد القادر مصعب مراد محمد122979211921013035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الحاتمية للبناتصالح الدينادبيحوراء نهاد جهاد احمد122980181922159009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةديالىادبيمحمد موسى سلطان جاسم122981211921255023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيفاطمه زياد محمد ابراهيم122982211922097067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبياحمد عماد صالح امين122983211921039002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيزهراء جاسم عبد عطيه122984211922159014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىادبيليث حسين هادي رميض122985211921063057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينديالىادبيخالد ياسين اسماعيل عبد122986211921049008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىادبيعلياء سالم فرج لطيف122987211922294031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االحسان المختلطةديالىادبياسيل احمد فليح حسن122988211922265001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيعلي ابراهيم عبد هللا حسن122989211921062023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيماجد عماد صالح دهش122990211921065066

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيفاطمه ابراهيم رشيد عطيه122991211922129022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيعلي عامر عبد الرزاق جاسم122992211921017024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية العدالة للبنينديالىادبيحسين محمد عبد الكريم عباس122993211921044006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبياسراء عباس محمد جميل122994211922095002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية القوارير للبناتديالىادبيفاطمة عبد الجبار حسن عبد122995211922150028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىادبيهدى عبد الكريم محمد مخيبر122996211922291059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيمريم شاكر محمد عبد علي122997211922113028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيسجى حسين علي خليل122998211922182013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبياالء محمد جبار محمد122999211922146010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيايناس حسين عبد محمد123000211822145013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبيناجي محسن حسن طالب123001211921043045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيعذراء ثاير فالح حسن123002211922132013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الدؤلي المختلطةديالىادبيكرار عبد الكريم عدنان جاسم123003211921200014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيهديل زيد يحيى صالح123004211922216022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيدعاء علي جمعه رشيد123005211922064005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيحيدر محمد عبد الجبار حسين123006211921065028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيرانيا محمد علي ابراهيم123007211922098014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيعباس فائق رفعت مصطفى123008211921031014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية المغيرة للبنينديالىادبيعبد الرحمن وليد عبود ابراهيم123009211921051028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيسارة نزهان عزاوي حسين123010211922091055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيكواكب صباح خلف ابراهيم123011211922099053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيفاطمه علي عوده ريحان123012211922226035
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيحسين علي مهدي عبيس123013211921012017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيسهى عزيز احمد مرير123014211922090031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيمريم قاسم حسن جاسم123015211822112042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية القلعه للبنينديالىادبيمحمد فيصل خضير حسن123016211821040037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية المروة للبناتديالىادبيحنين علي مكي عباس123017211922158008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيسارة سعد كاظم محمد123018211822136015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيهدى كريم حارز طعان123019211922145081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيرسل جاسم علي خضر123020211922149007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيحوراء عباس محمد كاظم123021211922155023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبينور انور صالح مهدي123022211922113033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيرحيم حاتم جبار خميس123023211921214014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيزهراء منير سلمان حسن123024211922127014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية اور المختلطةديالىادبيحسين فاضل فليح محمد123025211921211008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيايه عبد العليم كامل خليفة123026211922098003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيحنين جبار شكر احمد123027211922100013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينديالىادبيجمال هاشم شكر داود123028211921276004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبيمريم مهدي داود يوسف123029211922208011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيعباس محمود عباس كريم123030211921087031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبيمصطفى قحطان عدنان فرحان123031211921052026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية العقيلة زينب للبناتديالىادبيزينب عامر نواف عبد123032211822166022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية التضامن للبنينديالىادبيمحمد ساجد عبد هللا حسين123033211921019019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيمهند طارق رشيد حميد123034211921022028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيطه قصي طه كرفوع123035211921023031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيفيروز احمد محمد نصيف123036211922155063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبيعلي عباس راهي حسين123037211921077075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المقدادية للبنينديالىادبيارشد حكمت صالح عبد هللا123038211921039003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيسجى حسن ضعن حمود123039211922091056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيزينب فؤاد فاضل طعمة123040211922097044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيريهام محمد حبيب جاسم123041211922146028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الذاريات للبناتديالىادبيغفران علي عزيز عليوي123042211922180020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيانسام نجم عبد حسين123043211922064001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبياحمد عصام حميد خليل123044211921065004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيسلمان هاشم سلمان سالم123045211921226016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيرؤى صاحب شاكر محمود123046211922169006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيطاهر يحيى مرهون علي123047211921023029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبياشواق جاسم حسن خلف123048211922091006
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبياسيل صدام متعب جبار123049211922178007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيشفاء قاسم علوان كركوش123050211922169018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيمحمد نزار سرحان احمد123051211921248036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الفتاة للبناتديالىادبيسجى ليث اسماعيل عبود123052211922175010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية القدس للبناتديالىادبياسيل شكر خلف سعود123053211922110012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيهبه ابراهيم جبار عباس123054211922097083

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيعبد الستار حامد علوان سلمان123055211921204006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيداود رائد محمد عليوي123056211921351005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيمؤمل فليح عبد الحسن وهيب123057211921042034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيرحمه شامل ناظم ظفير123058211922146023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الحمائم للبناتديالىادبيحوراء صباح عبد المهدي حساني123059211922122003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيعمار ياسر ظاهر محمود123060211921226027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيعبد هللا اسماعيل خلف صالح123061211821001050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيزينب علي دحام ذياب123062211822164014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية جمانة للبناتديالىادبيكوثر احمد غايب جمعه123063211922095020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الحجرات للبناتديالىادبيزهراء سمين عباس احمد123064211922109015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيعبد هللا محسن كردي حميد123065211921084010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيعلي حميد كاظم ياسين123066211921218007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية االثار المختلطةديالىادبيمريم عماد محسن سلمان123067211922249004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيهاشم صالح سطوان حسن123068211921018040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبيزينب حسين علي حمودي123069211922145039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية عتبة للبناتديالىادبيوديان ستار عبد االمير محمود123070211922167021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىادبيأسيل حسين هادي شهاب123071211922173001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىادبيوجدان فارس عبد الواحد هاشم123072211922293022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيزمن محمود عبد الكريم معيوف123073211922141018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىادبياحمد عدي جاسم حمودي123074211921059004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيآمنه جليل أبراهيم حديد123075211922094001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيايه سعد اسماعيل عبد123076211922097021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىادبيمحمود اسعد ياسين خلف123077211921037035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية التضامن للبنينديالىادبياحمد هاشم علي جليل123078211921019001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيمصطفى محمد رزوقي مهدي123079211821248048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتديالىادبيامال تحسين ابراهيم خلف123080211922290006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيمهند صالح لطيف نجم123081211921272168

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيتبارك جالل احمد زيتلي123082211922217001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيحمزة ظافر ذياب أحمد123083211921216005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيصفا حسن عبد الرحمن علوان123084211922226032
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيضحى عباس عبد هللا محمد123085211922147036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الراية المختلطةديالىادبيحسين ابراهيم احمد جاسم123086211921021002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية اور المختلطةديالىادبيحسين فاضل خليل فاضل123087211921211007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيمصطفى قاسم عبد االمير عطية123088211921004081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعلي احمد سهيل نجم123089211921023049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيكاظم حسين عبود محمد123090211921004063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيتبارك اياد تركي جاسم123091211922237003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيهناء محمد ذياب فرحان123092211922237011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيحسين حيدر مهنا ايدام123093211921227005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية النضال للبنينديالىادبيحسن صالح زبالة رديف123094211821029007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النسائي المختلطةديالىادبيعبير كريم محمد حسن123095211922218014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الخرطوم المختلطةديالىادبيمحمد حسن حسين ريس123096211921241013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيبشرى كامل محمود حسين123097211922110018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيزينب سعدي احمد حسن123098211922117020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيزينب كريم ويسي علي123099211922234009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الحداثة للبناتديالىادبيمريم محمد حسن عطيه123100211922115024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيبراق مجيد حميد كشاش123101211922136006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتديالىادبيعبير مالك عبد عزال123102211922174007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيتبارك عماد قدوري عبد هللا123103211922094011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيعيسى ياسين علي خلف123104211921228021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية العمرانية المختلطةديالىادبيزينب باسم مجيد كاظم123105211922230016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية االحواز للبنينديالىادبيسالم محمود احمد شنيشل123106211921078012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبينور حسين خليل عبد123107211922145074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيميثاق صالح عبد علوان123108211921214039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيمصطفى منصور مطر حمد123109211921067025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيظالل ليال فليح حسن123110211922146047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ميثم التمار للبنينديالىادبييحيى قاسم عبد االمير حميد123111211921025049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيعمر صباح نوري خليل123112211921054037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبياحمد ثائر حميد خميس123113211921038001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيمحمد سعدي عبد الجبار خضير123114211921074084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيرند منعم دالل علوان123115131922112018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيرسل محمد صالح شهاب123116211922091033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيحنان عدنان هاتف علوان123117211822141008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىادبيشهد يوسف كامل ثامر123118211922293014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيهدى نزار كامل هادي123119211922159036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيضحى محمد تايه علوان123120211922220010
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيهوازن عبد هللا عبد اللطيف محمود123121211922091105

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيرقية حميد نصيف جاسم123122211922091037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية اليرموك للبناتديالىادبيرقيه عادل علي حسين123123211922125014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيغصون عامر تركي خشاف123124211922233006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىادبيشفاء صادق عالء الدين شكر123125211922291036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىادبيهدى باسم شكر محمود123126211922134056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيسحر زهير صالح احمد123127211922154017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيزهراء حسين داود سلمان123128211922117014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيانتضار صالح عبد هللا حسن123129211922151005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الزمخشري المختلطةديالىادبيحسين حربي محمود جاسم123130211921221004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيرنا قاسم احمد كامل123131211922146027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية البشير للبنينديالىادبيحسين جمعه اسماعيل محمد123132211921057002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيغيث ماجد مهدي فليح123133211921042030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىادبياثير ماجد حسن حسين123134211921274003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبياحمد علي حسين علوان123135211921065005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةديالىادبيأمال محمود كريم محمد123136211922234001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيفاطمه علي فرحان كاظم123137211922151027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية المهيمن المختلطةديالىادبيرضا حسين هادي حمزه123138211921239010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيتبارك خليل عبد الستار مجيد123139211922170006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيايمان اياد عبد الستار مهدي123140211822147009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيأحمد قيصر جاسم محمد123141211921054007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبيعلي سالم مال هللا عناد123142211921052018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىادبيمحمد مجيد عبد الحميد عبد علي123143211921081037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية القدر للبنينديالىادبياحمد حاتم كريم خليل123144211921089002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىادبيلمى دليل زمان يديم123145211922292032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيطيبة صالح حسن كاظم123146211922090036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيايه عقيل حسين علي123147211922112008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيزينة خلف جاسم محمد123148211922165015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيمنتظر محمد كاظم حسن123149211921067027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية هيت للبناتاالنبارادبيرواء فيصل امين كطه123150191822196015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الصباح المختلطةديالىادبيآالء شاكر محمود عباس123151211922240001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيعباس قاسم محمد فليح123152211921031015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبياالء ناجي عبد الكريم سلمان123153211922091009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيزهراء مهدي سامي عزيز123154211922164012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبيزهراء نهاد قاسم ذنون123155211922127015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيرؤيا راسم نوري عبد 123156211922140026
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيزينب عامر كامل دلفي123157211922100026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبيسجى عبد الرزاق جالل عطيه123158211922208007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيزهراء عبد الواحد عبود حسن123159211922064008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيساره رفاعي جمعه خلف123160211922151017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيندى سعيد حميد سلمان123161211922110095

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ديالىادبيمصطفى مقداد حسن محمد123162211821207015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيميمونه سعد ذياب غفوري123163211922097073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعبد الحميد هاشم إسماعيل محمد123164211921038049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيحيدر محمد احمد حسين123165211921018017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيساره صالح علي صالح123166211922149015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيهبة مكي مهلهل جاسم123167211922216020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيعثمان فيصل غازي حسين123168211921004048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمحمود رعد صالح حمد123169211921038119

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيفاطمه جاسم حسن عيسى123170211922156027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيمرتضى عادل كاظم عبد123171211921254018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الصدرين للبنينديالىادبيحسن حقي اسماعيل محبوب123172211921056007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةديالىادبيعمر نجم عبد سرحان123173211921263009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الهاشمية المختلطةديالىادبيامل عبد هللا علي حسون123174211922237002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيأيسم نجم عبد محمد123175211921214005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيهاجر حسن علي صالح123176211922149026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيعلي باسم محمد نصيف123177211921014050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيدحام هالل ابريسم مسير123178211821010022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبياميمة ابراهيم كامل حمد123179211822151007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيغفران محمود رشيد فرحان123180211922091075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيسالم سالم حسن علي123181211921226015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية البراءة للبناتديالىادبينور محمد علي محمود123182211922093034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الهمم للبناتديالىادبيصالحة علي عبد خليل123183211922182018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيليث عامر محمد علي123184211921022022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيأبتسام قادر محمود اسماعيل123185211922151001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيفتيان سرمد اسماعيل حسن123186211922140075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية رابعة العدوية للبناتديالىادبيسهى كاظم طعمه هادي123187211922160030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبياحمد علي حسين لطيف123188211921023010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية المنفلوطي للبنينديالىادبيزهراء عبد الستار محمد حسن123189211922061006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيسجى ثائر كاظم جاسم123190211922165018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية النجباء المختلطةديالىادبيفاطمة اياد علي محمد123191211922253010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيكرم حاتم كريم ابراهيم123192211821005039
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية البوادي المختلطةديالىادبيعلي ابراهيم حاتم أحمد123193211921216010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيقتيبة فالح كريم حميد123194211821013038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينديالىادبيعلي حسين عبد الرحمن عثمان123195211921010045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية النسائم المختلطةديالىادبيفاطمه مهدي كاظم علوان123196211922254007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيياسر جاسم صناة ضعن123197141921028264

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيجوان فالح حسين هللا داد123198211922179022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الخيزران للبناتديالىادبيفاطمة صفاء سمير رحمان123199211922147041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية بابل للبناتديالىادبياسراء محسن علي هادي123200211922141002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةديالىادبيرندة رباح كريم صالح123201211922233002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية جبل النور المختلطةديالىادبيعلياء ابراهيم مهدي صالح123202211922252016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبياحمد عماد عبد هللا محمود123203131921021005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبياسماعيل عامر عدنان صباح123204101921033004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الوهج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمة خضير حميد كزار123205141922116027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيزهراء ماجد طاهر حسين123206211922090021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيعنود حامد هزبر حسن123207211922132014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيفاديه احمد حسين علي123208211922105024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيسرى عمار ماجد كريم123209211922136026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيشالل حسن باشا عبد123210211921013029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيحيدر عباس معروف احمد123211211921076017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيايالف عدنان قادر محمد123212211822179014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيسبأ جاسم حمادي ابراهيم123213211922165017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيتبارك صفاء رزوقي حسين123214211922178019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية فاطمة للبناتديالىادبيديار حميد فياض عذب123215211922105010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيعبد هللا عدنان عباس سهر123216211921022014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبينبأ علي عبد عطيه123217211922113030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0الخارجياتديالىادبيرفل ياسين احمد علو123218211922401013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمهدي عبد الوهاب رزاق عذير123219141921037321

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية مندلي للبنينديالىادبياحمد علي حسين عباس123220211921034004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الفجر للبنيناالنبارادبيمحمد جهاد خليفه حمد123221191821037020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيمريم خالد فوزي وحيد123222211922136038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيعالء عبد االمير كاظم ياس123223211821272041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزينب محمد علي محمد123224211822155055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيمحمد جميل ابراهيم داود123225211821001082

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الخلود للبناتديالىادبيعذراء قاسم أحمد علوان123226211822164022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيهالة خالد ولي مراد123227211822136039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبيعلي محمد علي احمد123228211921023055
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية المهيمن المختلطةديالىادبيسجاد هيثم زيد خلف123229211921239011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيتبارك عامر حسن هادي123230211922155017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينديالىادبيكرار حسين علي حسين123231211921018027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيشيماء محمد ياسين بحر123232211922112025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الصباح المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد فرحان علي كاظم123233141921205126

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية اسد هللا للبنينديالىادبيوعد عالء حسين علي123234211921017040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةديالىادبيهناء حميد محسن علي123235211922217013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيشروق عامر هادي ابراهيم123236211922107021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيزينب محمد وشاع ياس123237211922091048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية كنعان للبنينديالىادبيعلي مجيد رحمان منصور123238211921013045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمحمد كريم حمد عيدان123239211921014078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيعباس عامر كريم فياض123240211921030026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينديالىادبيجهاد معن حميد عبد123241211921273013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية النبوة للبناتديالىادبينوار عباس فاضل حسن123242211922145073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيعذراء اسماعيل فالح حسن123243211922090037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبياحمد تيمور احمد صالح123244211921023006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيمحمد جليل حسين حسن123245211921076039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىادبيرائد عدنان فاضل عباس123246211921042018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىادبيزهراء صالح مهدي خميس123247211922099036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الوديعة للبناتديالىادبيايمان محمد فهد عباس123248211822129003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبيابراهيم عبد  الرحمن عبد القادر كاظم123249211821027001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبينور هاشم محمد جاسم123250141922080067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتالرصافة االولىادبيديانا فالح محسن فليح123251131922112015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيرسل مراد كاظم كريم123252131922094025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيمريم شاكر حسين جوري123253211922226038

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىادبيمحمد قاسم عبود حمد123254211921228023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيمالك سعد عبيد شيحان123255211822113024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيفاطمة علي جابر حسين123256211922155060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبياحمد محمود عبد هللا مطر123257211921004009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمصطفى عبد حسين شالل123258211921014087

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزينب عادل طلب محمود123259211922155045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الهداية المختلطةديالىادبيمارية خميس محسن نجم123260211922262014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية سراجق المختلطةديالىادبيسيف الدين عاد علي حسين123261211921248015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزهراء عباس حبيب عبد123262211922155041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينديالىادبيضيف هللا سلمان عبد الكريم علي123263211921049011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الخنساء للبناتديالىادبيطيبة رسال محمود وهيب123264211922117028
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية نزار المختلطةديالىادبيتبارك خضير محمد شرميط123265211922204002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيارجوان وليد محمد مهدي123266211922119003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيساره فيصل احمد خميس123267211922140046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيحسين يوسف فليفل سلمان123268211921012020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبينرجس ياسين ابراهيم كاظم123269211922140085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبينور ضرغام شاكر حميد123270211922155078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية االحواز للبنينديالىادبينمير سلمان داود مهدي123271211821078043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية العذراء للبناتديالىادبيضحى محمد متعب جواد123272211922154021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيأنفال عادل داود خلف123273211922155006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الحسن بن علي للبنينديالىادبيمرتضى عبد شريف جاسم123274211921006032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيعثمان ثاير مطر خضير123275211921062020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية انطاكية للبناتديالىادبيامال جميل سليمان مرزوق123276211922112004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيفاطمه خضير هظم علي123277211922107033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيأطياف غيث عبد الرزاق هادي123278211922132002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيساهر مهدي خزعل عباس123279211921074034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الثمرات للبناتديالىادبيهديل قاسم ناجي اسود123280211922169032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيمقدام عمر داود محمد123281211921038140

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية المركزية للبنينديالىادبيحمزة خالد صبري احمد123282211921004025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيحسن حيدر عبد كاظم123283211921014016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبيكوثر عبد الجبار حسين عبد123284211922159028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبياحمد عبد المجيد عبد الواحد حسين123285211921005004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية المودة للبناتديالىادبيخيرية خالد كاظم عبد123286211922132008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الذاريات للبناتديالىادبيعطاء عامر عويد عبود123287211922180018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبينور جمال مهدي صالح123288141922070095

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةديالىادبيمريم ياسين جليل الياس123289211922064015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىادبيمها محمود سعدون حميد123290211922165027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيزينب سعد جاسم درويش123291211922153026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىادبيغسق حسين محمود عبد123292211922151023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيساره محمد عبد علي123293211922140047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الفلق للبنينديالىادبياسامة خيري لطيف حمادة123294211921023013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيسامر حسام سامي سلمان123295141921038071

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية بنت الهدى للبناتالرصافة االولىادبيوديان مجبل محمود جاسم123296131922110037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الطف المختلطةديالىادبياركان عبد خضير عباس123297211921242002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىادبيعلي حسن رشيد عواد123298211921043025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية المعارف للبنينديالىادبيمحمد احمد عبد اللطيف دنون123299211921005043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةادبيصهيب فالح منصور غالب123300111921025033
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية سومر المختلطةديالىادبيعمر ناصر جعفر بوري123301211921072011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبيمنصور ثامر راضي محمد123302211921219021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الطائف للبناتديالىادبينور صالح كامل هادي123303211922159033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيفاطمه محمد صالح عيفان123304211922140072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية المتنبي المختلطةديالىادبيايهاب مجيد علوان حمد123305211921226003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبيناظم شاكر محمود كاظم123306211921222023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيحنين احمد خالد داود123307211922098011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىادبيشهد محمد فليح حسن123308211922294028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبييحيى جواد كاظم طه123309211921067030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية المنتهى للبناتديالىادبيهند حسن متعب مجيد123310211922103047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيزهراء خلف عباس علي123311211922102011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية طوبى للبنينديالىادبيياسر عادل محمد طعمه123312211921087070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىادبيزينب قاسم خميس نعوم123313211922097046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الراشدين للبنينديالىادبيزينب صباح علوان براك123314211922035002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعبد هللا حسن عادل إسماعيل123315211921038055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية بابل للبناتديالىادبيحوراء صالح محمود بريسم123316211922141009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيابراهيم حيدر علي فاضل123317211921067001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين محمد ظنه123318141921028129

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية ديالى للبنينديالىادبيحسين حميد سلمان مظلوم123319211921012015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةديالىادبيحسين مجيد ابراهيم كاظم123320211921222007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية قزانية للبناتديالىادبيفاطمه علي عبد الكريم اكبر123321211922104018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الحد االخضر المختلطةديالىادبيبهاء ابراهيم محمد محمود123322211921208003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىادبيمعتز فراس علي حسين123323131821025047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية االثار المختلطةديالىادبيسجاد محي احمد محمد123324211921249002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيخطاب صالح جبار علوان123325131921004031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيباقر رعد عيسى مريهج123326141921018016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيمرتضى ثاير محسن سلمان123327211821001099

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبيهيام باسم محمد كريفع123328211922260010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيسيف زياد نعمان محمود123329131921006035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية البطوله للبنينديالىادبيحسن سبحان حميد هادي123330211921067006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية االمامة للبنينديالىادبيمصطفى حسين مطشر عبد هللا123331211921083037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىادبيرحمه رحمان خلف فهد123332211922100020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الدستور المختلطةديالىادبيغيث سطوان ناجي موسى123333211821219023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيحوراء عادل علي بربوتي123334211922170008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيحوراء عبد الرضا عبد الكاظم راضي123335211922155024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبيفرقان عدنان قدوري محمد123336211922113025

3590 من 3426صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية ام القرى للبناتديالىادبييقين علي محمد حسن123337211922127040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزينب بشير صافي حافظ123338131922103044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيهبه جمال سرحان عذافه123339141922222072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبياحمد عباس عبد الرحمن محمد123340131921019005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية بلقيس للبناتديالىادبيياسمين هاشم علي جليل123341211922106024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية ام الكتاب المختلطةديالىادبيجعفر عامر عبد الهادي حسن123342211921260006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين نويش ضعن عبد123343141921003041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية جنة الخلد المختلطةديالىادبيقاسم مصطفى منفي ثامر123344211821261020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية العدنانية للبناتديالىادبيرفل محمد سلمان حميد123345211922094015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الرواد للبنينديالىادبييوسف قاسم محمد ابراهيم123346211821077197

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الزهور للبناتديالىادبينبأ عبد الواحد اسماعيل عبد الحسين123347211922113029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعبد العزيز فالح أحمد داود123348131921004048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الخلفاء للبنيناالنبارادبيمصطفى محمود سليمان احمد123349191821036057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيمحمد رياض فاضل الفي123350101921016057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيعز الدين عدنان يوسف احمد123351211921062021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيضحى طالب خضير محمد123352211922140060

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىادبيسرى جاسم كاظم موسى123353211922098031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىادبيعبد الكريم نعمه محمد حسين123354211921062018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيزينب محمد ويس حميد123355101922118041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية تل االسمر المختلطةديالىادبيمحمد ابراهيم خلف زناد123356211921214029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية القدس للبناتديالىادبيزينب عبد الرحمن عبد الرزاق ابراهيم123357211922110041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية تدمر للبناتديالىادبيزهراء علوان حميد حسن123358211922131013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيطه عمر علي عزيز123359131921004044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىادبيخنساء كمال خورشيد علي123360211922102004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية الدؤلي المختلطةديالىادبيحوراء هاني جريز جواد123361211922200002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبياشوان علي رشيد منهل123362141922079008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبياحمد علي عبد حبيب123363131921023004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيمريم عماد نشأت عبد الرزاق123364131922074048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيناديه عجيل منديل مطر123365211922119032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيضحى محمد جياد عواد123366151822045090

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىادبيمصطفى شامل محمد حميد123367211921014085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية فدك للبناتديالىادبيهبه عبيد مهدي شهاب123368211822156018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىادبيسرى سالم كريم طه123369211922170017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىادبيسجى رعد مجيد خضير123370211922292018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيسجاد علي حميد فهد123371131921003030

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه جاسم محمد عبد الكريم123372141922099067
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيطارق محمد دعاج عذوب123373141921032028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبياالء مجيد منصور علي123374131922077004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيايمن خيري طالل حسين123375131921003013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية بيخال للبنينديالىادبيغسان مهدي حسن حمد123376211921074073

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الوجيهية للبنينديالىادبيعبد الستار مؤيد عادل احمد123377211921030028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبياسيمة عبد الكريم حسين علي123378211822091010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عبد الرزاق جار هللا عبود123379141922102020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةديالىادبيمحمد عدنان عبد حسين123380211821264011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيتبارك وليد احمد علي123381131922107025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم منعم ابراهيم حمادي123382141922100084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية زها حديد للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى قاسم عداي جريان123383131922130049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية زبيدة للبناتالرصافة الثانيةادبينغم حسام عالوي هادي123384141922082032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى جبار محسن ضيدان123385131921008154

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطادبيعباس فاضل جواد عطب123386261921203053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيقصي خالد حسين احميد123387211921351013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيسعد طالب لطيف ياس123388211941272089

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيعبدهللا جبار جواد كاظم123389231941191036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيفاطمة جاسم نزال عباس123390211942122032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيثائر تركي محمود سلمان123391211941034012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائيأيه عبد الرحمن خليل ناصر123392211942099014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيعلوان عبد علوان ضعن123393211941023037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيسيرين همام طه اشكح123394101942134010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتديالىاحيائيرويده صديق بكر توفيق123395211942291036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية الصديقة للبناتديالىاحيائيآيه عبد الرحمن حسين جمعه123396211942181005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية المقدادية للبنينديالىاحيائيعبدهللا احمد جواد كاظم123397211941039023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية اليرموك للبناتديالىاحيائيغسق علي ابراهيم عبد المجيد123398211942125043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتديالىاحيائيرؤى فائق محمد عطيه123399211942134028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيحسين سلمان حسين احمد123400211941038016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيضحى هاشم فهد عزيز123401131942091101

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتديالىاحيائيساره شكر محمود طعمة123402211942183013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الغد المشرق للبنينديالىاحيائييوسف تحسين محمود محمد123403211941063067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيلقاء عبد هللا موسى حسن123404211942131028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الفتاة للبناتديالىاحيائينسرين طالب كاظم مليهي123405211942175032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيديانة سرحان ذياب توفيق123406211942293003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينديالىاحيائيمحمد سهيل عبد محمد123407211941081031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائياسراء عامر عبد الستار رشيد123408211942097010
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائيمروه ثامر فاضل طاهر123409211942107055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيحسين عثمان عبدالرحمن غضبان123410211941003049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةديالىاحيائيحسين احمد سلمان حسن123411211941086001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية فاطمة للبناتديالىاحيائيمالك حقي اسماعيل خليل123412211942105053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتديالىاحيائيزينب نزار اسعد علي123413211942097064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية النظامية المختلطةديالىاحيائيوالء وليد علي محسن123414211942206010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية بابل للبناتديالىاحيائيماجده أسماعيل أحمد عبد123415211942141082

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيياسين طه دايس حنيتر123416211941034101

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينديالىاحيائيمنصور ماجد منصور خضير123417211941043045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الزهور للبناتديالىاحيائينرجس باسم هاشم علوان123418211842113019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيمصطفى نزار عبداللطيف حميد123419211941059040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية المروة للبناتديالىاحيائيمنال نصير كامل شهاب123420211942158029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ام حبيبة للبناتديالىاحيائيشروق علي حسين محمد123421211842121062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائيسوالف محمد محسن دنبوس123422211942118016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتديالىاحيائيفوزيه جاسم محمد خميس123423211942100066

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعلي فيصل رحيم سعود123424211841003085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتديالىاحيائيزمن تحسين ياس عباس123425211942293017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيعلي حميد رشيد عبد123426211941065088

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية تدمر للبناتديالىاحيائيايناس عدنان عبد هللا كاظم123427211942131008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىاحيائيسحر ناصر كامل منصور123428211942137081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىاحيائيعلي جعفر صالح جاسم123429211841042013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية التحرير للبناتديالىاحيائيايالف قاسم رحيم نافع123430211942136018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتديالىاحيائياميمة هادي صالح نايف123431211942099011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيهند خليل ثامر حسين123432211842178182

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية محمد الجواد المختلطةديالىاحيائيسجى حيدر علي خضير123433211942257014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيعبدهللا عمر جمال جاسم123434211941012068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيمصطفى سعد حسين علي123435211841012081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الحريري للبناتديالىاحيائيانوار داود سليمان لفته123436211942144011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية النبوة للبناتديالىاحيائيزينب احمد هادي جبار123437211942145074

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيمروه محمود عبد عون حسين123438271942088193

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيحسين علي ابراهيم عواد123439211841012015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيمحمد عبدهللا جسام محمد123440211941062050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيحسين اياد جواد كاظم123441211941079008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية المعارف للبنينديالىاحيائيعلي محمد نوري حسين123442211941005108

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الوطن للبنينديالىاحيائيابراهيم محمود ابراهيم خلف123443211941079003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيابراهيم عبد المحسن علي محمود123444211841014001
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائيمريم اسماعيل حسين حسن123445211942159029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىاحيائيعهود محمد عبيد احمد123446211942098119

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية جلوالء للبنينديالىاحيائيخالد خليل حسن حنظل123447211841009058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىاحيائينوفه معد منذر اسود123448211942107065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيمحمد مصطفى عبدالخالق صالح123449211951002051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيزهراء محمد عزاوي محمود123450211952139022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيمحمدصادق زيد عباس صالح123451211951016014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيزينب احمد نصيف جاسم123452211952094020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيامير عادل طعمه يوسف123453211951052004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيمقدام مهند احمد عويد123454211951272159

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيحميد زيدان عزاوي مهدي123455211851002019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقيوليد صليل عداي محميد123456211851228015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيزينب جاسم خالد حمزه123457211952098033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىتطبيقيمصطفى راجي عادل جواد123458211951001017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتديالىتطبيقيكفايه خالص حسين علي123459211952294033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيزهراء يونس مهدي احمد123460211952113010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيزينب وادي ضاري نصيف123461211952094024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيعلي محمد جاسم عباس123462211951005032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقياحمد رباح ابراهيم سبع123463211951003004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية العدنانية للبناتديالىتطبيقيزينب جليل جسام حمود123464211952094021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيهمسه قيس لفته محمد123465211852139043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقيعمر صفاء الدين عبد خالد123466211851003050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىتطبيقيضحى محمد فريد علي123467211952137010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقيضحى صالح طه صالح123468211852138020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ابن الرومية للبنينديالىتطبيقيرسول شوكت احمد مساعد123469211951037011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيمنال حاسب حسين ورجان123470211952098051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الزهور للبناتديالىتطبيقيزينب حيدر صادق حسن123471211952113011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقيكوثر ابراهيم عبيد احمد123472211952228015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيزهراء صفاء احمد كمبش123473211952090016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيزهراء فالح عبد علي123474211952098031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية المحسن للبنينديالىتطبيقيعادل محمد علي صالح123475211951225008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيرسل حازم حسين جبار123476211952090011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية جنات عدن للبنينديالىتطبيقيعبد االله قيس حسين حمزه123477211851085006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىتطبيقياسماعيل سعد خليفه احمد123478211851014014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقياحمد عزيز مهدي عبد123479211951003005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيمهيب محمد عبد هللا بريسم123480211851052036

3590 من 3430صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيسجى محمود سامي طه123481211952170007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية عتبة للبناتديالىتطبيقيمريم حسين ناصر سعد هللا123482211852167007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية فدك للبناتديالىتطبيقيهدى طالب جميل عيسى123483211952156016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الحجرات للبناتديالىتطبيقيعذراء جاسم ستار عبد123484211952109017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية طالب الزيدي للبنينديالىتطبيقيمصطفى سعد عطيه علي123485211951042006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االمامة للبنينديالىتطبيقيحسين ليث لقمان عبدهللا123486211951083008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىتطبيقينور الهدى عادل محسن كاظم123487211852102028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي نعيم جبار123488161952202018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية التحرير للبناتديالىتطبيقيهبة عادل محمود طعمه123489211952136031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية ابن الهيثم للبنينديالىتطبيقيياسين أياد لطيف ابراهيم123490211851016022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىتطبيقيامجد حازم ابراهيم حسين123491211951272022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةتطبيقيفردوس قاسم ادريس علي123492161952166013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقيمصطفى مفيد مال هللا حمزة123493131851025035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية البيادر المختلطةبابلتطبيقيبسام موجد طرير عبيد123494231951224002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية رسالة االسالم للبناتديالىتطبيقيفاطمة احمد عواد وادي123495211952137011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىتطبيقياكرم عبد الستار كريم جاسم123496211851003012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية ابن يونس المختلطةديالىتطبيقيمريم سعدون عواد خلف123497211952228018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية السرمد للبناتديالىتطبيقيفاطمه عبد الواحد عطيه حبيب123498211952157024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الصالحية للبنينالديوانيةتطبيقيكرار حيدر كتاب نعمه123499241851022013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية خانقين للبنينديالىتطبيقيكرار مهند هادي عبدالنبي123500211951011031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقيمصطفى سمير سامي ياسين123501211851005080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية ديالى للبنينديالىتطبيقيمرتضى طه خلف عباس123502211951012029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد مالك طاهر احمد123503131951045037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية المعارف للبنينديالىتطبيقييوسف عالء الدين عباس حمود123504211851005089

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس جميل فرحان خلف123505141951028042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية بنت مزاحم للبناتديالىتطبيقيساره حسين حمد جاسم123506211952170006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد احمد خضير عباس123507141951018082

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد هاشم عطيه كريم123508131951045020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية فلسطين للبناتالكرخ االولىتطبيقيوالء رحيم حمود منصور123509101952114032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيمرتضى غانم محمد عبدالحميد123510211951031034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الزهراء للبناتديالىتطبيقياستبرق محمد ابراهيم علي123511211952138001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الفلق للبنينديالىتطبيقيقيس صالح حمد نجم123512211951023025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية االنصاري للبنينديالىتطبيقيمهند عماد سلمان صالح123513211851080032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية العراقية للبناتديالىتطبيقيوسن عباس عبد الكريم عطيه123514211952139056

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية قزانية للبناتديالىتطبيقيطيبه نزار موسى ماهود123515211952104007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية المركزية للبنينديالىتطبيقيجاسم محمد حسن علي123516211951004009
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىتطبيقيكرار بشار ويس خنجر123517211951031026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىتطبيقيزهراء رحمان درويش حسين123518211952090014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية التميز االهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد عبد الكريم حسين مطلك123519101951053003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينديالىتطبيقيسجاد حيدر علي حسين123520211951274024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيعلي حسين نعمان عبد الحسن123521231851044021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0ثانوية وادي العقيق المسائية للبنينديالىتطبيقييوسف عباس فاضل خلف123522211951280017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية طوبى للبنينديالىتطبيقيمحمد ناظم مصطفى داود123523211951087025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية المركزية للبناتواسطادبيايه طالب سلمان مينح123524261922105003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيتبارك مجيد رحم راضي123525261922089005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحمد حسن شنان طرهيل123526221921376092

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمحسن فالح حسن خيري123527261921035076

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيزينب علي لعيبي سمار123528261922094011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيايات مزهر راضي شنيو123529261922095002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيحسين علي عبد الحسين موسى123530261921033018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيدعاء غالب حميد جابر123531261922085009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قارادبينور صباح غالي عذافة123532221922204018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية بو مدين المختلطةواسطادبيمسلم محمد بعير جابر123533261921154026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيخضير علي خضير فرحان123534261921043006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيتبارك حسين كرم زغير123535261922093016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية سيد االنام للبنينواسطادبيعالء حميد فرهود فدعوس123536261921046030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمؤمن فالح محمد تايه123537261921045053

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيزهراء وصفي سالم عودة123538261922085015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيمصطفى احمد جميل عبد هللا123539261921005087

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحمد رياض عبد حسين123540221921376096

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبياطياب قاسم مهدي عبد الحسن123541261922109005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبينورهان علي محسن جبار123542261922109042

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيضحى فاضل سالم صخي123543261922250028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمؤمل صباح نايف سفاح123544261921006073

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمنتظر مهدي غافل وادي123545261921045071

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيزينب رائد صبحي عباس123546261922076012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيشفاء حسين غياض صالح123547261922128020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيمريم نبيل فاضل هالل123548261922093072

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيام البنين جاسم محمد عزيز123549261922087007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيام البنين كامل طعمه حميد123550261922075004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية عشتار المختلطةواسطادبيرقيه محمد عالوي عباوي123551261922170002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينالرصافة االولىادبيطه خالد راهي محمد123552131921013024
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيشهد عمار حسين حسن123553261922123024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيايمان حسن عطير صخي123554261922136006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيعلي منشد عسكر مسلم123555281921013045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية رملة للبناتواسطادبينور محمد راضي عبد الحسين123556261922123032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية المركزية للبناتواسطادبينسرين مهدي هليل عبد هللا123557261922105017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيعلي رضا عواد علي123558261921033037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيعلي هادي داير صدام123559261921018039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية النور للبناتواسطادبيتقى عدنان خلف كريم123560261922119009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيحاتم كريم كزار خليف123561261921047029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الفتوة المختلطةواسطادبيمصطفى احمد جبر موسى123562261921169019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية اليسر للبناتواسطادبينورا محمد جاسم محمد123563261922109041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيعباس عادل خلف عبد نور123564141921177094

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المصطفى للبنينواسطادبيمرتضى حمزه شحل سعدون123565261921019032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيزهراء مرتضى سلمان جواد123566261922127030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيطيبه ماجد رحيم رشيد123567261922128023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينواسطادبيسجاد حسين حران مطلك123568261921206009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيسجاد حيدر كشيش ناصر123569221821034014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيام البنين خضير عباس عطيه123570261922087008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبيحسين هاشم فرج داوي123571261921020012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيحسين حسن عجيل صخي123572261921017023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية فضة للبناتواسطادبيزهراء شيال صالل عنيد123573261922095011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيحسين عزيز عبد عزيز123574261921006016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االسكندرونة للبنينواسطادبيمحمد مرشد هندول جويعد123575261921053008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيمصطفى كريم دخن عاشور123576261921008047

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المصطفى للبنينواسطادبيمصطفى محمد راضي جليب123577261921019035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبيعلي حسن عبيس موسى123578261921017057

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيفاطمه علي عبد علي موكر123579261922093061

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة مجيد عذير مسعود123580281922093058

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبيناصر حمد ياسر حسن123581261921018057

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيرانيه كريم كطوف هاشم123582261922102008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الغدير للبناتواسطادبيفاطمه ثامر عاصي سميح123583261922086033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمحمد عبد هللا هدايت سعدي123584261921006080

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيبنين صبيح جواد عباس123585261922084007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيأريج محمد زويد خلف123586261922085001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيايمن صالح محيسن شلكام123587261921021006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي ساجت كامل سعيد123588261921035058
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيمريم محمد بوش كيطان123589261922087052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيرنا مالك عبد الرضا بطين123590261922161010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيعلياء طالل مطشر جلوب123591261922081032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيحسين علي شيشخان محمود123592261921035023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المودة للبناتواسطادبيرند صاحب جبار دنبوس123593261922078005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية جصان للبنينواسطادبيمؤمل فالح عبد الرزاق علي123594261921036010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيشهالء جليل راضي جبار123595261922075019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الرحمانية المختلطةواسطادبيزهراء علي نوري كريم123596261922153003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي جعفر علي ابراهيم123597261821035038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطادبيحاتم كريم علي جاسم123598261921208006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيطاهر رحيم لطيف شريف123599261921035037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الحي للبناتواسطادبيزهراء هاشم عبد األمير هاشم123600261922107010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0 تموز للبنين14اعدادية واسطادبيمنتظر صفاء جميل كمر123601261921006098

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيمصطفى رواء رشيد بدن123602261921033062

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيمصطفى علي حسن عجيد123603261921005089

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيعال عبد الكريم جياد ابو النص123604261922127044

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الحي للبناتواسطادبيهيام وليد محمد سلطان123605261922107026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيعبد الملك كريم رمح مخلف123606261921033034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيزهراء جميل شايع داخل123607261922081016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيجعفر علي سباهي محمود123608261921021008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الميسرة للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم احمد حسن ياس123609111922139030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيضوية ثاني حمود حمد123610221922172022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية النعيم للبنينواسطادبيصادق جهاد غالي زاير123611261921008025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبينور علي كاظم عبدي123612261922076024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيحسين علي جفيت نماري123613261921201053

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيصبا نبيل فيصل غياض123614261922094014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيزهراء جمعه صعصع مطروح123615261922123015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبينور صالح جحيل يوار123616221922169028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيايه نجم عبد بدن123617261922117004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبياسعد حسن زميم سهر123618261921021004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيفاطمه ناجي فرحان جويعد123619261922123027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيفاطمه علي فيصل مهنا123620231922213004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيآيات ناظم سيف سلطان123621261922093005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيفاطمة الزهراء صباح جبار بديوي123622261922093056

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيامل مزهر غالي كزار123623261922128006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبياحمد حسن رسن كاطع123624261921020003
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيساره محمود جمعه عامر123625281922057030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي حسين محسن عليوي123626261921035054

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبيغدير كريم عبد مرجان123627261922090011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيعباس حسين نعيم جابر123628261921045028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيزهراء محمد عبد موسى123629261922136017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمقتدر لطيف حليو عطيه123630261921035092

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيمريم علي حسن علي123631131922075033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينواسطادبيجعفر صادق محمد عباس123632261921043002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطادبياحمد راهي حطحوط اشغيدل123633261921017003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية المجدات للبناتواسطادبيكوثر صالح مهدي محمد123634261922136024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيشفق سالم راضي نوفان123635261922071014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينواسطادبيحسن صادق سلمان جهلول123636261921204006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيزينب سمير جبير صالح123637261922101020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبينور الهدى رحيم قاسم عبد السادة123638281922091044

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيكوثر سعدون راهي جباره123639261922127049

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبينور رضا معيدي ياسين123640261922127054

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيسوزان احمد كاظم جبر123641261922085022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية السياب للبنينواسطادبيمنتظر حسين علي جمعه123642261921045065

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيعلي مجيد فرحان عبد علي123643261921035064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيشيماء حسين هادي عبد الحسين123644261922250027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الهدى للبناتواسطادبينبأ حازم حمود عبيد123645261922090021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيحيدر فيصل غازي محمد123646261921201062

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيزهراء اياد كرم ماهور123647281922070026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيضحى زهير هادي محمد123648261922087041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبياحالم سعيد راشد حريز123649261922093007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيريم علي عليوي عليب123650261922093030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيرباب حبيب ابراهيم حسن123651261922093020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيكرار رحيم ياسر عكار123652261921056067

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيصادق عائد عيدان عبطان123653261821004037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيمنتظر حامد عبرة ناصر123654281921046100

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبيايات رائد نجم عبد123655281922074002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارادبيكرار غالي جبر مهوس123656221921301020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيطفوف عمار بشير سلمان123657261922094015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيزينب حامد دهش سحاب123658261922084016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية االحرار للبنينواسطادبياحمد علي غنتاب يدام123659261921018004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية النعمانية للبناتواسطادبيمها فاهم فرهود حسين123660261922087053
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيجاسم ثجيل انصيف جاسم123661261921201034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيضرغام محمد علي عرير123662261921201090

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيحنين سالم محسن محمد123663261922117007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيهدى منصور حسين علوان123664261922081043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتميسانادبيزينب علي عبيده حسين123665281922087005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الميمون للبنينواسطادبيمنتظر نبيل محمد حسين123666261921033065

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيحنين جمال دحام فرحان123667261922092009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيأثير حميد جبير بعيوي123668261921047001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيمحمد علي شجر إسماعيل123669281921017029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية المشكاة للبناتواسطادبيتبارك انمار هادي جميل123670261922094001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمحمد جاسم حمد عبيد123671261921025068

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيمحمد عليوي هاشم كاطع123672221921376100

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيحمزه سمير غالي ماجد123673261921015020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبينور احمد مطر ناهي123674261922089035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطادبينور فاهم صكبان جوده123675261922152007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قارادبيمصطفى علي سنيد جابر123676221921225021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيمصطفى عبد عبد الكاظم شلش123677281921031035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية رملة للبناتواسطادبييسرى حبيب هادي حسن123678261922123036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الكسائي للبنينواسطادبيحاتم عصام مريوش عمير123679261921037007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية السياب للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه عباس خلف سعيد123680101922077044

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيسجاد جالل كامل سويف123681281921017010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبينور الهدى سعد عبد المحسن كاظم123682261922089036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيضي عصام عبد الجبار محمد123683261922093055

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيسجاد سابط نعمه كاصد123684281921015035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعباس غباش محمد هلوس123685261821025030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيزهراء عامر ناظم عبد الموجود123686261922111020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين رزوقي خضير عباس123687151921006020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية النضال للبناتميسانادبينرجس هاشم محسن مطشر123688281922050060

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيعلي عباس عبد عبد هللا123689261921201125

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيفاطمه الزهراء مظفر رشيد محسن123690261822093048

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية ابي الضيفان للبنينديالىادبيعلي زهير عيسى موسى123691211921031017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيمخلد حسن عويد عفن123692261921047179

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيمنار محمد عبد هللا علي123693161922209072

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيسجاد علي عبد الحسين حمود123694261921013064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيمحمد الزم كاظم علي123695261921025073

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطادبيزينب زكي بديع عويد123696261922089018
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيريام علي حسين حافظ123697281922058021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الفرسان المختلطةواسطادبييوسف ستار جوده جاسم123698261921158034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية البتول للبناتواسطادبيمريم حسن هادي مهدي123699261922075024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا منير احمد محمد123700141921009041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيحوراء محمد خلف شبيب123701281922051013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيضحى محمد شالل مارد123702261922102021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيمحمد سعيد طاهر ابو شماع123703281921002058

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيسجى سهيل عبد هللا نجم123704261922126057

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعمار محمد حسن علي123705141921176072

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتواسطادبيفاطمه جاسم جبر كاظم123706261922135025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيطيبة محمد قاسم كاظم123707221922172023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبينبأ يعقوب نجم عبود123708261922128032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية بدرة للبنينواسطادبيحسن صادق هاشم عبد الحسين123709261921021009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيوسام عماد تومان زويد123710261921041064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيخيزران صالح عبد علي سلمان123711261922074015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارادبيزينب حمود عجيل جبر123712221922321019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جمال عبد عذيب123713141921024150

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية عطر الوالية للبناتواسطادبيزينب حميد مجيد علي123714261822117018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيوجدان حسين سعدون عبد هللا123715261922071022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبيزهراء عمار حسن علي123716261922076009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيسكينة حسن علي فاضل123717161922254031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيرقيه محمد علي حسون123718261922102010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد صباح حسن عالوي123719121921202165

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيكرار سامي حمد نصار123720261921015062

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيجعفر عبد الرحمن عبيد علي123721261921025014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبينور الهدى ستار عباس فارس123722261922072037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيزينب علي يحيى عليوي123723261922108025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية الوثبة للبنينذي قارادبيمرتضى فريق هادي عوفي123724221821056022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيليث رائد هادي حسن123725261921013142

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيحسين حمود حسن عبد الرضا123726261921013037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الصفا للبناتواسطادبيزهراء محمد جميل كشيش123727261922085014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبييقين صادق جمعه محمد123728281922064036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيمرتضى رياض سلمان رحمان123729261921201155

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيمحمد صالح عبد الصاحب عجيل123730281921151246

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الثورة للبنينميسانادبيحسين صالح هادي عباس123731281921001009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطادبيمريم اثير يوسف عباس123732261922250040
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيزهراء فائق خطار حمزه123733261822091018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية األعراف المختلطةواسطادبيزينب علي شابث ثجيل123734261922161011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيفرح عمر عبد العزيز عبد الهادي123735101922120057

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية القباب الذهبية للبناتواسطادبيصابرين محمد سعيد مرماص123736261922129028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيباقر علي حسين عيدان123737261921025010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيمحمد مفتن سرحان سلمان123738261921005083

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الكرامة للبنينواسطادبيموسى حميد ثابت تومان123739261921004072

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىادبيزينب حميد عبد علي راضي123740101922096042

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطادبييحيى صادق رحم علي123741261921202032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية جصان للبناتواسطادبيسميه علي كطي داود123742261922071013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبيفاطمه كريم عبد هللا مركن123743221922170056

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيافراح امين محمد عالوي123744261922101001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيعبد هللا صالح مهدي ياسر123745261921005041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الموفقية للبناتواسطادبيآيات ناظم ذياب فارس123746261922093004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيفاطمة سليم عبودي محي123747221922171025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيغفران هارون عبيس سلمان123748261922155009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه علي حسن علوان123749121922125106

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى فاضل كريم جواد123750121921003086

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية المعرفة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك خالد احمد اسماعيل123751141922106007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية االفاق المسائية للبنينكربالءادبيامير ناهض عطروز رداد123752271821154012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيزهراء هاشم عابر زغير123753281922058029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطادبيعباس يحيى غنيس متعب123754261921054013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية النيازك االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه يحيى حسن حمادي123755111922137058

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الكوت المسائية للبنينواسطادبيمرتضى باسم علوان جوير123756261921201152

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيزهراء غسان خليل عبود123757261922125012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطادبيعزام سليم علوان عويد123758261921205026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيفاطمة عبد الكريم جمعة جبار123759221922135013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية رملة للبناتواسطادبينور الهدى حسن فنجان خضير123760261922123030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيمريم خالد محمد عجيل123761281922055067

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتواسطادبينور صالح رحمان حسين123762261922076023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيمنار ماهر عبد العزيز حسن123763281922064032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارادبيزهراء غانم سرحان عبود123764221922141005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيمؤمل منشد محسن منخي123765281921022064

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينواسطادبيمحمد كريم شاكر باني123766261921160005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيفاطمه علي جاوي العيبي123767151922045104

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيهدى علي فليح سلمان123768151922040148
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيتبارك قاسم مناحي دشر123769261922155003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية المركزية للبناتواسطادبيرباب حيدر توفيق عاصم123770261922105007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد خلف حميد شمس123771141921032047

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية المثنى للبنينواسطادبيحيدر رياض عبد المحسن عباس123772261821005040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيهيلين حليم طرفه حسين123773261822110049

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد الرزاق بشار محمد جاسم123774141921037159

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيحوراء حسين عذيب جبر123775281922055019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيزينب علي جبار محمد123776221922311009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزهراء فليح شندي عذيب123777281922190085

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء سالم صبيح يحيى123778111922075025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية الوثبة للبناتالكرخ االولىادبيهبه رحمن محمد علي123779101922105034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا محمد جليل حسين123780111921027065

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيبراء خضير سلمان حمدان123781221922135004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينالرصافة الثانيةادبيفاضل عباس كامل سيد123782141921032040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيمحمود قاسم جالب صالح123783221821050037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيهدى حمدان سكران رزيج123784261822102058

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الشهيد خليل للبنينديالىادبيمحمد سطوان صالح حسن123785211821022027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسن جدوع ثجيل123786141821201144

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيمصطفى رافع رحال عبد123787261921013182

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطادبيمريم محمود محمد ياسر123788261922092020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياالرصافة االولىادبيخالد حماد عكاب حمد123789131921238002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيحيدر رزاق ثجيل اعطاس123790221921055010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيحمزة رائد حسين علي123791211921007012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبييحيى اسماعيل نصيف جاسم123792211821038184

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيمحمد كاظم حايف تليل123793261921175019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الفاطمية للبناتواسطادبيزهراء فاضل مطير محمد123794261922081020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيعلي عبد الكريم عبد الرضا محمد123795131921017062

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيضياء نعيم شاطي فعل123796281921004077

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عالء جسام محمد123797141921024251

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيالحسن احمد كصكيص عاد123798261821013012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيطيبه جاسم مصطفى سبع123799131922099038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية التاميم للبناتواسطادبيزينب جبار تركي جيجان123800261922101019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية الحي المسائية للبنينواسطادبيكاظم جواد مجيد راعي123801261921202021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعباس مؤيد عايد صحن123802261921013088

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية افاق العلم  للبنينالرصافة الثانيةادبيعمر عيد حمد نصيف123803141921185020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيفيد باسم حسن خضير123804131922071069

3590 من 3439صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف ايسر عودة محمد123805111921015120

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك نجم عبد عكار123806141922149005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيعلي عباس حسن الفت123807211921076028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيرتاج علي جبار هاشم123808121922093010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيقطوف عدنان اكعيد علي123809141922222056

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر كريم حسين مطلك123810141921012016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبياسامة فوزي جبار توفيق123811141921027014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىادبيعبد المجيد هاشم إسماعيل محمد123812211921038061

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية التحرير للبناتديالىادبيزهراء زيد مالك احمد123813211822136013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر امير محمد كاطع123814121821005017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء حمزه جبار حمزه123815151822047082

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيأحمد عادل كريم غانم123816111921028002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيرباب علي صاحب محيسن123817151922044019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيبنين عمار حسن سريح123818131922093019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قارادبيكرار سلطان منصور عاجل123819221921054030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيحسين سعد مالح مطر123820261921016005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىادبيادم عبد اللطيف غانم حمود123821211921272018

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيابو الحسن معمر جعاز لفته123822111921057001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية شهداء مؤته للبناتكربالءادبيزينب عباس عبد الحمزه عاشور123823271922108025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارادبيرضا سعيد مكي سالم123824221921308011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيحارث عباس عبد كاظم123825211921065017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيزهراء ماجد عاطي كاظم123826281922080014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية االقتدار للبناتديالىادبيهاله شامل صبري محمد123827211922119035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى حسين يوسف زغير123828121921034139

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية الوفاق للبناتالكرخ الثالثةادبيامنه جمعه احمد عليوي123829121922103005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه محمد مهدي شالل123830141922102098

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيايات زياد خلف سلمان123831141922124004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي صالح هادي جاسم123832121921047109

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعلي عبد الحسين فيصل بجاي123833161821061065

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية االماني المسائية للبناتديالىادبيساره هاشم عويد علوان123834211922292017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيهاله عالء احمد عويد123835141822090056

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكادبيمحمد نادر عباس عيدان123836201921030017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية االمال للبناتديالىادبيزهراء رحمن عباس حسن123837211922153022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةكركوكادبيمحمد ابراهيم رجب عبد هللا123838201921283042

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية السياب للبنينكركوكادبياسماعيل عباس اسماعيل فتح هللا123839201921078020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية الكريمية للبناتواسطادبيحنين محمد عويطي نجم123840261922128010
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيابراهيم عمر ربيع عطاوي123841201921259008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيربى احمد عباس صبر123842141922093029

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية الروابي للبناتديالىادبيسبأ محمد اسماعيل حسين123843211922146032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية االصالة للبنينواسطادبيمرتضى وليد عاشور عبد الحسين123844261921035086

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيديار سامي جسام محمد123845261922074017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيمحمود علي حسين سلمان123846161921015062

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيعواطف علي اسماعيل حمودي123847141922120023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الناصرة للبناتالرصافة الثانيةادبيمياسه محمد عبد الرضا جباره123848141922133087

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيرانيا صفاء نوري صالح123849111922071023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية السيدة نرجس للبناتالرصافة الثالثةادبينور الزهراء كاطع جبار محيسن123850151922055086

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيحسين حسن مهدي كسار123851131921033009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيمنتظر عبد الرضا حديد حسن123852261921047197

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيختام كريم هاشم مسلم123853261922103011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيعلي جالل حربي مهدي123854101921004013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيزهراء عزيز مزيد جبر123855131922093056

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية دمشق للبناتصالح الدينادبيإيمان خزعل حسن محمد123856181922203002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيهبه حيدر شاكر محمود123857131822095040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية الفارابي للبنينديالىادبيحسن عبد الخالق رستم محمد123858211921026013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكادبيمحمد جمعة خضر عبد هللا123859201921060008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينور محمد عبد الكريم مدلل123860151922040140

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيتبارك محمد منشد زغير123861131922073023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى طاهر صالح عزيز123862141921024289

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية شورش للبنينديالىادبيمحمد علي قادر علي123863211921076043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبياحمد يونس فاضل محمد123864201921261016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء خالد كاظم عليوي123865141922093037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية الفاضالت للبناتواسطادبيدعاء ياسر فهد كبير123866261922082003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىادبيماجد نبهان سالم حمدي123867171921020081

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةاحيائيقيس حسين علي عودة123868111941012025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائينور سالم ثجيل فرج123869261942086155

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى446.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيسيف ناجي عيدان غالي123870261941010099

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية القدس للبناتواسطاحيائيزهراء جليل علي فرج123871261942104051

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيعلي محسن أجناني محيل123872261941022104

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية النعيم للبنينواسطاحيائيعلي إسماعيل زاهر محمد123873261941008012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائياديان فاضل منعثر عبد الجليل123874221942393002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيرقيه محمد غضبان جبر123875221942170032

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائيمحمد حيدر عوده كاظم123876261841033093
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيحسين عبد االمير عبد الرزاق جدوع123877261941005031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي عبد الحسين عطيه عبد الساده123878261941038111

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيعلياء حمزه كريم معيوف123879261942250173

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الميمون للبنينواسطاحيائياحمد ماجد جبار اسماعيل123880261941033009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0الخارجياتواسطاحيائيايات احمد عبيد داود123881261942401006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيغفران فرحان محمد عرمان123882261942087097

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيطيبه مصطفى هالل علوان123883261942087089

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيزينب حسن هارف حاجي123884261942086082

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين نزار عزيز علي123885221941098042

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائياحمد عامر محمد حميد123886261841004007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطاحيائيتبارك جبار عطا ساهي123887261942250051

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيكوثر حيدر عبد عيدان123888141942093073

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الصفا للبناتواسطاحيائينور بدر ناصر حسين123889261942085056

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيجعفر فاضل هاشم حرمس123890261941009019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينواسطاحيائيكرار ايوب يوسف ابراهيم123891261941010162

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية العالمة االميني للبنينذي قاراحيائيعلي خالد خضير عباس123892221941054033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيرغد فالح مزهر رضا123893221942311025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيفرح رعد جودي محمد123894241942220431

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الكوت للبناتواسطاحيائيحنين محمد عودة خضير123895261942096030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائييحيى مرتضى كاظم حبيني123896261941027150

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيفاطمه محمد جليل كنيهر123897261942097089

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الزبيدية للبناتواسطاحيائيمروه مالك بلبول جعيل123898261842092040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطاحيائيعذراء مهدي رسن نعمه123899261942102093

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الزهراء للبناتواسطاحيائيياسمين عصام محمد جواد محمود123900261842097095

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الرسول للبنينالديوانيةتطبيقيستار جابر صالل مطلق123901241951035015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيحسين محسن معيدي رحيمه123902261951209044

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيأحمد ثامر سعدون كريدي123903261851022001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيآيه عقيل علي أحمد123904161952219004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين محمد جاسم هويدي123905241951015019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانتطبيقيعلي عادل زامل هور123906281951013024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتواسطتطبيقيعذراء زغير قند عاشور123907261952088002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قارتطبيقيحيدر صالح زاير بطي123908221951098015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيسجاد عباس خيري وادي123909281951008036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الكوت المسائية للبناتواسطتطبيقيآيه رحيم خير هللا راضي123910261952250002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيجواد حميد بشاره الزم123911261951209027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارتطبيقيسجاد محمد عبد العباس رداد123912221851078009
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيغفران فتاح علي نعيثل123913221952190046

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيزينب رعد عطية محمد123914281952050038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيحيدر علي عاشور والي123915281951151230

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمنتظر محمد حسين محمد123916281951017099

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيفاطمه حسين علي ناصر123917261952107036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية العزة للبنينواسطتطبيقيخالد عبد هللا راهي فزاع123918261851007041

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية االحرار للبنينواسطتطبيقيسجاد حسين حسن جعيول123919261951018015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية رملة للبناتذي قارتطبيقيمنار ياسين مكطوف جاسم123920221952115012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيزينب احمد جمعه بديوي123921261952107019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطتطبيقيمحمد نجم عبد الساده هادي123922261951208028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطتطبيقيعلي حكيم عناد ياسين123923261951022020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الرافدين للبنينالديوانيةتطبيقيامير محمد عزيز عبدهللا123924241951034003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين غازي فيصل براك123925161851139027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارتطبيقيكرار سلمان خلف صكبان123926221951078012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيجعفر داخل ضميد عباس123927221951100008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيزهراء علي رزوقي حمدان123928281952074013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الفجر  للبنينذي قارتطبيقيسيف عبد الحسين مزهر مشكور123929221951031016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيعبد هللا نعيم حسن مهدي123930261951209078

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينواسطتطبيقيحسين كامل ابراهيم حسين123931261951205016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيسجاد خالد مطشر عذيب123932221851018024

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيعقيل حنظل عباس رخيص123933221851035075

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقياسراء عباس رميح ثامر123934281952078006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةتطبيقيسلطان عدنان حمزه مجيد123935161951366009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى455.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيفاطمه سالم حمادي رميض123936261922073010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيحمزه جاسم جابر عامر123937261921155008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيحاتم عبد الكريم عبد الحمزه عويد123938261921176009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيتبارك محمد عويد جباري123939261922072008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبينوره هاشم عبد الحسن نعمه123940261922083061

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيرقيه هادي نجم ذياب123941261922083018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيحسين باسم كامل محسن123942261921024004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمريم يحيى محمد فاضل123943261922126086

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيجواد طاهر هادي دهام123944261921025016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيمحمد تقي سماء جابر نعمه123945221821318026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيغزوان محمد جبار يوسف123946261921176047

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الشجعان للبنينواسطادبيوليد خالد جميل علي123947261921176065

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبيعادل خضير داود حسين123948221921363012
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارادبيامجد ستار ناصر صالح123949221921363006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الصباح للبنينواسطادبيعلي غانم عبيد صيهود123950261921162017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيرسول محمد فاضل محمد123951261921013054

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي حاتم نعمه عواد123952261921013105

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيهبه رحيم هادي شتيوي123953261922091071

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الشعلة للبنينالديوانيةادبيمصطفى محمد غالي كلف123954241921012059

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمريم مكطوف تالي عبيد123955261922173010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبييقين حسين عبد علي سلمان123956261922074052

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيحيدر مانع عبيد حرامي123957261921013047

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعلي حامد جدوع جاسم123958261921026038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية العفاف للبناتواسطادبيافتخار طالب ابراهيم خليف123959261922141002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيكوثر حسن محمد حسن123960261922108032

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيسجاد ناصر ناهي علوان123961261921056040

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطادبيمناف صالح مهدي سرحان123962261921173051

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيفاطمه صبيح كاظم مساعد123963261922074035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيمحمد خيري علوان ذياب123964261921200061

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيأالء سمير جبار عجه123965261922091001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبياالء احمد علي حسن123966261922074005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيسجى فاضل برتو عاصي123967261922108026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيرنا فخري جمر حمزه123968261922151006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيعلي عثمان عاجل عباس123969261921151013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيزهراء هادي جدوع شهيب123970261922111023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيمحمد عباس صابر محمد123971261921016035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيايات محمد كاظم جاسم123972261822110008

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي جبار شون حبتر123973151921015045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الرحمة للبناتواسطادبيدعاء ياسر حسن علي123974261922127018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية شباب اليوم للبنينواسطادبيعباس سامي حسن نجم123975261921030009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبيحسين هادي شامي جاسم123976261921151004

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية آمنة الصدر للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب هادي حسن نوار123977141922136045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيرباب عمران جبار جاسم123978261922110010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيرفيف جميل حميد سليمان123979261922084012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية حامل اللواء المختلطةواسطادبيمنار سالم حامد عداي123980261922155011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيضحى حيدر محسن كاظم123981261922111032

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتواسطادبياسماء حمزة حسين خميس123982261922139001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيعباس كامل ليلو حسين123983161921022027

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية البراق المختلطةالكرخ الثالثةادبيماجد حميد عيسى خلف123984121921177018
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الحياة المختلطةواسطادبينور الهدى سعد مراد حميد123985261922151015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيتبارك راضي طه ناصر123986261922125006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية العفاف للبناتواسطادبيدعاء برزان مغامس كشيش123987261922141003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيزهراء عامر عبد هللا عباس123988261922125011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيسناريا محمود علي حسين123989131922091066

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي فريق مراح محمد123990261921013117

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حواسطادبيسجاد علي جرك وافي123991261821024017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية حلب للبنينواسطادبينزهان عدنان عويد حمزه123992261921013201

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب احمد جياد جباره123993151922049042

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبينور خالد نوري عواد123994101922098028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب عباس نصيف كاظم123995141922110082

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر احمد عيدان جاسم123996141921003045

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيضحى حسن رهيف خليف123997141922191046

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيثائر باسم حامد بردي123998141921048016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي كاظم محمد حرجان123999261921013119

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبيخالد ساير عواد عبد124000261921056030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبيعبير حسين موحان ترف124001141922092034

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الفاتح للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا محمد حسن علي124002141921176057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيسجاد فليح حمود موزان124003141921201109

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيعبد العزيز ماجد جاسب صالح124004161921062057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيرغد ياسين خضير حسين124005261922126034

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيفاطمة هاشم أحمد محمد124006261922108029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الموفقية للبنينواسطادبينصير مكطوف ذياب جحت124007261821056084

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبيحسين كريم حمد عبود124008261921175011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الحفرية للبناتواسطادبيفاطمه طارق مهدي صالح124009261922091057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء صباح عبد الهادي محمد تقي124010121922110029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيعال فائق كامل حسان124011261922126068

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيرند كريم ابراهيم خلف124012261922083019

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتواسطادبيطيبه سالم لفته جالي124013261922073007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيتاج الدين حميد حاتم حميد124014141921038029

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبينبأ حسن علوان خليف124015261922074043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الشمائل للبناتالرصافة الثانيةادبيسندس عادل مفتن خلف124016141922109044

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية حلب للبنينواسطادبياسماعيل حسين علي عباس124017261921013012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطادبيفاطمه عادل منعم علي124018261922074036

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيعبد هللا حسين ظاهر سلومي124019261921044031

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية نور المصطفى للبنينواسطادبيعلي عباس كاظم محمود124020261921015054
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلادبيصباح حسن ياسر حسن124021231821253047

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية الزيتونة للبناتديالىاحيائيمالك عدي محمود خضير124022211942092097

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى504.0ثانوية السؤدد للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمة ابراهيم خليل ابراهيم124023101942122009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينواسطاحيائيمرتضى حسون محمد كايم124024261941203057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية التآخي للبنينالديوانيةاحيائياثير علي محسن عبد124025241841029002

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيزهراء حيدر شاكر كشكول124026261942108063

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الكسائي للبنينواسطاحيائيمحمد قيس محمد عناد124027261841037023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيعلي احمد ناجي جاسم124028261941038093

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتواسطاحيائيسلوى احمد مكطوف جحيل124029261942142022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الغساسنة للبناتبابلتطبيقيعهود ابراهيم علوان حسين124030231952077017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيمهدي محمد عالوي حمد124031271951150204

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية القيثارة للبنينذي قارتطبيقيفاضل مظلوم مرواح حمود124032221951051028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيعلي فاخر طالب علي124033161951008031

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيايات طه محمد عبد هللا124034161952228007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيعذراء عباس قاسم خلف124035281952080015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيمناف يحيى منصور حسن124036221951041081

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية رملة للبناتذي قارتطبيقيعذراء رياض شريف خصاف124037221952115010

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية االقمار االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن سالم عباس علي124038141951173003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الحي للبناتواسطتطبيقيتبارك ناهض جبار مطرود124039261952107009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي منصور مهدي صالح124040161951121030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر عبد العباس جعفر شريف124041221951306130

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمازن طالب حسن هالل124042141851015026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيشهد مجيد جبر ضمد124043261952097041

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيحيدر هادي جريب عبد124044291951007057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا عبد الكريم خضير124045161951355115

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمرتضى حسين غانم جكنوم124046281951151672

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمصطفى حسين مشاري سعيد124047281951008106

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيزهران احمد عبد رمضان124048161951128043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية االخاء للبنينذي قارتطبيقينصير حامد منعثر مصطفى124049221951037058

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيموسى عامر عبدالرزاق جبر124050131851012154

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيفاطمه صبيح حنون كريم124051281952190075

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقياحمد زعيم صالح محمد124052221951033007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيساره عبدالباسط اسماعيل خلف124053181952183019

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلتطبيقيأريام سعدون عبيد ذويب124054231952119001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية االبرار للبنينواسطتطبيقيحيدر جعفر مزعل محمود124055261851016011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةتطبيقيطاهر عمران عبد االمير محمد124056241951168012
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية البيان للبنينبابلتطبيقيعلي رشيد احمد طالل124057231951014038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية المصطفى للبنينواسطتطبيقيعباس محسن علي حمد124058261951019023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الميثاق للبنينذي قارتطبيقيالهام محمد ذياب محسن124059221952064001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احسان مطشر محمد124060161851033091

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم عبد هللا نجم نايف124061161952210103

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية النعيم للبنينواسطتطبيقيباقر جمعة بني تويه124062261851008005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم عصام نوري لفته124063161951365001

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيغزوان ياسر جاسم حسن124064221951307180

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمثنى عبد الهادي كاظم صالح124065221951300165

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقياحمد فالح حسن علي124066221951311015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةتطبيقيكاظم حسن ديدب سخط124067241951016075

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ثانوية المصطفى االهلية للبنينالديوانيةتطبيقيعلي خضير عوده حسين124068241851058005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينادبيحسن فالح نعمه عبد124069181921085010

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية نوح للبنينديالىادبيسجاد سعد احمد علو124070211921053009

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االسحاقي للبناتصالح الدينادبيورود عايد عز الدين قنديل124071181822255045

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيصابرين صباح محمد حسين124072101922118055

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبيزينه معن احمد ويس124073181922205012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الدينادبيهاجر محمد عبد هللا حسين124074181922197024

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيسرى باسم هاتو صيوان124075141922115055

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيمريم احمد جمعه ناصر124076141922071047

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الرافدين المختلطةصالح الدينادبيسيف عايد مضحي عذاب124077181921280007

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتصالح الدينادبيزهوه محمد جداع عبد هللا124078181922157012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتصالح الدينادبينهى سعدي نصيف جاسم124079181922205020

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينادبيمحمد شاكر حمود علي124080181821283019

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المنعم المختلطةصالح الدينادبيمصطفى صالح حساني علوان124081181921306015

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية النزاهة للبنينصالح الدينادبيمريم معن شاكر جميل124082181922066003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيعلوان احمد خضير عباس124083181921001035

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتصالح الدينادبيرقيه ابراهيم خليل جاسم124084181822214005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الجواهري المختلطةصالح الدينادبياحمد مظهر رحمان خلف124085181921287002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيشهد صباح محمود خميس124086181922313011

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية المأمون للبناتالكرخ االولىادبيشيماء فيصل عبيد حسون124087101922116010

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيقصي معد طارق احمد124088161921061075

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي هاني محسن خيون124089121921005053

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد شاكر حمود ناصر124090151921007096

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية ذي قار للبناتصالح الدينادبيزينب اركان جعفر عزيز124091181922233015

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىادبياحمد خليل مهنه عودة124092101821203003
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قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار عبد الزهره احميدي كطين124093141921008089

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبيسارة موفق عبد هللا فارس124094111922220047

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى389.0اسطنبول-ثانوية المستقبل االهلية في تركياالرصافة االولىادبيعمر سعد علي صافي124095131921215002

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيشمس ياسين أحمد محمود124096121821027005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبينبأ سليمان محمد حيدر124097131922071088

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيبيات طه ذياب حمد124098211921054013

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الدينادبيوديان حمد سليمان حسين124099181922197026

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيحسين كريم حافظ محمد124100211921054018

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتصالح الدينادبينورا محمد جداع عبد هللا124101181922157019

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيعبد هللا محمد حسين قمر124102131921030033

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران حسين محيسن يدام124103141922074112

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعالء عدنان مطشر حمد124104141921008065

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد القادر عبد الكريم حسن كمر124105111921059050

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينصالح الدينادبياحمد نصير حاتم نصيف124106181921039011

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين ابراهيم شبوط سالم124107141922222015

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد الرحمن كريم احمد سلمان124108121921028008

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبييسرى صباح حسين علي124109141922077082

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0للوقف الشيعي- ثانوية الجوادين للبنين الكرخ الثالثةادبيعباس محمد فليح حسن124110121921033009

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية االشاوس المختلطةصالح الدينادبيايمان عبد هللا حمود شبيب124111181922117003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية بيجي للبنينصالح الدينادبيمحمد فرج جاسم محمد124112181921007031

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةالكرخ الثالثةادبيبنين احمد محسن سرهيد124113121922171003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيسجاد عبد الزهرة جاسم خليف124114281821039020

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية الربيع للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه حسين سعدون رشيد124115121922081024

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا رعد سلمان عواد124116111921033059

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيايمن سالم حسن كاظم124117141821211012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية تماضر للبناتديالىادبيلينا باسم خليل حسين124118211922091080

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبياسامة احمد شوقي علي124119211921065010

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية المنتهى للبناتديالىاحيائيشهد سعد عبد الوهاب جسام124120211942103040

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحسن رائد خضير كاظم124121181941006023

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينديالىاحيائيحسين علي قحطان حسن124122211941059012

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى522.0ثانوية الحمائم للبناتديالىاحيائيفاطمة حسين علي ضيف124123211942122033

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية دار السالم للبناتصالح الديناحيائيحنان علي حسين حمود124124181942209006

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى486.0اعدادية بلد للبناتصالح الديناحيائينبأ وسام فاضل شكر124125181942176164

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىاحيائيمهدي نبراس سلمان مصطفى124126101941004019

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية القلم االهلية للبناتصالح الديناحيائيتبارك محمد علي حسين124127181942275020

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيبان وصفي حبيب عبدالرضا124128181942238008
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قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيندى كاصد عبد فاضل124129181942238041

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهدى باسم محمد لوتي124130111942112102

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةذي قاراحيائيوائل عبد الحكيم فيصل سرحان124131221941340010

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد نزار خلف جبر124132161951358017

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلتطبيقياحمد عبيد حسون شالوك124133231951257008

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيامين حسين حسن مهوس124134181951085005

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية بلد للبنينصالح الدينتطبيقيمصطفى حسن صادق جاسم124135181851006057

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعباس عيسى علي رشيد124136271951150102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية النعمان للبناتالرصافة االولىادبياالء عطا مجيد حسين124137131922102002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه كاظم حاتم عطيه124138141922074100

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية المودة األهلية للبناتالرصافة االولىادبيديار منذر سعدي احمد124139131922082001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناالنبارادبيمحمد انمار اسماعيل حميد124140191921362072

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتكربالءادبيضحى احمد صالح عباس124141271922109046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيزينب فاخر عبد صكر124142151922049048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيلينا لفته هاشم زامل124143121922116022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية مريم العذراء للبناتبابلادبيسلسبيل حمد عبد الخالق عطية124144231922082023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيزيد عبد الرزاق عبد االمير عبد هللا124145271921031077

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الرواد المختلطةالديوانيةادبيأياد احمد عجمي علي124146241921020001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنبارادبيسيف طارق عبيد خضير124147191921350029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية الغزالي المختلطةبابلادبيأحمد محمد محيسن برهان124148231921186003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيانتصار حسين علي مسير124149101922119003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيبتول احمد حاتم حبيب124150131922080007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيهيه عماد كاظم رسن124151141922076140

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينكربالءادبيمحمد نذير عباس حسين124152271921031182

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةصالح الدينادبيفاطمه محمد عبد المطلب خلف124153181922347020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيامنة علي محمد مران124154141922072006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيريام احمد محسن علي124155131922091042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عصام عمران امين124156151921011066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيكرار موحان يوسف عبود124157221821376113

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية النهضة العلمية للبناتالكرخ الثانيةادبيهاجر رائد نزار جميل124158111922067060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيورود محسن علي جواد124159261922084038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيفاطمه نعمان محمد صايل124160261922083054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عالء حسين علي124161141922110068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيليث عبد هللا علي عباس124162101921027089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيامير حيدر عبد االمير جواد124163141921027016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية اليوسفية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا حكمت مهدي عباس124164111921001033
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية القطيف للبنينواسطادبيحسن هاتف عداي حسين124165261921041015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيبراق فواز عبد اللطيف رشيد124166131921001019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية الغدير للبناتبابلادبيعائشه ابراهيم مهدور ابراهيم124167231922131026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبة مؤيد عبد السادة مزعل124168121922134118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك رائد علي عبد124169141922079020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبيمبين مهند عباس حمزه124170261922126081

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد محمود جاسم عيفان124171111921033098

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيمحمد ستار جبار جاسم124172131921004075

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر ستار حمود ضايف124173141921030086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيرتاج رفعت خضير ياسر124174141922135012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية بالل للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى جمعه حمادي شندل124175101921055044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىادبيمريم صفاء الدين حميد عبد عزران124176101922095055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةادبيشمس حيدر حسين علي124177141922135029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبيرند فراس هاشم نعمه124178141922084010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيهمام عدي داود خلف124179101921011047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0للبنين (ع )ثانوية الحسين الكرخ الثالثةادبيعباس محمد عباس عبيد124180121921018027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الكوثر للبناتواسطادبيعذراء بالسم طالل فرحان124181261922083042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتواسطادبيايمان علي احمد عبار124182261922084003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبييونس طارق مهدي نجم124183151921006129

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيغفران عامر مطلق سلمان124184101922108042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه علي جواد رجيو124185121922102091

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الفردوس للبناتالكرخ االولىادبيمياده مصعب محمود عبد الرزاق124186101822090042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية مؤتة للبناتالكرخ الثانيةادبياسالم فؤاد مجيد علي عسكر124187111922116004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية االصيل للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك وليد جاسم محمد124188111922064060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيحيدر رحيم شهد عبار124189101921014015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبييوسف سامي محسن حسب124190151921015096

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد علي كامل حسين124191141921026113

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعداية المعراج للبناتالكرخ االولىادبيسرى سعد ابراهيم جاعد124192101822113023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيزهور عبد الوهاب كاظم طاهر124193151922051060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيعدنان اديب احمد علي124194101921150016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيمحمد رباح علوان عبيد124195131921033029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد نبيل محمد عذيب124196141921026118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتالكرخ االولىادبيآيه محمد حسين زيدان124197101922106002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية ام عمارة للبناتديالىادبيهاله حامد حسين محمد124198211922107052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيروان جمال عزاوي محمود124199131922074027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عادل حسن هبس124200141922079054
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية مهدي البصير للبناتبابلادبيانوار حسين داود نصيف124201231822133005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيخالد شكري سالم شاكر124202161921092015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىادبيأروى وميض محمد مجيد124203101922117002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ارض الحضارات االهلية للبنينالرصافة الثانيةادبيمنتظر احمد خالد الزم124204141921172009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيياسر علي محمد خلف124205101921027123

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيعذراء عويد عبادي راشد124206111922108067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ ناصر حسن دهش124207141922102115

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيأيمن احمد خلف مهدي124208131921033006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىادبيامنه حسن شالل حبيب124209131922079001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمسلم عقيل وحيد سيد124210141921036093

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية زهرة الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء محمد غافل راضي124211141822088031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية السرمد للبناتديالىادبيانعام رشيد هاشم محمود124212211922157002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء رياض سليم مزعل124213141922074036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر حميد ابراهيم علي124214121921003020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيايه عمار نوري عبد الرزاق124215111922106014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةادبيأمنه احمد رشيد صالح124216111922130002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالكرخ الثالثةادبيفاطمه محمد رضا موسى124217121922092042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىادبيمختار يوسف احمد محمد124218101921013047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبينور الهدى جواد جابر عامر124219121922102112

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيمنار عادل عبد الحسن كاظم124220141922143054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيآيه صالح نوري علي124221211922140008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الفسطاط للبنينالرصافة االولىادبيياسر نصيف جاسم محمد124222131921033041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيمنى عماد حسين حميد124223121922125122

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتالكرخ االولىادبيرسل سهيل فالح حسن124224101922094013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية االسكندرونة للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رعد شاكر جابر124225141922099035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية النزاهة للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب حسين خاوي تعبان124226141922093042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى وليد خالد مهدي124227141921038169

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الشهباء للبناتكركوكادبيمنار ظافر عبد الحسين عبد هللا124228201922106057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المهج للبناتالرصافة الثانيةادبيجيهان رحيم حسب هللا رمح124229141822102018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبيرقيه فاخر عبد صكر124230151922049024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم خضير محمد حافظ124231141922191065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الكواكب للبناتالبصرةادبيمنى طاهر جالب عطيه124232161922256024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر محمد عودة لطيف124233141921038065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الجاحظ للبنينالكرخ الثالثةادبيمريم ياسين شاكر هندي124234121922016017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمقتدى علي جاسم محسن124235141921037308

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيساره مهند محمد موسى فارس124236121922102065

3590 من 3451صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب سلمان حسن ذجر124237141922076055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين قيس ناصر حسين124238141921024065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران عبد الرضا رهيف طخاج124239141922073085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء قاسم عجيل حافظ124240141922139005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيساره عبد الرزاق محمد كاظم124241141922139035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية المهند المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى عدي عباس منصور124242141921211067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه حسن مهدي علي124243121922087037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةادبيصابرين عالء عبد الكاظم ناجي124244121822110038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيموسى كاظم عبد حاجم124245121821202272

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيدانية سالم مرعي يحيى124246141922074041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتالكرخ الثانيةادبينور محمود حمزة مهدي124247111922220079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن اسامه حسن صالح124248111921181031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيكرار ماجد عيدان لفته124249111921180147

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتواسطادبيفاطمه حسين مظهر امين124250261922251005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي حيدر عبد الصاحب عبد الحسين124251111921200084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك حامد ديوان طاهر124252141922066033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيبتول حسين جاسم لفته124253111922108014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيمحمود حسين عبد هللا شمام124254121921170042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي كريم خليفه وشيل124255151921001099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى عماد وحيد علي124256151921010086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيسجى صباح جوا د خلف124257131922107070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيمنتظر غازي مزهر مجيد124258151921007251

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي خالد حنون جابر124259141921037189

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود عبد الوهاب حسين علوان124260111921027117

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم سالم قاسم محمد124261151922045111

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىادبيتبارك ستار خزعل حمزه124262101922109022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيدينا احمد دلف جاسم124263101922089013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية المسيب المسائية للبنينبابلادبيكرار حيدر هاشم عبد الحسين124264231921256086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم جعفر بهلول جابر124265121922125114

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية البصرة للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب عبد الواحد سلمان شالل124266111922109034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه علي داخل ثني124267141922111051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيايات حسين محمد عبد هللا124268141922069002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيعهود علي عبد الكريم عبد المجيد124269131822091089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية ذات النطاقين للبناتالكرخ الثالثةادبيامنه طالب كاظم فضيح124270121922100003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عادل فاضل شلتاغ124271131921007042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي محمد وهاب درويش124272111821053097

3590 من 3452صفحة 
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثالثةادبيحسين رزاق كريم حسن124273121921047037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى خضير بدر خلف124274141821015098

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي قتيبة محمد مجيد124275111921012046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبينور عبد الواحد عبد حسن124276141922076129

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء رعد مسلم حسن124277141922069019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0إعدادية صنعاء للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا عبد المهدي عبد الرضا حسن124278141921025031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيطيبه اسماعيل خليل كاظم124279121922112090

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيلطيفه عبد الرحمن عبد الرزاق وهيب124280121922096047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم عبد الحكيم كريم صفوك124281141922221027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى سعيد محمود حردان124282141922104022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبيساره ناظم صبيح عبد الحسن124283141922073068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيصهيب احمد رشيد حمود124284141921027057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي فيصل كسوب حنيحن124285141921013097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء جاسم عبد الرضا مفتن124286141922134024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتالكرخ الثالثةادبيسما محمد اسماعيل ابراهيم124287121922129002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه علي جاري عبد الحسن124288141922070066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيايه جواد كاظم عبد هللا124289131922103007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىادبيمروه مهدي صالح عباس124290131822073118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيايهاب محمد شابث خنوبة124291151821020016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةالكرخ الثالثةادبيعلي محمد جاسم محمد124292121821170024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينواسطادبيعباس عبد الرزاق كشاش هيهات124293261921200033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيميمونه اكرم فتحي حسن124294111922119019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى جليل صاحب حمزه124295141922066022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةادبيشهالء شاكر هادي صالح124296141922066026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيسحر حسن خلف عطب124297111922076085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حاكم هاني عباس124298111922108040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اإلعدادية المركزية للبناتالرصافة الثانيةادبيحنان عبد الرحمن هادي فضيل124299141922143018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد محسن كاظم حسين124300121921202013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبياسامة جليل عايد نايف124301111921180022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية المركزية للبناتالرصافة االولىادبينور كريم ابراهيم عبد هللا124302131922119040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الرحمن للبناتالكرخ االولىادبيزينب صادق فليح حسن124303101922103014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى محمد شلش طاهر124304131921003070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس قاسم سالم هاشم124305151922044106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد عامر صبحي محمد124306141921018008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الداخلية للبنينالكرخ االولىادبيبالل قتيبة حامد جاسم124307101921033007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيمحمد امين مزعل مزبان124308131921019044
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيميس خالد عبد الكريم حمزه124309101922098025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيحسين علي مزعل جواد124310131921015019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد ماجد سالم والي124311151922040091

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيعلي ناصر رحيمه صبي124312131921008112

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبينورا فائق حسن علوان124313131922101089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حازم حسين عوده124314131922091044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية التجدد للبناتالكرخ الثالثةادبيرويدة لؤي حمد شهاب124315121922120011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية باب العلم للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب عالوي خضير عبد124316121922123012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيحسام باسم مهدي ضيف124317111921015019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر سمير كاطع عباس124318111921015034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء قاسم ابراهيم علي124319121922118023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيجمانه عدنان احمد حمادي124320131922074013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيريم سعد ابراهيم حسين124321121922093013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيساره جاسم عبد هللا رهيف124322111922071048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيساره فراس باسل رشيد124323111922070057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين كاظم سعد124324141921008071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية االعتماد للبناتالرصافة الثانيةادبيحلى جعفر ناصر دبيب124325141922191018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الخنساء للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب محمد صالح مهدي124326141922107021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عالء كاظم منصور124327141921008028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيرانية ماجد جاسم محمد124328101822101018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية لكش للبناتديالىادبيزينب سعيد جواد كاظم124329211922149010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا حامد شاكر حاتم124330121921003044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبيشيماء باسم حسين عصيود124331141922144037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةادبيعذراء علي محمد سلمان124332121922087039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيساره رومي دريج صالل124333141922079066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبينوران هادي مسير عاريه124334141922072125

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبياسراء منير ابراهيم حسن124335141922079006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتالكرخ الثالثةادبينهله حسن هادي محمد124336121922129006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه فوزي سلمان محسن124337111922104061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةادبيميامي ماجد عبيد محمد124338111922072100

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المتنبي للبنينالكرخ االولىادبيفاروق عمر سلمان محمد124339101921027086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيياسر عماد فرج منصور124340261921013209

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبييوسف عمار عباس يونس124341111921181156

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى مظهر محسن عبود124342121922134097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية القيم االهلية للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى حيدر عبد العزيز عبد الحسين124343141922149024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيفاطمه ابراهيم اسماعيل شنوف124344131922107100
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية النسرين للبناتالرصافة االولىادبينور حمزه علي الياس124345131922129027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيأمنة احمد عباس علي124346101922118001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةادبيمنال قحطان علي حيدر124347151922047116

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبييوسف طارش حويل جبر124348151921011073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيحيدر عامر إسماعيل محمد124349101921017017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيداليا احمد ابراهيم سلمان124350101922101015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيقدس طارق رجب حمود124351101922120058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيفضل ناصر نوشي محمد124352131921006071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىادبيزهراء حسين مطر علوان124353131922096004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد باسم محمد جاسم124354121921010019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعمر عبد السالم احمد جاسم124355111921204173

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم هاني سماوي حسين124356151922040122

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيرانيا جاسم سلمان احنين124357111922087012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد احمد عبيد علي جاري124358121921202151

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الثوار للبنينالكرخ الثانيةادبياكرم سلمان جبار داود124359111921012014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيسجى غانم عبيد محمود124360111922128016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد رائد سعدي احمد124361111921027008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيشهد جواد هادي ياسين124362121922134105

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين نمير كاظم عبد السادة124363141921038060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيعمر عادل عالوي فهد124364101921017053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين عادل عبد الحسين صخي124365151921020032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي حسن عبد هللا علي124366151921001087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل اثير محمد ياسين124367111922127013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0الخارجيونالرصافة االولىادبيعبد هللا حسين علي حسين124368131921400013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء نزار حسن ناصر124369151922054052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد عباس شريجي معاوي124370151922050068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد صادق عبد الرضا حطاب124371141921177151

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبياسماء طالل خلف حسين124372101922101002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى زياد طارق معروف124373131921017096

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية ابن الجوزي للبنينالرصافة االولىادبياحمد عمار عبد الكريم حسن124374131921021006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الطارق للبنينالكرخ االولىادبيحمزة كريم عبيد فرحان124375101921042011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية ام البنين للبناتالرصافة االولىادبيزينب جواد طه حسن124376131922080034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبينمارق بالل عبد الكريم محمد124377101922118082

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينالرصافة االولىادبيعلي ناجي هجر هاشم124378131921034090

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيدعاء حيدر جاسم عباس124379131922070020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيلينا رحيم عبد هللا جبر124380131922070068
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبياحمد اياد جليل اسماعيل124381131921019001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيايات حسن رحيمه بدن124382151922058009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىادبيمحمود محمد محمود حسين124383131921001106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةادبيطفوف علي صالح مهدي124384121922118039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك محمود شاكر كريم124385121922112023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الثائر للبنينالكرخ الثالثةادبيمرتضى كامل جلوب هوال124386121921011051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد شاكر محمود داود124387111921022001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم احمد فوزي غني124388111922071078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الهادي المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد هللا مضر عبد الرزاق زكي124389181921350034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه حميد جبار عوده124390141922110118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيحيدر علي حسين فليح124391121921005027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتالكرخ الثالثةادبيمنار معاذ اكرم عزيز124392121922096051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0الثانوية الشرقية للبناتالرصافة الثانيةادبيريتا خالد فاضل جرجيس124393141922097017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى كريم حسن موزان124394141922090037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية االمال للبناتالرصافة الثانيةادبيحنين حميد عوده غليس124395141922108016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية السعادة للبناتالرصافة الثانيةادبيرانيه صالح مهدي كمر124396141922120011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الزهاوي للبنينالرصافة الثالثةادبيحسين رضا هاشم ثامر124397151821015023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عدي محمود عبد124398131821009099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاالنبارادبيتبارك فؤاد فليح حسن124399191822180007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى طارق علي حبيب124400101921016064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبينور الهدى داود سلمان موزان124401131922103088

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيضحى ليث جعفر عباس124402121922134113

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية بابل للبناتالكرخ الثالثةادبيمينا ماجد عبد الحميد محمد124403121922095036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية شفق النور للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي مهند علوان جواد124404141921061075

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عطا هللا جبار عبيد124405141922147005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ابن البيطار للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عباس مصطفى محمد124406141821029056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبياسراء صادق محسن حسن124407131922091007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء عنيد عباس عبيره124408141922221015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية النصر للبناتالكرخ الثالثةادبيبتول مهدي سالم نعيمه124409121922112015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيعذراء رياض صادق عبود124410121922089039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيقحطان عدنان راهي شندوخ124411111821029088

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عباس حميد محمد124412111922071083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية زبيدة للبناتالكرخ الثانيةادبيهجران صبيح ساجت مهاوي124413111822108109

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الدجيل للبناتصالح الدينادبيايه حسين علي حسين124414181922236006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبيمرح صباح نوري ناصر124415141922193012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيحميد شاكر محمود حميد124416141921024077
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية طيبه للبناتالكرخ الثالثةادبيرحاب بشير يونس ابراهيم124417121922082012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزهراء علي عبد االمير حسن124418131922091047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيعبد العزيز محمد عبد هللا سالم124419101921041031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء حسن دندوش عجيل124420151922058023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي السجاد حسن محمود مجلي124421151921006071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتالرصافة االولىادبيايات عارف جالل حمود124422131922088002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىادبيحيدر محمد رشيد وادي124423131921030019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية سما بسماية للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ صباح نوري ناصر124424141922193014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية ابي غريب للبناتالكرخ االولىادبيشهد خليل ابراهيم مخلف124425101922111022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىادبيمريم عبد هللا محمد عبد هللا124426101922104008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبينرجس باسم كاظم جاسم124427151922042095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبياحمد خالد عبد الزهره عبد هللا124428111921027007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبيايات عباس عطا هللا عباس124429111922073011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد علي مهدي صالح124430111921028060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0مدارس بغداد االهلية النموذجيةالكرخ الثانيةادبيليث محمد جبار فرج124431111921180150

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيامال ياسين خضير حسون124432111922081002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االبرار للبنينواسطادبيسالم خزعل ابراهيم اسماعيل124433261921016015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبينور غالب جاسم محمد124434111922076146

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا صالح عيسى زيدان124435111921047014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبيهبه هللا محمد رشيد عويد124436131922093127

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية حطين للبناتالرصافة االولىادبيزينه زاهر هندوس فياض124437131922103095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية المدينة المنورة للبنينواسطادبيعبد هللا مرتضى كاظم نعيمه124438261921025045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس صبيح جبر سالم124439151821009087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىادبيمحمد توفيق شناوة حسن124440101921008119

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد مصطفى صالح عيسى124441111821021140

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء محمد عبد الرزاق غانم124442121922091016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيرغد محمد عبيد مطير124443141922076039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحسن محمد عبد هللا خلف124444141921024221

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي موسى ولي شطب124445141921024182

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية الجمهورية للبناتالرصافة الثانيةادبيرحمه وسام لطيف ابراهيم124446141922098009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينالرصافة االولىادبيعباس مجيد حميد خليفة124447131921004045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةادبيرفل سعد كاظم محمد124448141822072024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىادبيمنار محمد غزاي دبيسان124449101922101061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية االستقالل للبنينصالح الدينادبيسيف علي غبين علي124450181921120004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىادبيحسين عادل حسين شندي124451131921031010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىادبيديما عبد الرحمن عبد الهادي لطيف124452101922118022

3590 من 3457صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىادبيسرى باسم محمود اسماعيل124453131922075022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيهاجر مهدي عبد الكريم خليل124454221922172035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الخنساء للبناتالرصافة االولىادبيضحى حسين علي حالوة124455131922094053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيسجى طارق عبد هللا جواد124456131922091061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيفرح قاسم محمد علي124457131922091087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء محمد علي حسين124458111922099018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيمالك علي جلوب منهير124459111922112126

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيمصطفى إبراهيم حسني حسن124460101921017074

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيطيف ستار سعدون كريم124461131922106062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبيعلي محمد خزعل عبيد124462151921007165

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيغفران رعد كامل عليوي124463111922127031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الجمهورية للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم صالح مطر مجرن124464111922068064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه ناطق غالي موسى124465111922076119

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية السياب للبنينالكرخ الثانيةادبيحيدر عباس مسهر حسن124466111921028044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية حلب للبنينواسطادبيعلي كريم حبيب دندح124467261921013120

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتكربالءادبيايمان حسن نعمه ناصر124468271922053009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى محمد فائق فخري124469141921018101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبياية حكمت محمد حرفش124470111922106010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية االالء للبناتالكرخ الثانيةادبيرفيف رحمن صالح نصار124471111922130012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية عمر المختار للبنينالكرخ االولىادبيأحمد هاني عبد الحميد حسين124472101921004003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الثورة للبنينبابلادبيعلي سعد خليل محيسن124473231821003057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحيدر داخل عاصي فريح124474131821017043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبيمهند ثامر خليل محمد124475141821030084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيمريم رائد محمد حسين محمد سعيد124476121922127091

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيليث احمد محمد نجم124477121921044066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبياياد طارق علي دويج124478111821053029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبينبأ وضاح محسن زبون124479141922074136

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةادبياحمد محمد عيد عبد هللا124480121921028001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيمصطفى فاضل ناصر عوده124481141921050043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبينور حسين محسن حسين124482141922144056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية ابن سينا للبناتالكرخ الثالثةادبيلينا اسماعيل ابراهيم لطيف124483121922128017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي داود سليمان مجيد124484111921210068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةادبينور هاشم ديح اكعيد124485141822100097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىادبيعلي حيدر كريم عبد الحسين124486101921014048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء صالح حنتوش لفتة124487121922089026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيتحسين طه جبار عباس124488131921014015
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل احمد نوري عبيد124489111922071024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين صبر عطيه سندان124490141922069007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية االخيضر للبناتالكرخ الثالثةادبيايه موفق صادق رزوقي124491121922116004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية دجلة الخير للبنينالرصافة االولىادبياحمد احسان يوسف محمد124492131921038003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيغدير ظافر حامد مجيد124493101922107030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيعلي نبيل هاشم محمد صالح124494131921023058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيسجاد محمد جاسب حمود124495131921045044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبينسرين سامي عبد الصمد محمود124496161922253047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد عبد الخضر دلفي دهيرب124497151921006004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيامين بسام خزعل رحيم124498131921029002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياالرصافة االولىادبيرقية محمد مجيد محمد124499131922227002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيخشوع ساهر حسين مطشر124500131922107034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيعلي كافي عباس عبد الكريم124501131921252089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد فالح ملك نعمه124502151921013083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية بنات العراق للبناتالكرخ الثانيةادبيزينه خضر فاضل حمزة124503111922128011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية االنتصارات للبناتواسطادبيأسماء حسن موسى نجم124504261922072002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ جمعه جاسم احمد124505151922040124

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الروابي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا فواز عياده كاظم124506111921053051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الشيخ حمد للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد باسم محمد خلف124507121821017037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية عدن للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك قحطان جاسم محمد124508111922094015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيزينب احمد جبار شمخي124509131922078019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية النصر النموذجية للبناتالسليمانيةادبيصبا محمد عودة عبد عون124510321922030024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبينورهان محمد حسين كاطع124511141922222070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران باسم حسين نعمه124512141922222049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيسجى ابراهيم حسين علي124513121922125084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيطيبه عادل عليوي دويج124514141922115065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةادبييوسف حيدر مناف محي124515141921030097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية نور الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيسماح جبار عصيد جخر124516141922124041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية ام القرى للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم محمد عودة ثجيل124517141922079108

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الزهور للبناتالرصافة الثانيةادبينور علي حسين ضاري124518141922080066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة ليث باسل عبد الجبار124519161822161009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية حطين المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد عبد هللا جاسم مخور124520131821252098

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيعباس مناضل عبد هللا محمد124521101821015031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيحيدر حسين علي صيوان124522131921009040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الخلود للبناتالكرخ الثالثةادبيسبأ مصطفى حسين محمد علي124523121922093023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي حسن كاطع نعمه124524121921009151
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمود محمد حمود فياض124525141921177162

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الرضوانية للبنينالكرخ االولىادبيمثنى نافع عباس رجا124526101921041053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبيسيف حسين علي شاه باش124527131921019024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيمعن منير مسيهر علي124528191921021020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىادبيمريم خليل عواد حبيب124529101922107037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيغفران قاسم علي غزال124530101922120051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى نجم عبد الواحد عبود124531131921006094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس هاشم محمد بدن124532151921009104

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية طيبة للبناتالرصافة االولىادبيحوراء عامر اسوادي علوان124533131922116017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية النهروان للبنينالرصافة الثالثةادبيامير عبد الخالق علي محمد124534151921020012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيايه باسم فاضل عبد الكريم124535111922127004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةادبيتبارك باسم فاضل عبد الكريم124536111922127009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيمرتضى حمزة عاصي عبيد124537151921002169

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةادبياميمه جاسم محمد عواد124538111922073009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل سعد علي علوان124539111922087014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية تل السمر للبناتالكرخ الثانيةادبيعائشه حميد مجهول حسين124540111922129024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد باقر سعد لطيف لعيبي124541111921027103

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبياثير فاضل طه خلوفي124542111921029002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية حطين للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى احمد علي عفريت124543141922068044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمحمد سعد عز الدين صادق124544131821258031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةادبيحنان شاكر عمران عطيه124545111822084024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية عبير العراق  للبناتواسطادبيديانا علي عبد الرضا زبين124546261922079018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةادبيسجى حسين علوان مطلك124547141922074086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الشافعي للبنيننينوىادبيعزيز نعمان هاشم عزيز124548171921144064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية زهو العراق للبناتالرصافة االولىادبيزينب احمد جلوب بالسم124549131922078020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبياكرام عدنان عبد كاظم124550141922076004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسين احمد عبد علي124551141921013085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيكرار محمد حسين جابر124552141921024205

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه منصور جياد جواد124553141922139050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيحال غازي فيصل عبود124554141922101012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىادبيحيدر عبد الجبار احمد عطيه124555131921006025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي طارق خلف علو124556141821177106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيموسى حسن عبد هللا نعيمه124557141821037330

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيمينا ناجي داود كاظم124558111822076122

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد رياض ناجي رشيد124559111821032024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيفاضل عباس نصيف بريبر124560141821048072
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيزهراء حسين خالد ناصر124561111922071034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0 تموز للبنات14ثانوية الرصافة الثانيةادبيتبارك مؤيد محسن غني124562141922071005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيابرار علي خالد كطوف124563151922040004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الخورنق للبنينالكرخ الثالثةادبيغيث فارس غازي محمد124564121921028014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبييوسف حسين خلف علي124565131921019055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتالكرخ االولىادبيميالد حمزه جسام علي124566101922124009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىادبيتبارك سالم سلمان خماط124567101922098007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبيحسن شوزي حسين احمد حسين124568181921001012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىادبيرؤيا وسام محمد علي مهدي124569131922100014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية نور العلم للبناتالكرخ الثانيةادبينور كريم حمزة عبد124570111922118032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيجعفر اسماعيل صالح بدر124571141921208032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبيعباس كريم راشد حارث124572151921002099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةادبيكرار مهدي رزوقي مهدي124573151921010062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا عباس خادم خليف124574111921027063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية السياب المسائية للبنينالكرخ الثالثةادبيمصطفى ياسين حمادي احمد124575121921208061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية العزيزية للبناتواسطادبيزهراء مهدي حميد عاشور124576261922110018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء زهير محمد ابراهيم124577141922090026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية االزدهار للبناتالكرخ الثالثةادبيدعاء حسن محمد سعد124578121922090013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيعبد هللا هادي فرحان موسى124579261921026033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيعلي محمد ياسين محمد124580101921016042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الصمود للبناتالرصافة الثانيةادبيابتهال علي جاوي مطر124581141922101001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه فندي عباس عوده124582111822070059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيمينا مثنى عدنان رشيد124583131922095034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبياريج دريد صادق سعد هللا124584101922120004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيوفاء علوان حمادي جاسم124585111922086056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيدالل احمد عبد الرضا زعيج124586121922099023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيرونق محمد علي غالم124587111922071028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الفرسان المختلطةواسطادبيعادل جواد عزيز عبد124588261921158015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيياسين حسين مهدي خضير124589111821181129

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيزينب كريم جلوب عوده124590141922075115

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0الخارجيونالرصافة الثانيةادبيعلي محمد احمد محمد124591141921400061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينالرصافة الثانيةادبيامجد حامد مزهر حسون124592141921038023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىادبيمرتضى عبد االمير محسن راضي124593131921009116

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيغفران سعد فالح حمودي124594131922106068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الشماسية للبنينالرصافة االولىادبيحسين احمد محمد باقر عباس124595131921023020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىادبيحفصة حسن علي مسير124596101922119012
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيسجاد حسن عطيه مذخور124597131921045042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية شط العرب للبنينالرصافة االولىادبيمحمد مصطفى ماضي محمد124598131921045086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية سيناء للبنينالرصافة االولىادبياحمد خليل بهارة ماي خان124599131921019003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيشهد محمد عبد الصاحب محسن124600131922122033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية االبراهيمية للبنينصالح الدينادبياحمد علي اسماعيل علوان124601181921001004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيغفران مؤيد عبد احمد124602141922067096

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىادبيايه باسم عبد الهادي سليم124603131922086011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيآيه خالد جاسم محمد124604131922101003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرزاق عبد هللا مشكور حسين124605111921156064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحبيب ستار شاطي عبد124606141921208038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد رافع عبد الساده جوده124607151921018110

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية مدينة المدن المختلطةواسطادبياحمد هاشم حايف راضي124608261921175005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي عاصي حسين غريب124609141921018062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية النجاة للبناتالرصافة الثالثةادبييقين نزار خضير منصور124610151922042110

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد هللا قصي خالد محمد124611111921181075

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية مصطفى جواد للبنينالكرخ االولىادبيمحمد ازر سلمان حمودي124612101921015065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبينبأ ستار جبار كريم124613151922049084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةادبينور الهدى رحمن غانم فلحي124614151922049089

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية وحدة العراق للبناتواسطادبيانوار أحمد جاسم محمد124615261922125003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةادبينور الهدى ساجد هادي شاهين124616111922106067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي جاسم ضيدان حسن124617111821015093

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيوفاء فاضل حسن عمران124618121922127115

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير احمد عبد الحسن نايف124619121922134121

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبيتأمل خضير كريم سرحان124620121922125021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيبنين محمد خير هللا سعيد124621141922076018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينالكرخ الثالثةادبيفهد مؤيد علوان محمد124622121921044063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين محمود علي حسين124623141921027034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب ماجد ابراهيم مهدي124624121922113021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيتكتم ناصر حسين نجم124625141922115016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىادبيشعيب عبد الكريم جعو خلف124626131921014043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزينب محمود فاضل كاظم124627131922091055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الحسن البصري للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا محمد نزار عبد النبي124628121921027012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الطيبات للبناتديالىادبيديانا محمد صالح علي محي124629211922178031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد هللا عبد العزيز هادي ياسين124630121921006020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه سهيل حمادي علي124631111922086038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية اسماء للبناتالكرخ الثانيةادبيدينا خالد مجيد ابراهيم124632111822100010
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمرتضى محمد جاسم علك124633141921037284

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي ماجد راشد حسين124634141921003108

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيعلي خالد زغير محمد124635121921003057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد جبار حامد مشاري124636121921009101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىادبيسناريا مؤيد عمران محمود124637131922070045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك موفق عباس حمد124638141922067025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيغدير جواد كاظم دهش124639131922099043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىادبيزهراء كاظم جواد عبد124640131922092038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية النهروان المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيفاضل حسين بهيدل عبيد124641141921206035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد جاسم محمد زغير124642151921007003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةادبيتبارك جاسم داخل عباس124643141922110026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى جودي جمعة سعيد124644151921011064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي حسن علوان حسين124645141921037184

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد عبد الناصر صالح محسن124646111922136068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيحوراء عبد الحسين عبد يوسف124647151922044013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيسكينه كامل كاطع درجال124648151922045083

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي حاتم نايف124649111921002015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الريف للبنينالكرخ الثالثةادبيوليد عقيل خميس خليفه124650121921029048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمود قاسم محمد خلف124651111921027118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الشاكرين للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد الرحمن محمود سلمان عليوي124652111921029037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الكرار المختلطةالكرخ الثانيةادبيأحمد غانم سلمان خضير124653111921165001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةالكرخ الثانيةادبياثير كريم سعد محمد124654111921150001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينالرصافة الثانيةادبيحبيب عبيد محمد سالم124655141821009012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيقمر محمد جواد محمد صادق محمد رضا124656121922127088

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطادبيحسين سعد شعبان زناد124657261921044016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيساره رضا عبد الحسن منصور124658121922102062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد صالح مهدي حسين124659141921208005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةادبيهاله عبد هللا ذبيح محيسن124660141922070098

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل علي فهد عجرش124661141921037231

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية قتيبة للبنينالرصافة الثالثةادبيكريم عباس قاسم طارش124662151821004067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0الثانوية المعينية للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي فراس علي سلمان124663111921022030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيامير كريم جواد ربيع124664121921005011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية االمام علي للبنينالكرخ الثالثةادبيعباس يودة غليس مصيلح124665121921005037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيسجاد عبد الكريم كاظم مهدي124666121921009109

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيساره عبد المطلب عبد الستار محمد124667131922101051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الغفران المختلطةالكرخ االولىادبيحبيب اياد عبد عناد124668101921150009
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية االسكندرية للبناتبابلادبييقين صالح عواد ناصر124669231922094023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىادبيورود سامي سعدي جاسم124670131922071097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد جبار علي سلطان124671141921026106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةادبيريام بسام جليل خزعل124672141922077024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتالرصافة الثالثةادبيمريم شهاب احمد فرج124673151922054101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد ضياء محمد لفته124674151921001131

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةادبياحمد حسن جرو حافظ124675151921002004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الوركاء للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد نبيل ابراهيم كزار124676111921027114

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىادبياسيل محمد عبد الحسين محمد124677131922093011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيتقى طالب هاشم زناد124678151922050019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةادبيطيبه الزهراء حيدر سافح حسين124679151922050079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسهى عبد الكريم عبد الستار شهاب124680111922075038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية طه االمين للبنينواسطادبيحمزه مزهر عبيد محمد124681261921026016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية العراق للبنينالكرخ الثالثةادبيمجتبى فكتور سالم جبر124682121921009216

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةادبيشهد فاضل كاظم صاحي124683151922046045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية المهند للبنينالكرخ الثانيةادبيعثمان شاكر حمود عزاوي124684111921047015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةادبيعلي السجاد عدي عبد المحسن جبار124685111921017043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم هيثم جلوب علوان124686101921005001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين عادل عباس حمد124687111822089010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم عيسى ابراهيم محسن124688111922112123

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبيحيدر جواد كاظم عيسى124689141921208062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الوزيرية للبناتالرصافة االولىادبيحنين ماجد جاسم محمد124690131922074018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبياسراء نجم عبد هللا احمد124691131922091008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةادبيزينب علي صابر محمد124692111922102026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الفراتين للبنينالرصافة االولىادبيمنتظر فؤاد احمد محسن124693131921042112

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية الكفاح العربي للبناتالكرخ االولىادبيشهد جابر كامل توفيق124694101922092012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةادبيهبه حميد مدلول سعدون124695111922112141

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية مصباح الهدى للبناتواسطادبياسماء عبد الرحمن مهدي صالح124696261922126007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىادبيمسار فاضل كاظم سبهان124697131922126039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية المتنبي للبنينالرصافة االولىادبيحسنين علي عباس منصور124698131921017018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيام البنين حياوي جبار رشيج124699101922133005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية التألف للبناتالكرخ االولىادبيرانيا محمد شعبان حسن124700101922133021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية ذات العيون للبناتالكرخ الثانيةادبيبنين سعد طاهر محمد علي124701111922104017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيفاطمه محمد جوده حسن124702111922076118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطادبيبراء سالم حميد جاسم124703261922108008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةادبيغصون مثنى مبدر فياض124704111922085039
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية االمل للبناتالرصافة الثانيةادبينيفين جميل لفته عرمش124705141922144057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينالرصافة الثانيةادبينوري صباح هادي عبد عون124706141821202025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية عمر المختار للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم احمد حسين علي124707111922081040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيسجى جواد كاظم عبيد124708131922098099

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل كامل موسى ياسر124709141921024217

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية المعالي للبناتالرصافة الثانيةادبيمريم رمضان الفيل تيه124710141922127065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةادبيغدير جواد جاسم محمد124711121922102084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الخمائل للبناتالكرخ الثالثةادبيروان حسين طالب جاسم124712121922127047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية االخالص للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء سالم هاتو عبد الحسن124713121922099035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتالكرخ االولىادبيفاطمه حازم راشد محمد124714101922099032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد داخل حسن قنبر124715151921017041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىادبيحسين عادل مجيد علوان124716131921003021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطادبيمرتضى سليم فزاع عباس124717261921054026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية التراث العراقي للبنينالرصافة الثالثةادبيجعفر جاسم عبد الحسن محيسن124718151921008022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىادبيمريم ماجد جاسم محمد124719131922107120

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسن عبد السالم مجيد محمود124720141921018025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية األهداف األدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيحسن علي صالح مهدي124721111921059018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيايات عودة مطرود حسان124722161922242015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبياية رعد داود سلمان124723111922095013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية ذي قار للبنينديالىادبياحمد حشمت نعمت قاسم124724211821032003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةادبيسعاد فندي عباس عوده124725111822070040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيجواد نبيل جواد كاظم124726111921052013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الحضارة للبناتالكرخ االولىادبيمروه احمد صبار جبر124727101922108044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الخطيب للبنينالكرخ الثالثةادبيمؤمل مصطفى ناجي واحد124728121921034124

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيحوراء عبد الحسن اصالن رحمان124729141922076027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينالكرخ الثانيةادبيسجاد رعد هامل حسن124730111821057038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية بدر الكبرى للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى قاسم محمد علوان124731141822104041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي حسين عطوي124732141821177043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيحنين خميس احمد زوبع124733131822077013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيمريم مصطفى فخري نايف124734111922071085

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةادبيمالك غازي نسيم عوده124735141922076118

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية طه للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد والء جواد كاظم124736141921177158

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىادبيغدير خضير عباس حسين124737131922077047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيمؤمل جاسم محمد عليوي124738131921008123

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيوالء محمد بدن فاضل124739131922099066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىادبيتغريد فؤاد يحيى كاظم124740131922099010
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية االخاء المسائية للبنينالرصافة االولىادبيمصطفى علي فاضل وحدان124741131921253032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىادبيمروان غانم حمود يونس124742101921017073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبينور الهدى غسان حمود جاسم124743161922383092

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةادبيرؤى حسين فالح غليم124744111922076044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الشعب للبناتالرصافة االولىادبيزهراء سامي محمد كاظم124745131922098069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتالكرخ الثانيةادبيشهد خالد جاسم احمد124746111922136066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية االسوار للبناتالرصافة االولىادبيمريم مصطاف حسون سرحان124747131822076022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىادبيحسن فاضل حسين ناعور124748131921008027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية العامل للبنينالكرخ الثانيةادبيحسين علي عبد هللا احمود124749111921015027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةادبيزهراء جنوب كاظم معارج124750141922134041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية العراقي للبنينالكرخ االولىادبيمحمد طه مصطفى محمد124751101921005055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىادبيزهراء نبراس احمد علي124752101922120039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىادبيحيدر يحيى شعيب عباس124753131921012048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد هافال ادور عيسى124754151921011058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةادبيعال حسن محمد جبر124755151922048095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيرنس رياض قاسم محمد124756281922056020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ نجم رحيم عيسى124757121922117035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيابرار فاضل دشر بادي124758151942050007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد فيصل غازي حمودي124759111941018014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية الشروق االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمبين احمد جمعه فلحي124760141941052017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية البياع العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرند مهدي رحيم حيال124761111942066020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيحسنين حيدر فريد رشيد124762131941036003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الكاظمية للبناتالكرخ الثالثةاحيائيتبارك عباس مهدي حسن124763121942110018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد ياسر عز الدين نوري124764101941026264

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء لؤي محسن عاشور124765141942086110

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةاحيائيصفاء حسن محمد سهيل124766111941016056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية العزة للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب علي كاظم سهيل124767121942118058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب ميثم خضير عباس124768111942075029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر عبد الرزاق سرور عباس124769151941009032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد زهير صاحب لفتة124770121941032076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينبابلاحيائيمحمد نعمه زغير عبيس124771231941257161

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الرافدين للبنينالكرخ االولىاحيائيرائد إبراهيم محمد حسين124772101841009016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعداديه االنوار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمريم صباح نجم خضير124773111942085063

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية الضحى للبناتالكرخ الثالثةاحيائيرانيا نجم عبد هللا مراد124774121942121004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه قيس عباس حسين124775141942066077

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةاحيائيتبارك فهد شاكر احمد124776161842241004
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيغيث عبداالمير عبد ناجي124777211941272177

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيسرور هيثم قاسم محمد124778101942223037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية ام المؤمنين للبناتصالح الديناحيائيمسك احمد تعمان وهيب124779181842232049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد محمد راضي راهي124780101942118059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية صالح الدين للبنينالرصافة االولىاحيائيعزت الحسين جهاد حسين زغير124781131941008043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىاحيائيمرتضى سعد قند راضي124782131941018131

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الحسينية للبنينكربالءاحيائيظافر محمد جاسم محمد124783271941009058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسجى سدخان عوده حسن124784151942050071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةاحيائياذكار سليم علي حسين124785111842114003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتكربالءاحيائييسر عباس نعمه علوان124786271942145025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحنان خليف عباس خلف124787141942224016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد ستار عباس خلف124788141941011107

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية المناهل للبناتالرصافة االولىاحيائيعائشه احمد عباس عبد االمير124789131942126041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الوهاب عمر محمد علي عبد الوهاب124790101951020107

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعباس كاظم حميد يالس124791141951018051

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية زهرة الربيع للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيزينب محمد نصر هللا غضبان124792151952050005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية سيوان للبناتاربيلتطبيقيتماره طارق حميد طه124793311952038005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية التفوق االهلية للبناتالكرخ االولىتطبيقيتبارك حيدر عمران حسن124794101952086003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد ستار جبار رفيج124795141951201139

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين كاظم سامي عوالي124796161951358047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسن عباس محسن محمد124797141851019016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيعلي محمد محسن محمود124798141951400033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية ام قصر المختلطةبابلتطبيقيسيف علي جياد عبيس124799231951162005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينبابلتطبيقيعلي باسل محمد حبيب124800231851280010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسؤدد سجاد ابراهيم غني124801141852076036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك اياد جعفر عبد الحسن124802121952087007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0الخارجياتالكرخ الثالثةتطبيقيدنيا عبد الكريم عبد الواحد موسى124803121952401005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيعلي فالح حسن سالم124804151951007060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيعبد السالم عامر محسن علي124805141951400026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيغيث عباس سوادي علوان124806271951024061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية النهرين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي راضي جسام كاطع124807111851020022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحيدر حسين جاسم محمد124808141851022033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي الكرار حيدر عوده داغر124809141951018059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىتطبيقيفرح ماجد جميل ابراهيم124810101952120039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد خالد ناجي مبارك124811161951084010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيمنتظر ثامر جعفر عبد الصمد124812271951001151
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيآمنه لؤي احمد علي124813111952073003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيثامر كاظم حسين خلف124814281951151092

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية بغداد للبناتكربالءتطبيقيكوثر عادل علي رضا124815271852079047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء نعمة عبود حسين124816141952074008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية حسين محفوظ للبنينكربالءتطبيقيذو الفقار كاظم هاتف عكين124817271951027022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءتطبيقيحسين عقيل حسن حسين124818271951007028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية بغداد السالم االهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيكرار نصير حمدان عبدهللا124819121851041005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيرقيه غسان نادر شاكر124820141952105010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية سيوان للبنيناربيلتطبيقيياسر فالح حسن علي124821311951003018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي اركان فوزي رحومي124822111951033018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جعفر حطاب عبد هللا124823161951081008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المسيب للبنينبابلتطبيقيمهند ليث هادي جواد124824231951009057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيسجاد عباس زباله جاسم124825271951019031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيايه قصي عبد الرسول احمد124826111952215010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم مثنى عبد الغالب عبد الهادي124827131952070035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية القبس االهلية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسارة قاسم جمعة يونس124828111852132004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية عمر المختار للبنينصالح الدينتطبيقيعمر يوسف شاكر يوسف124829181951040049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقياحمد عالء كاظم عبد الحر124830271951015002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيسيف سعد محمد داود124831111851021048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد فراس عبد الكريم عبد الرحمن124832111851182002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ اياد نوري محمد عمر124833131952073028

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيعهد زكي صفر احمد124834111952073038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية دجلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه علي ابراهيم نجم124835101852095025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد علي عبد الرسول جواد124836101951003036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية ارض الحضارات االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيليث سعدي جبر حسان124837141951172007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الزوراء للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيطه مرشد احمد ابراهيم124838121951006014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد خضير دويج حمد124839111951016095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعالء شاكر عناية قاسم124840161951133012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه صالح مهدي علي124841141942085015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية الحريري للبناتكركوكاحيائيسارة مازن حميد مزهر124842201942114040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى594.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيسيف حمودي جاسم حمودي124843141941170023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محسن ياسين نصر هللا124844131942118156

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى468.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسين صالح حسن هاشم124845141941178020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةاحيائيبنين حيدر طالب ظنون124846141942070018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيوالء هيثم عبيد نهير124847111842084146

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية العقيدة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيصفا محمود علي جدعان124848141942103033
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائيزينب هاني ناعور عليوي124849101942076024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسجاد عمر سامي جسام124850111941004040

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرباب حسين عبد علي محمد حسن124851111942112028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية البيان للبناتالكرخ االولىاحيائيرقيه فيصل غازي فرج124852101942096029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الوثبة للبناتاالنباراحيائياسماء محمود جاسم محمد124853191942194005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية الخضراء للبنينالكرخ االولىاحيائييوسف محمد اركان عبادي124854101941013195

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية االستقامة للبناتالرصافة الثالثةاحيائيحوراء رزاق هادي عيسى124855151942058013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي عباس طالب جبر124856121941025073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى سمير خلف عوض124857101941026282

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيقاسم فراس خالد عبد هللا124858111941203196

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمنتظر عالوي حسين جابر124859281941151246

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيمرتضى اياد عطيه دخيل124860221941001097

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةاحيائيامنه صبري سعيد جبارة124861141942072011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية المشاهده للبناتالكرخ الثالثةاحيائيهدى عباس محمد بريج124862121942080055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي كاظم فرج سلمان124863151841007086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدالرحمن حسين صبيح صبري124864131841001031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائياحمد جبار علي عالوي124865111941058002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيحسنين احمد عباس جاسم124866231941009028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىاحيائيشهد عباس صالح ابراهيم124867131942118182

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىاحيائيمحمد الباقر عالوي عبد الحسين رضيو124868101941019130

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة الثانيةاحيائيحوراء ماهر طالب فنجان124869141842140039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى409.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مرزه عباس حسين124870141841019084

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االعتدال للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا عبد الكريم حسين علوان124871131942077014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينالرصافة الثالثةاحيائيعلي حسين جاسم حسين124872151841006047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى406.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيماجد جمال رشك بريسم124873141941021135

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايه محمد ناجي علي124874111842106008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية المكارم االهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد فريد هادي حميد124875141941064003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية عائشة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيأوميمه اسعد عباس جاسم124876111942082004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد كريم محمود عبد الكريم124877131941009055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الصحة األهلية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزينب سعدي عبيد شبيب124878111942096022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيساره حسين سالم عباس124879121842098047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيمحمد عمار عوض بهاء الدين124880131941005073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار غسان عبد المنعم عبد الجبار124881111942062086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد نهاد خلف حمود124882151941007155

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451.0الخارجياتالرصافة االولىتطبيقيهدى رحيم صدام عبد هللا124883131952401033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي قاسم مطشر عيدان124884131951014030
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عامر محمد رمضان124885141951171004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد شاكر محمود شهاب124886281951006138

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناالنبارتطبيقيمحمد سنجار ضاري مناور124887191951359061

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةتطبيقيسجاد محمد غافل معارز124888241951019026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الهندية للبنينكربالءتطبيقياحمد مصطفى صبيح هادي124889271951010005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي عضيد حامد عبود124890141951178015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الفضيلة للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيبتول عباس حسن مناحي124891151952045010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الكراده االهليه للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين محمد صاحب حميد124892141951178009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطتطبيقيبارق احمد مهدي حطاب124893261951027008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيوسام كامل مطلك عبد الحسين124894161951353141

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيسجى شاكر كاظم زغير124895111952072026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيماهر علي محمد ابراهيم124896211951033034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحيدر عباس حلو زياره124897151951007039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عادل عبد الرضا صالح124898141951030037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقيهاله احمد طارق رضا124899131952104019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االمالي للبناتاالنبارتطبيقيفاطمه حمود صالح دهيرش124900191952211007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيبيادر رائد جواد كاظم124901101952109015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيسرار علي باشخ عبد الزهره124902281952190056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الجواهري للبنينالكرخ الثالثةتطبيقييوسف احمد جاسم ثاني124903121951013039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبدالرضا عبدعلي خالد124904161951371048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةبابلتطبيقيادريس محمد صاحب ابراهيم124905231851190002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية صنعاء للبنينبابلتطبيقيكرار عبد النبي متعب مخيف124906231951011034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية النجف المركزية للبنينالنجفتطبيقيحسين حيدر محسن عباس124907251951001036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيغازي رعد هاشم محمد124908111951018056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعلي مالك جعفر شالكة124909221851036062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قارتطبيقياحمد حسن مهدي امويلح124910221851058001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلتطبيقينرجس محسن عباس شراد124911231952271099

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيزهراء عباس هاشم حسن124912281952081022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيرسول حيدر جليل اسماعيل124913101951029012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي حسين حسن طخاخ124914141951036034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى407.0أعدادية الفاطميات للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيبنين احمد رسول كاظم124915121952102007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الغزالية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد نعيم جهاد سلمان124916101951008046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الخالص للبنينديالىتطبيقيعبد الخالق عامر راضي محمد124917211851002035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيياسر باسم محمد سلمان124918111951007041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الفوز للبناتالرصافة االولىتطبيقيضحى احمد غناوي شبوط124919131952099019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين سعد غالي محمد124920141951036009

3590 من 3470صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احمد فاضل بصري124921161851036103

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الفرح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيحوراء عمار كاظم عبيد124922141952125007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي عادل شناوه مطر124923281951044086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيفاطمة ماجد حسين علي124924151952080037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك عامر فاضل محمد124925131952091009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارتطبيقيصادق محمد عبود ردام124926221951307106

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيأيه رزاق كريم عليمه124927121952122003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقياحمد عبد الهادي موسى عبد المهدي124928141851036003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيمهدي رضا معيدي ياسين124929261951009043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية النصر المركزية للبنينالنجفتطبيقيعلي حسين عبد الهادي حسون124930251851007140

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيالمرتضى علي فليح حسن124931101951019026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الجامعة للبنينبابلتطبيقيقاسم محمد عمران حسين124932231951067056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية السما للبناتكربالءتطبيقيايات عامر هادي حسن124933271952083005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسن ربيع لفته بدن124934151951071043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيثائر جالل سلمان احمد124935111951200032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد سعد محمد شالل124936101951029034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االبداع المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد علي عيسى كاظم124937121951202051

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية العامرية للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم اسماعيل محمود خضير124938101951020001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية حيفا للبناتبابلتطبيقيغدير قيس محمد صحو124939231952122015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتبارك فراس حسن رحمه124940111952076009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيابراهيم احمد عبد الفتاح خضر124941111851033001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسن مظهر حسن علوان124942101951044003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية السويس للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد هاشم عبد محمد124943131951006048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقينور الهدى كاظم حميد طارش124944141852111046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيخطاب عمر حسين خضير124945141851013037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيفاطمه اسعد عبد عبد الحسين124946111952071025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية المنهل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهاجر هاني محمد حميد124947111952114037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الرياحين للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتبارك فياض نوري نعيمه124948121952122012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيضرغام علي حسين علي124949121951039002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيوارث نجاح حسن حسين124950121951030118

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الرشيد للبناتالرصافة االولىتطبيقيأيه سالم سليم عبد الرسول124951131952096003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيمحمد فؤاد سالم عساف124952101851022043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى ناظم داود عباس124953111951058143

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصادق حسين كطيف سعيد124954141951201153

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد فاضل كاظم محمد124955111951006015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعدنان محمد غازي فرحان124956111951019041
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقيزينب علي عبد الرزاق جواد124957131952131005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية كربالء للبنينكربالءتطبيقيامير محمود مدلول رومي124958271951001019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية سومر للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيفرحان سلطان مشرف احمد124959121951043017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىتطبيقيامير حيدر جليل اسماعيل124960101951029007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد عامر جواد كاظم124961121851025069

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين علي حسن ثامر124962111851005018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0إعدادية الجمهورية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد عالء يوسف وهيب124963141851016092

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الفجر الجديد للبنينالكرخ االولىتطبيقيحارث احمد خضير حسن124964101951032004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحيدر عبد الهادي صادق جعفر124965121851025030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية األوفياء للبنيناالنبارتطبيقيسعد احمد فالح حسن124966191851078014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيزهراء عمار علي خلف124967101952117010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتالرصافة االولىتطبيقينبأ يوسف عبود كويد124968131952127003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية بغداد للبناتالكرخ االولىتطبيقيزينب احمد صالح ابراهيم124969101952117011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيمسره عادل زياره خريبط124970151952046030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي نهاد علي نجم124971131951011035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيمريم علي عباس علي124972131952075020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيننينوىتطبيقيمصطفى عبد الحافظ جاسم شريف124973171851020088

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االنفال للبناتالكرخ االولىتطبيقيسرى ماجد جاسم محمد124974101852101020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيديانا ذباء لطفي عزيز124975111952073014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيحيدر جمال سليم دروش124976131951030014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي اسعد فاضل سلمان124977131951258022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيبالل محمد مهدي صبري124978111851016024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيسفانه حسين علي خلف124979141952100018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيضحى احمد سعيد حسن124980151952080033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنبارتطبيقيفارس هادي مدروج خليفه124981191951360047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمحمد سامي نايف زكم124982121951205036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الفاروق للبنينالرصافة االولىتطبيقياحمد رياض عبدالحسن مطلك124983131851014002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمحمد تقي فارس ستار جبار124984281851012059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية النور للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسنين سمير علي زميط124985121951026012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيمنى سعد ابراهيم الزم124986141952072044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0النصر النموذجية للبنيناربيلتطبيقيعمر حازم منير عثمان124987311851024029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىتطبيقييوسف حسين جميل وهيم124988131951025031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيامير احمد هاشم محمد124989121851025010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد سالم جهاد شرهان124990141851017045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية اسوان المسائية للبناتالكرخ االولىتطبيقيضحى اسماعيل خليل محمد124991101952221039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية عشتار للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيقدس فريد فليح حسن124992111952086009
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيليث يوسف جاسم هاشم124993131951003044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد يحيى شياع جاسم124994111951002028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية عفك المسائية للبنينالديوانيةتطبيقيطاهر كريم عاجل طاهر124995241951208038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية جرير للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينور الهدى فاضل حكمت حميد124996121952089032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعز الدين ليث عبد الرزاق نجم124997121951025045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيليالي قيصر طيب رضا124998131852073030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيشهد جاسم محمد إنبيت124999161952231021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الزبيدية للبنينواسطتطبيقيدحام رزاق عيسى دحام125000261951011019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0الخارجيونالرصافة الثانيةتطبيقيسيف فتاح صالح مهدي125001141951400022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزلفا حامد عبد الحمزة عبد هللا125002121952230007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقياحمد حقي اسماعيل جاسم125003101851014006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الفضيلة للبناتالكرخ االولىتطبيقيرسل محمود عبود حسين125004101852084008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية ايالف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء عادل عنبر كاظم125005141952105013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الصديق المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار محمد غريب طعمه125006141951200156

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىتطبيقيطيبه عثمان سلمان محمد125007101952118016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية النعمانية للبنينواسطتطبيقيمحمد مهدي خضير عبيد125008261851009057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبتول حيدر راضي جلوب125009141852145006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيفاطمه طه يوسف طه125010101952119025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين حميد قاسم حمزة125011141951201080

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية البراق للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسنين فاخر جاسم محمد125012151951002022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىتطبيقينوره علي حسين موسى125013131952104018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمرتضى عبد الكريم صبري ناجي125014141951027064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعلي زيد كامل عمران125015101851205103

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمحمد عمار طعمه عبد العباس125016221851035115

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيمصطفى قصي صالح مهدي125017101851016052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0ماليزيا- المدرسة العراقية في كوااللمبور الرصافة االولىتطبيقيعلي حيدر عالء الدين مهدي125018131951203002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية المثنى للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر رائد كامل حسين125019101951022039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عبد الناصر محمد سلمان125020131951029041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد وميض بدري داود125021131951001065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية االفاق المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقييوسف محمد خزعل رمضان125022131951258050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد وائل حاتم شريف125023111851021111

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيعلي ابراهيم طارق عبد125024141951201183

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية دمشق للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمصطفى سمير عبد الرحمن مجيد125025111851021118

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينه فاضل عباس علي اكبر125026141952225022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغدير خضر جليب غالي125027141952145032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينبابلتطبيقيعبد المجيد راجح مهدي عبد الكاظم125028231951260006

3590 من 3473صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىتطبيقيحمزة ضياء حميد صالح125029101951026038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الروابي العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيخطاب عباس منصور سلمان125030111951026015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية االخوة المختلطةبابلتطبيقيمالك حسين صالح مهدي125031231851212015

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية ابي عبيدة للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيطه عباس فاضل ماجود125032141951030017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيحيدر جميل صابر هاشم125033221851091039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية السيدية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد هللا فاضل دايح عودة125034111951004067

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الفيحاء للبناتالرصافة الثالثةتطبيقينرجس هاشم فرحان صالح125035151952048038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الجوالن للبنيبنالكرخ الثانيةتطبيقياحمد حسين علي جاسم125036111951042003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية شمس الحرية للبناتالرصافة االولىتطبيقيطيبه عبد الرحمن حسن عبد هللا125037131952079016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيبشير شاكر محمود عبد هللا125038181851085003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية العقاد للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي هاشم احمد داود125039121851031080

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيصفا عالء محمد راضي125040121952098032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية األمل للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياسراء لهيب نصيف جاسم125041111852065004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الكسائي للبنينواسطتطبيقيوسام فالح شاكر ناصر125042261951037021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي جاسم محمد حسن125043281951009057

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي مظفر علي محسن125044111951200126

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد كريم عبد العظيم حسون125045111951187013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيعذراء طالب مطر نعمه125046121952105029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىتطبيقيانمار محمد رحمه سلمان125047131851024003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قارتطبيقيمهند باهر صبر عوده125048221851093016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمصطفى مشتاق طالب عبد125049131951018046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية الباقر للبنينبابلتطبيقيعلي فاضل عزيز محمد125050231951046020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيامنه فاروق داود عبدالرزاق125051131852073005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيمهدي صالح مهدي حمدان125052101951203070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيحسنين حيدر جوده رضا125053121951206024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الحسين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيهاشم عباس فاضل احمد125054111851013049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيعلي كاظم حسين محسن125055161951046039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0إعدادية المقدام للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيصالح بالل صالح شكر125056141851017052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية سومر للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيهاجر رعد محمد مولود125057141952072052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية المستنصرية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعبد هللا حميد ونيس هليل125058131951031027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد العزيز فيصل فهد براك125059111951017019

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةتطبيقيزهراء عادل محيسن كاظم125060161952264004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الهدى للبناتالديوانيةتطبيقيليلى قيس عبد الخضر حتروش125061241852115036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينالرصافة االولىتطبيقيرامي صفاء سلمان احمد125062131951009020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقييحيى عماد جبار خلف125063101851019179

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقيتوحيد نصار شالكه حسين125064281952081009

3590 من 3474صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0الخارجيونكربالءتطبيقيحسين احمد نعمه عباس125065271951400008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية المعارف العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعبد الرحمن سعد عبد الرزاق محمد125066111951005029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالرصافة االولىتطبيقيأمنه احمد مصلح مهدي125067131952086001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية النا االهلية المختلطةاربيلتطبيقيمحمد حسن احمد محجوب125068311851063011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية المستقبل للبنينالكرخ الثالثةتطبيقياحمد منذر معجل بديوي125069121851012002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطتطبيقيحسن صبحي هندي عذاب125070261951209033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية قباء للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيحسين عباس نصيف جاسم125071151851010008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الفاروق للبناتالكرخ االولىتطبيقيرفل بالل عزيز عبد هللا125072101852119006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينكربالءتطبيقيحمزه موحان محمد ردام125073271951151041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية الروافد للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر ضياء بدر ابراهيم125074111951025041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية النجاح للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيكرار حيدر عكلة غالي125075141951027055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية ام عمارة للبناتالكرخ الثالثةتطبيقينعم زياد غازي زيدان125076121952117026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية الشهيد وسام شريف للبنينكربالءتطبيقيمصطفى حازم مصطفى خضر125077271851047032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقينبأ محمود طه حمود125078111952084033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية الشعب المسائية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد مهدي طه فليح حسن125079131951250100

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية الحريري للبناتالرصافة االولىتطبيقيمياده شوقي احمد سلمان125080131852117075

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيذو الفقار علي سعدون غانم125081151951005045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية التسامح للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبراق حيدر محمد الهي125082141952076006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حيدر جاسم محمد125083111951036005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية االعظمية للبناتالرصافة االولىتطبيقيايه ايثار عبدالعزيز مجيد125084131852073011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيمنتظر احسان محمد رسول125085101951014093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية الشروق للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعلي صالح مهدي ضايع125086121951032048

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعباس محمد شاكر محمود125087111951201039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية النخبة االهلية للبنينواسطتطبيقيطه صباح صالح حيدر125088261951054006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيسعد خيري محمد علي125089121951201027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد عالء فهمي محمد125090131851005041

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد احمد حمود عيفان125091111951200149

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية السماحة المسائية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيزهراء آزاد لطيف نصور125092111852215024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىتطبيقيساره سليم جمعه يوسف125093131952070026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية البتول للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيرند رعد يحيى احمد125094111952072018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية حماة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيدعاء زياد خلف عباس125095111952084004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارتطبيقيرونق محمد مزعل نايف125096221952149008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية القدس للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا علي كاظم مهدي125097101951014062

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية االمين للبنينالكرخ االولىتطبيقيراني رعد جليل سعودي125098101851018010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد حسين خلف حريز125099111951203016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي لطيف عواد كاظم125100131951030035

3590 من 3475صفحة 
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةتطبيقيمحمد حسن عاصي فنيطل محمد125101151951071219

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيحسين عرفان عبد خضير125102141851036010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىتطبيقيعمر سعد عبد عبد هللا125103101951205103

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية السجاد للبنينبابلتطبيقيياسر مهدي صالح وادي125104231951031045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية الحكيم للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد احمد عباس عبد125105111951032037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيتقى عالء الزم شرقي125106121952094021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية المواهب االهلية للبنينبابلتطبيقياحمد عايد محمد جاسم125107231851064001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيذو الفقار اسعد شاكر احمد125108251851044074

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيزياد خلف حمدان عزال125109141851201112

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيشمس ضياء حسون صالح125110141952112011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى370.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقياحمد جمال اسماعيل دعيبل125111111951203013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية النيل للبنينبابلتطبيقيمحمد مالك صبيح هاشم125112231851033070

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي ثائر كريم فرج125113111951008034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية الخليج العربي للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيبيداء عباس زغير عليوي125114141952135002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية االنصار للبنينالرصافة االولىتطبيقيابراهيم جاسم محمد غريب ويس125115131851003001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0ثانوية فدك للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزينب عباس كاظم جوير125116141952070020

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى350.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد حسن صالح علي125117111951156068

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسين وليد عبد العزيز خزعل125118231941020110

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.7ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر حسين علي كاظم125119161941392001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.3ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيايه نعيم عبد الجليل عبد الحسن125120161942156004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيقطر الندى رحيم عبيد عليوي125121281942070056

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيتقى كريم حسون شرهان125122281942051018

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهاجر محمد حسين محمد125123161942152243

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد الكريم مظلوم محمد125124161942184226

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب اسامه يحيى محمد علي125125161942165214

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنت الهدى دالي فهد عيار125126161942202029

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمود محمد مطر عطب125127221941003210

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيام البنين سامي حمود ياسين125128161942165035

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيعذراء يوسف عبود محمد125129161942218075

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمقتدى غالب داغر سعود125130161941084129

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الرزاق طعين رشم125131161942202071

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيمريم عالء هاتو علوش125132161942152201

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائياحمد حسين رشيد حميد125133221941072005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفرقان احمد عكار مريح125134221942185098

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد االمير محسن جياد125135161942381138

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيبتول مهدي عوفي عبد الحسن125136161942381128

3590 من 3476صفحة 
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياسراء جليل ناهي جدوع125137221942204003

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعباس مثنى صباح عبد الحميد125138161941075120

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عصام خليل ابراهيم125139161941075177

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائياالء كاظم رسن فريح125140161942243007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين احمد سلمان جاسم125141161941088008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزينب رائد غالب عبد الكريم125142161942152114

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيبتول راضي وحيد راضي125143161942245006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.7ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيمنار محمد جاسم محمد125144161942156025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيهدى ناصر حليم مطرود125145221942422038

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهديل حبيب فليح حسين125146161942165496

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائينور جالل بدر حامد125147161942225033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةاحيائيحوراء ماجد حسك عبد الحسن125148161942194007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيرانيا مؤيد يوسف كاظم125149161942165131

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسجى فوزي كاظم شاهين125150161942165277

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةاحيائيزينب حمد عبد الصمد حمد125151161942249003

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي سلمان حمدان شلوكه125152161941394015

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزينب ابراهيم علي ابراهيم125153161942228059

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزهراء يوسف حسن بريج125154221942157049

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائياحمد عمار محمد فاخر125155221941039008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيروان مشتاق طالب محسن125156221942410030

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ماجد حميد عبد الكريم125157161942167035

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان احسان علوان عبد الحسين125158161942184091

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيزهراء سعد زبون صانت125159281942072011

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيزينب جبار حسن مرسول125160281942058018

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى عماد جميل هادي125161161942196027

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيلبنى حبيب قاسم داود125162161942184240

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيبراء رائد خالد يعقوب125163281942052018

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيكرار محمد الزم مطلك125164161941075206

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس علي عبد االمير خلف125165161941060054

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عادل سلمان داود125166161942202137

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمالك حافظ جابر سعدون125167161942162056

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب جمال جميل جالب125168161942165217

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيفرح عطيه كليف علي125169161942152183

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عقيل باقر هاشم125170161942196011

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول لفته علي بدو125171221942203009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقية حسن عاشور راضي125172161942161018

3590 من 3477صفحة 
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن مرتضى محسن عبد هللا125173161941088007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حسين سلمان125174161942280054

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيهدى رياض كاظم حسين125175161942257056

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء سعد جابر صدام125176161942332043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيهدى رياض قاسم محمد125177161942381122

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية البينة للبناتالبصرةاحيائيهديل علي حميد كطان125178161942291031

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.6ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيمريم خلدون خلف حنون125179161942156024

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيايالف مكي داود سلمان125180231942271059

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيهبه ماهر جبار الفي125181221942323340

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيحنين جبار شهيب كاغد125182221942323068

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةاحيائياحمد جليل ابراهيم رشيد125183141941013002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية المتميزاتالرصافة الثانيةاحيائيفاطمه احمد ابراهيم حسوني125184141942094117

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الفداء للبناتالرصافة الثانيةاحيائياسراء محمود ياسين ناصر125185141942100009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتواسطاحيائيرمله سعدون ثامر عريف125186261942132052

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الكوثر للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ماجد جاسم كاظم125187241942108083

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين كركوكاحيائيمحمد حسن امين محمد125188201941303139

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينالديوانيةاحيائيشبر حمزه حاوي حمزه125189241941200030

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيسجاد سالم فاضل جعفر125190231941002109

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميساناحيائيايمن حافظ جبار حسين125191281941039002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية النورين االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيمنار محمد غناوي حسن125192241942169058

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية ام عمارة للبناتكربالءاحيائيزينب سعيد عبد نور فرج125193271942071043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينبأ سعد حيدر محمد125194281942063095

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةكركوكاحيائيزيد دخيل محمود عيسى125195201941208007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية شمالن المختلطةكركوكاحيائيعبد هللا محمد يعقوب حسين125196201941227007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين كركوكاحيائيامانج نجاة حسين فرج125197201941304034

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيقدس امير حافظ جاسم125198241942168100

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية شرف الدين للبنينواسطاحيائيحسين زيدان عبيد سابط125199261941044012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائينور حيدر عبد الزهره محمد رضا125200251942096421

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائييمام قتيبة محمد مكي125201161942165503

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عصام طاهر عبد الحسين125202161942154042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنان حمد مناحي طحيبل125203161942297007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب لطفي سلمان عبد الكريم125204161942247049

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء صادق جميل مطشر125205161942165173

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية المحاويل للبنينبابلاحيائيابراهيم محمد برهي هاشم125206231941008005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيعلي وسام عباس عبيد125207231941204024

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينجوى حامد عبد اللطيف عبد الحميد125208161942184277
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيدعاء عذاب عبد الكاظم جاسم125209231942172009

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية ابن رشد للبناتبابلاحيائيطيبه عقيل داود كريم125210231942099034

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيمنير عصام رسول جاسم125211251941008235

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيمرام جواد نجم عبد125212251942059528

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الرفاه للبناتكربالءاحيائيايات حسين ساجت عطيه125213271942080006

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيبراء احمد بهلول ثعبان125214291942053013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى عالء ستار محمود125215251941031780

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين عالء محسن جاسم125216251941205078

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيحسين فاضل عباس صبار125217271941035028

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيرسول فيصل سعيد صبار125218251941044136

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الخنساء للبناتبابلاحيائيزهراء حيدر جهاد عبد الحسين125219231942087148

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار نعيم مجيد احمد125220251941031578

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائييونس محمد هادي علي125221251941205420

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الزهراء للبناتديالىاحيائيرؤى انور عبد الهادي علي125222211942138043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية البسملة للبناتكربالءاحيائيمنار ياسر جوده ياسر125223271942068171

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزهراء حسن فاخر عبد هللا125224271942069046

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0أعدادية الطارمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد رعد محمد ابراهيم125225121941022125

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتواسطاحيائيتبارك نجم عبد هللا علي125226261942074028

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيبركات يعكوب يوسف خريبط125227221942204028

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية السالم للبنيناالنباراحيائييوسف سعيد حميد خلف125228191941058040

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيبهاء الدين لطيف حسين علي125229181941035021

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية العبيدي للبنيناالنباراحيائيجهاد عدنان حمود الخلف125230191941024005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيانوار حاتم موحان ياسر125231221942178016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيسراب محمد اسماعيل حسين125232191942160043

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب يوسف قاسم محمد علي125233221942185070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور عدنان شهاب احمد125234221942185123

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيايات حساب عطيه عريف125235221942422002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء صبحي عبد هللا حسين125236221942411016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيكرار عادل عبد الكاظم هويل125237221941036215

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائينور الزهراء عالء حسب داغر125238221942185115

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةاحيائيتهاني حكيم عبد السجاد كريم125239161942302008

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار مصطفى عبد الحافظ عبد الحسن125240161942165430

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبنين باسم عبد الرزاق عبد الجبار125241161942152041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيأيات تيسير راسم حسين125242161942169001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيوالء حسين ريسان كشكول125243221941095036

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيعلي فداء كفاح عبد المحسن125244161941105034
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائياناغيم زيد ناجي عبد الزهره125245221942414020

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائياسيل باقر عبد الواحد حسن125246161942202004

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رحيم قاسم مكي125247161942213032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين علي كامل سلمان125248161941075071

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيتبارك حميد عباس حسون125249231942153034

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.8(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين صمصام رشيد جاسم125250251942084155

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.6ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائييوسف حافظ كامل خويط125251221941080045

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيمسرة رائد غازي حسن125252241942121295

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيحسن عبد الزهره كريم هاشم125253271941005042

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء كريم كاظم حسين125254241942120071

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية النضال للبنينديالىاحيائيمصطفى كاظم عبد سعيد125255211941029046

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية العفاف للبناتالديوانيةاحيائيسجى عكاب حسن محمد125256241942130071

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية السرور للبناتكربالءاحيائيغفران فاضل هادي محمد125257271942066025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية كلية كركوك للبناتكركوكاحيائيتبارك رعد محمد بهجت125258201942180032

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيغسق جليل احمد محمد125259251942084670

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء بردان حسن هادي125260161942297013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الهاشمية للبنينبابلاحيائيحسين محمد عبيد بعيوي125261231941019037

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحيدر عامر حسين عبد السادة125262231941006049

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية القاسم للبنينبابلاحيائيحسن مالك جبار بعيوي125263231941006024

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياسماء طالب علي شاوش125264241942134012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الرفعة للبناتبابلاحيائياطياف حمزه سلمان حسوني125265231942081002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية بلقيس للبناتبابلاحيائيمها عباس جواد كاظم125266231942120165

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الصويرة للبنينواسطاحيائيامير فاهم ناجي محيسن125267261941012021

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيبنين عماد حسن محمد125268271942056067

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىاحيائيزيدون نهاد طه عزيز125269211941065047

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي غزوان لواء عبد المهدي125270251941031491

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية السماوة للبناتالمثنىاحيائيمنار هيثم مهدي عزيز125271291942052236

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيمحمد حسين عباس هويدي125272291941003227

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية اور المختلطةديالىاحيائيحوراء جاسم محمد عباس125273211942211007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية السياب للبنينالرصافة االولىاحيائيصالح مهدي فهد عبد الحميد125274131941030063

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء عزيز عجيل صيوان125275221942141074

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيمحمد شدهان عبد جاسم125276181941141111

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاالنباراحيائيظفار تحسين ثابت عبد الفتاح125277191942316024

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد هادي هداد حبيب125278221941002030

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي احمد ستار مندوف125279221941035130

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيحسين علي احمد عبد علي125280231941002062
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيحسنين وداي محمد جساب125281241941001054

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الكريم رجب صافي125282161951022004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيبنان سامي سلمان عبد الحميد125283161952253006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم باسل يعقوب يوسف125284161952280042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيفاضل صباح سالم حسن125285161951094091

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى جالل عبد الرضا حسين125286161952187009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعلي صخي مهدي خلف125287161951300039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احمد صالح جبر125288161951060154

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيايات حيدر محسن عيسى125289161952226012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر محمد عبد الحسين محمد125290161951084266

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عدنان ياسين خليل125291161952339009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن لطيف فالح عباس125292161951083027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايات عبد الحسين رحمه عودة125293161952146004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيالمنتظر محي الدين حسن ناصر125294161951108005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية570.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيمريم فؤاد صادق بداي125295161952168031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبيداء ماجد خير هللا عودة125296161952207011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقييوسف مجتبى مزهر يوسف125297161951045051

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا فتحي عبد هللا محسن125298161951001086

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه الزهراء جواد حمادي حمود125299161952187007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيأبراهيم مكي حمد غالي125300161951001169

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيعلي احسان عثمان بكر125301161951061061

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية566.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى علي محسن علي125302161951099028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقييعقوب سجاد علي ناصر125303161951053153

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن صفاء هادي حسن125304161951094018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر محمد حسين لفته طعمه125305161951060059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيباقر موفق حسن سعود125306161951002024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيحسين طعمة مري شغيان125307161951007037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيروج جاسم امين يوسف125308161952228023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقياحمد سالم كاطع جوده125309161951001014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد علي عامر جدوع125310161951140092

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيشمس عبد االله محمد معتوق125311161952226068

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيعلي ابراهيم بدن علي125312161951020062

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيعباس عدنان عبد الرحمن عبد النبي125313161951056038

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةتطبيقينجالء جاسم كاظم كطان125314161952249008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيمريم داخل حسن محسن125315161952226090

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيرتاج رضا حنش عطيه125316161952230016
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسارة امجد جعفر جاسم125317161952285002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيباقر احمد شنت عاشور125318161951061007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي هادي قاسم ناصر125319161951140074

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسن محمد جواد سلمان داود125320161951022017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار قاسم حمادي علي125321161951108043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه الزهراء حسين فرج جابر125322161952234047

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الحسين احمد عبد الحسين125323161951019005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار حسين علي حسين125324161952333011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيهند مهند جاسم محمود125325161952152058

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيشاكر محمود شاكر اسماعيل125326161951085041

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيزينب عادل حسن لفته125327161952239014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةتطبيقينور ضياء صادق احمد125328161952459020

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمالك حسنين عبد الوهاب عبد الزهرة125329161952260022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيزهير فائز محمد نتيش125330161951053056

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيبنين عبد الشيخ عبد الباري ياسين125331281942080007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية669.1ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيرؤى حسين طالب منصور125332161942232011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيصفا عقيل شهاب احمد125333281942070043

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح حسن شريده125334161942165175

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب وليد بدر كحيط125335161942207058

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية الجامعة للبنينبابلاحيائيحسنين ثامر محسن عبد علي125336231941067028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين فؤاد مكي صالح125337161942207023

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيشهد غسان محمد فاضل125338161942381140

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةاحيائيمها ياسر جابر ناصر125339161942241026

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء جواد رحيم راضي125340221942125096

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا صالح حسن لعيبي125341161941110016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهيام نعمة عودة نعيم125342161942452035

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيسجاد ناجي نخش رحيمة125343161941007020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى ماجد امين عثمان125344161942202193

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار عائد حسن جويد125345161942162057

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيحوراء عبد المطلب علوان حسن125346281942070011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيزينب اسعد علي عبد هللا125347161942168019

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائينور الدين نزار عبد الرحيم عبد الصاحب125348221941093123

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات هيثم حسين هليل125349161942184039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول ماجد معتوق نجم125350161942145025

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيحسناء ظاهر حبيب مكي125351161942235007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائياروى عبد هللا طعمه عبد الرحمن125352161942152010
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل جالل مرزوق ياسين125353161942184085

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيبنين عادل عبد مطلك125354161942247012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيرؤى عبد االمير نعمة يعقوب125355161942196006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيهاجر كاظم مذخور فضل125356241942120298

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةاحيائيحوراء حسين تبينه كاظم125357121942094077

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيسحر ماجد عبد الرحيم عباس125358161942260026

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى ثائر عبد هللا ياسين125359161942184306

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةاحيائيمرتضى علي نجم عبد هللا125360161941050020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى الرحمن نجاح محسن سعيد125361161942450077

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان اسعد عجيل عبد القادر125362161942260015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632.0اعداية التضحية للبنينالبصرةاحيائييوسف عبد الحسين يوسف خلف125363161941053021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسام طالب سالم125364161942165341

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب صادق جاسب علي125365161942184145

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد اياد صبحي عبد الحليم125366161941075231

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيانعام جالل عبد القادر مصطفى125367161942210014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد صادق طعمه سلمان125368161941075243

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائينجم داخل عبد هللا سلطان125369161941033040

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةاحيائيكرار حيدر هاشم حمزة125370161941015015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةاحيائيعمار موسى علي فرحان125371161941108016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيسجاد سعد عبد الحسين يسر125372281941006068

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيساجدة جبار عوفي حامي125373161942226074

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب علي محمد صبيح125374161942165237

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمصطفى قاسم عطيه عبيد125375221941058089

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639.0ثانوية السياب المسائية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمار عبد الكريم اسحق اسماعيل125376161951361012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي سعد لفته سعد125377161951067034

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقياستبرق ضياء سلمان محسن125378161952220001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باقر سعد لفته سعد125379161951067045

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد جابر داغر125380161951083082

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةتطبيقيمريم قاسم محمد حسن125381161952153021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةتطبيقياياد يحيى جياد عبود125382161951029002

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقياحمد هيثم صكبان ناصر125383221951002006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيحسين عالء جبار عبد الزهره125384161951105011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيعقائل رضوان محمد عبد علي125385161952154028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيمحمود عباس ناصر محمود125386161951061100

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيكرار علي عبد النبي صحن125387161951010074

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيهاجر طالل حمد مناحي125388161952152055

3590 من 3483صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية583.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيأديان عبد الرضا حسين علي125389161952260001

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيهدى ابراهيم كريم كسار125390161952238049

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيعلي دريد عبد السالم خضير125391161951058049

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعلي احمد سامي عبد الرسول125392161951022052

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الرضا جاسم عليوي125393161952244016

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيزينه نعيم احمد نعيم125394161952253020

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيعذراء رياض كاطع مهاوي125395161952260018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةتطبيقيسمر فاضل حميد ياسين125396161952257010

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيزينب مكي علي حسن125397161952253019

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيساره خالد محسن جنديل125398161952173018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيطيف حسنين نوري عبد125399161952145028

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة قاسم حسين سعيد125400161952238035

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد غزوان علي احمد125401161951084227

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الكريم عبد العزيز عبد الحسن125402161952215012

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيزينب عماد عبد الكريم حسن125403161952215014

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ناصر هادي علي125404161951074044

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيعمار حامد ابراهيم احمد125405161951043084

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيعزيزه عبد فالح جابر125406161952268011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب سعيد حسين حسن125407161952284005

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيخديجة عباس كاظم خفي125408161952238009

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية549.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عون كاظم ماضي125409161951053061

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيريتاج رشيد علي حسين125410161952209022

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايالف عبد االئمه ناصر زامل125411161952184007

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيوهج سراج فاضل جعفر125412161952265050

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقياشجان هيثم طالب عبد ربه125413161952165002

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيمريم قاسم حسين محسن125414161952152049

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيالمرتضى علي عبود علي125415161951049019

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي عيسى رمضان فرحان125416161951019105

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعقبة عبد الستار عبد العزيز سعيد125417161951084145

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيعزيزه حسن ابراهيم محمد125418161952165039

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة فاضل ابراهيم عبد الحسين125419161952215018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا صالح حسن ناصر125420161951075038

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيسجى عبد الحكيم هادي طعمة125421161952265028

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي الرصافة االولىتطبيقيفاطمه محمد اسماعيل صالح125422131952205016

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى عباس عبد النبي عبود125423161952165056

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0ثانوية العرب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي فالح يصغ جابر125424161951370049

3590 من 3484صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الرحمن عبد الواحد عبود125425161952208026

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عالء جاسم محمد125426161951006123

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد جاسم محمد125427161951007092

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقينغم خالد كاظم ناجي125428161952184101

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيذو الفقار علي زيارة غضبان125429161951069029

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيبتول شاكر حمزه عباس125430161952234013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه محمود جليل عباس125431161952226083

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيزينب رياض عبد االمير وناس125432161952165031

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0اعدادية االريج للبناتالبصرةتطبيقيرقيه حسين حسحوس عبيد125433161952238013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقيبتول وليد عباس سالم125434161952209013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيصالح مهند عبود عيسى125435161951084109

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيفاطمة رعد عبد الجبار جدال125436161952198020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيمرام حيدر عبد العباس ابراهيم125437161942173030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عالء عبد الخالق حسين125438161942145129

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائياية كاظم باقر عالوي125439161942381013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا مكي علوان شرهان125440161941001057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةاحيائيحنين كامل بدر ثويني125441161942459008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائينستعين ناظم عبد النبي صيهود125442161942207098

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيسكينة ناجح جاسم محمد125443161942333025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى حسن عبد الخالق مجيد125444161942278017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيزهراء رياض عبد الرسول علوي125445161942257022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية616.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيساره علي محمد محسن125446161942184170

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية616.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صاحب جاسم هاشم125447161942381088

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةاحيائيسيف عبد السالم احمد محمد125448161941426006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيابراهيم خليل ابراهيم ياور125449161941075001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد محمد يوسف عيسى125450161941075106

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيكوثر ضاحي مال هللا ضاحي125451161942228109

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةاحيائيرونق عباس طاهر رشك125452161942215007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عماد فارس نعمان125453161941119013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمؤمل جواد كاظم عبد الساده125454221941091135

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيغفران حامد موسى جابر125455161942152155

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عادل ناصر يعقوب125456161941348007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين نجم عبد الحسن خضير125457161942259013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ضياء نجم عبد هللا125458161942290070

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء كريم طالب كريم125459161942207048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيجنات رشاد شعبان حمود125460161942165103
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيروان عبد الحسن مزيد بدر125461161942184092

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيايه عماد شاكر مكطوف125462161942187004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمجتبى كاظم اسماعيل بندر125463161941061029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه علي ابراهيم علي125464161942165360

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائيأزهار علي فالح حبيب125465161942246001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر مقدام عيسى ناصر125466161941076009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.8ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيجنات حسين عبد الجبار عبد الكريم125467161942232007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيمنتظر كاطع راضي بندر125468161941045034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيكرار جمعه قاسم زبون125469161941075199

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور حسين محمود احمد125470161942184287

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيزينب عادل حمد خلف125471161942198014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيتبارك حسين عبد االمير عويد125472161942174009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيزهراء رياض عكض هادي125473161942164019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةاحيائيابو الحسن سامي عبد الزهرة عذاب125474161941029001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور صباح جوحي عيدي125475161942184289

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيعباس محمد هاشم بدن125476281941014013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائياسراء محمد كاظم حسن125477161942228005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيروان امير غني عبد عون125478161942290029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد الرضا عريبي محمد125479161942169072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنى ثائر ناظم محمد125480161942161050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حامد عبد النبي فليفل125481161941140086

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةتطبيقيضحى حمد خزعل حمد125482161952236014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر احمد عبد الجليل طالب125483161951053139

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار حيدر رشيد عبد العالي125484161951084194

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة هشام عبد االمير مكطوف125485161952461013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيروان علي كحامي صالح125486161952183010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين وائل مطر حمادي125487161951349002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيبتول عباس فاضل عبد الزهره125488161952302003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي اسماعيل حسن جوده125489161951075048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايات سعد سهيم ناصر125490161952163004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيمروه نجاح حسن محمد125491161952169057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس كريم محمد عاتي125492161951128056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمهدي هيثم محمد زهير125493161951085099

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسجى جبار عبد الساده بهير125494161942165275

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائينور الهدى خالد فالح حسن125495161942247090

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيتبارك علي عبد االمير يوسف125496161942247016
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قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيانوار عباس يازع خميس125497161942184031

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيفاطمه سعيد المحمدي محمد125498211942151038

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عقيل عبد الخالق حسن125499161942183052

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيسجى كاظم حميد روضان125500221942125163

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيتقى حسين عبد الرضا محمد125501161942184056

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيتبارك عبد الخضر حسين خضير125502161942165094

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيليلى عبد الحسين عوده راشد125503161942183091

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حيدر جمعة منصور125504161942209051

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين عالء عبدالزهرة ضمد125505161942145029

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمحمد جاسم راضي منشد125506161941105041

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية625.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيمرتضى محمد فالح فارس125507281941009071

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد ناصر لعيوس125508161942380034

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيايات سعد سلمان محمد125509281942052013

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد هيثم محمود ياسين125510161941085066

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي الهادي فؤاد محسن عبد الحسين125511161941089037

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائياالء فرحان حسن ذجر125512161942380001

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد باقر كاظم سبتي125513161941035010

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيسجى سلمان نعيم خرس125514161942234056

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية622.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيهدى خالد عباس حمزة125515161942333037

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيمصطفى فاخر بهادر كريم125516161941044033

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد رضا قاسم محمد جبر125517251941205291

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيورود حسن عبد الخالق مجيد125518161942278027

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور حسين عطشان علوان125519161942152238

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيمنار عالء محمد سعيد حميد125520161942210089

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائيرقيه والء نوري عبد هللا125521161942246014

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيمريم حسين عبد الكريم مفتاح125522161942383130

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية الشام للبناتالبصرةاحيائيأسراء منور بدر بطي125523161942254001

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيفاطمه زهير ضايف عواد125524221942103146

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيعبد الملك هاشم لفته ناصر125525161941001059

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيمريم نعيم ابراهيم علي125526161942209068

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائياماني قاسم عليوي سلطان125527281942190013

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيغفران حبيب عبد الكاظم صغير125528161942173028

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيسجاد احمد جابر مذكور125529281941011020

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد ثاني جبر125530161942145091

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيحيدر عبد المطلب مهدي هاشم125531161941105018

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي زهير عبد الجليل صالح125532161941426009
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قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيحسين اياد لفته عبد الرضا125533161941363010

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىاحيائيعباس كريم جالي سلطان125534291941003155

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحيدرا عالء عبد االمير حسين125535231941020126

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عادل علي سلطان125536161941060080

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد نجم عبد هللا ياسين125537161941084118

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيسجود عبد السالم عاشور عبد الحسين125538161942228069

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيحسين عبد الرحيم محسن عبد هللا125539281951011031

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى خالد باقر عبد السيد125540161951394040

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية596.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيسلمان عيسى محمد حسين125541161851039061

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية596.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيمحسن ناصر علوان سنيد125542161951069067

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار حمدان عريبي مالح125543281951151523

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل صالح كاظم كحيط125544161951019125

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيوسن هاشم توفيق سنافي125545161952381116

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحمزه تركي شوش حبيب125546161951094039

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا حسين شاكر محمود125547161951062060

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيصادق حسين حميد حسين125548221951021041

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقينبأ فالح جواد كاظم125549161952226096

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيبنين جميل مزيد حميدي125550161952381122

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيتبارك نائل سهم عبد هللا125551161942176027

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيمرتجى عبد الكريم فزاع عبد هللا125552161941002046

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار عادل يعقوب عواد125553161942165428

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةاحيائيعلي موسى حميد صالح125554161941112010

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.9ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين منذر عبد الرزاق سوادي125555161942145031

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء محمد غلوم حاجي125556161942184079

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيطيف عقيل عبد الزهره عبد علي125557161942184202

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةاحيائيكاظم حسين عبد الخالق مجيد125558161941028021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيآيات كاظم ناصر غريب125559161942380007

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيليث وليد محمد سعيد عبد الواحد125560161941119018

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الحسين رويض انتيشون125561161942163024

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة حميد كطامي فرج125562161942333024

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مؤيد عبود يوسف125563161942145089

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيبنين فرج خضير يسر125564161942169023

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب رشيد صادق رشيد125565161942165222

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيكوثر رافد ناظم خضير125566161942165386

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيوجدان مصطفى احمد علي125567161942253043

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.4ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيجهان عبد الرحمن فيروز قمبر125568161942232008
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائياحمد حامد ثويني عباس125569161941033001

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسن ابراهيم عسكر125570161942150021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عادل كريم وادي125571161942184053

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيطيبه سالم حسين عنبر125572161942210056

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعدنان اسعد محسن دينار125573161941061017

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيشهد اسعد عبد العزيز رشيد125574161942240059

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيصفا موفق عبد المحسن عبد الحسين125575161942230044

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنات باسم محمد هاشم125576161942184060

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594.0اعدادية الثقافة للبناتكربالءاحيائيبتول علي خليل عناد125577271942055028

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيزينب جاسم محمد ابراهيم125578161942247044

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيمحمد جاسم محمد خضر125579161941002042

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الكريم عطية اسماعيل125580161942231021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهدى حسين فاضل حسين125581161942152252

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا ابراهيم عبد القادر خميس125582161941140037

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيشمس فاضل عباس علي125583161942184188

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيزهراء اسامه طالب هاشم125584161942169040

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةاحيائيسارة صالح حمزه عباس125585161942170035

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةاحيائيشمس فتحي سلمان عطا125586161942166014

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عالء لفتة عبد هللا125587161942210094

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية589.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حبيب مجيد منصور125588161942184220

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيفاتن خالد يحيى عبد الزهرة125589161952239021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقياسماعيل حازم اسماعيل نجم125590161951105004

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الرزاق مهلهل خلف125591161952230019

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنار ماهر عبد القادر صالح125592161952202046

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيسيف الدين فارس عبد الساده حسين125593161951075032

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد الزهرة صالح عجيد125594161951012014

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الزهرة داود علي125595161951004045

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيآيات قيس طالب عبد الصاحب125596161952168003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية549.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيزيد طارق خلف عليخ125597161951084086

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسنين علي ياسين جودة125598161951084049

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه حامد عيسى احمد125599161952183018

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء اسامه حامد طاهر125600221942154036

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سعد راضي حنون125601221942113113

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الستار عبد الزهرة واجد125602221941002172

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيجمان عبد الكريم شريف ناهي125603221942128019

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائياشواق موسى عودة عباس125604161942207007
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قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0اعدادية ديالى للبنينديالىاحيائيرضا اسعد شمسي عبدهللا125605211941012038

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0ثانوية فدوى طوقان للبناتذي قاراحيائيسوسن حميد زايد عبد الحسين125606221942131017

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حيدر سهر نعيمة125607221942113140

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0ثانوية الحريري االهلية للبنينذي قاراحيائيمؤتمن عدنان مطلك موسى125608221941084021

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائينور عباس مكطوف صعيصع125609221942394079

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيآيات جودت كاظم محسن125610221942156002

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب علي عبد العباس كاطع125611221942113146

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيياسر عمار جلوب محمد125612161941001130

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيالمنتظر حيدر دهري طلب125613221941003022

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية570.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب رسول هاشم جاسم125614221942410046

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ناطق فارس علي125615221942178081

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول خضير سلطان فرحان125616221942204027

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية566.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيميس علي ابراهيم حسن125617221942113254

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيناديه جمال جاسم شداد125618221942421077

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيسارة عامر عواد عبد الرضا125619221942134055

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيزهراء حسين عبيد عبد هللا125620231942153074

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيمؤمل جواد كاظم مزعل125621221941272010

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد محمود جبير حمد125622221941003203

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد المهدي عبد الكاظم بندر125623221942110025

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيسراب حامد ظاهر عباس125624161942202110

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيالمهدي احمد عبد الكريم مجيد125625281941002010

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناالنباراحيائيراشد زغير عبد هللا حمادي125626191941360009

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائياحمد حسين علي غضبان125627221941356003

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية االندلس للبناتالمثنىاحيائيحوراء فالح مزهير جبير125628291942053028

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائياخالص سالم شنان كزار125629221942134002

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى احمد عباس احمد125630161941076052

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيهبه قاسم محمد غصه125631221942190226

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد المحسن عجمي بندر125632161941060128

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيمسلم صبيح زغير كاظم125633161941089068

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيبنين وهاب حمد سمير125634221942190040

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين جبار مطشر125635221942421062

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي ساجد حسين علي125636161941075165

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سعدون حسن دبس125637221942410037

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبيد ساجت كيطان125638221942203045

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمنتظر يعقوب حمود هادي125639291941153348

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد غفار علوان محسن125640221941066036
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قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين سالم فارس دغيبش125641161941074011

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائينور الهدى عادل حنون جاسم125642281942073068

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0ثانوية االميرات االهلية للبناتواسطاحيائيزينب صالح نوري حمودي125643261942143066

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي هادي عجيد كدى125644221941002191

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيطه احمد طعمة جعاز125645161941363024

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرحاب رياض صبار سرحان125646221942113082

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيموسى خالد عبد الحسين محمد125647221941080040

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين سعد خشاف ابريج125648221941066011

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد عبد الوهاب عبد الرزاق محمد باقر125649281941006023

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمصطفى خليل دايخ عليوي125650221941067122

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينور راشد شاكر حسن125651221942323323

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزينب سعد مطشر محسن125652221942154057

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0اعدادية الحلة المسائية للبنينبابلاحيائياحمد صاحب عبد سهيل125653231941251018

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينواسطاحيائيحسين علي عبد االمير حميد125654261941038042

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيحسين علي عبد الكريم علي125655161941019015

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيمينا غانم عمران خميس125656211942140192

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمقتدى كاظم عبودي عريبي125657221941020076

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0اعدادية صفية للبناتنينوىاحيائيعبير فتحي مشعل داود125658171942295055

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0اعدادية كربالء للبنينكربالءاحيائيمحسن عالوي صبار متعب125659271941001250

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيانور ضياء علي ناصر125660221941037013

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0اعدادية الكرامة للبنينواسطاحيائيأمجد ماجد فزع صخي125661261941004003

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء فاضل سلمان حسن125662221942156170

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائيحسين عبد السالم حسين علوش125663181941002057

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب قاسم عيدان جابر125664221952396004

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقيشيماء باسم محمد عبد الجليل125665161952237018

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيالهام مجيد جليل سوادي125666161952309003

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمرتجى عمار جباري مطر125667221951300189

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية523.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى احمد كاظم صالح125668161951006117

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيعذراء طعمه جاسم لفتة125669161952458020

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيمؤمل خضير عوض جبار125670221951010092

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قارتطبيقياسراء احمد صبار جابر125671221952148001

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارتطبيقيبيداء كريم محمد صفوك125672221952152001

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيساره وليد جميل عالوي125673221952427050

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيفراس علي عبد جاسم125674221951013086

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس علي مهدي جبار125675161951142011

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حيدر موحان غازي125676161951060124
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قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0الخارجيونالبصرةتطبيقيحسام عبد الستار هادي رداد125677161951400037

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية565.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمحمد صادق عبد الرزاق كاظم عنيد125678281951006141

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيايالف هاشم حسين محمد125679281952190013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيتبارك عبد الرضا سالم محمد125680281952069014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقينبأ مجيد حمادي الزم125681281952078039

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيزينب علي جبار حسين125682281952074018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيمنتظر عادل جبار عبد هللا125683281951006176

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيرفاد ابراهيم جاسم محمد125684281952051022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0االهلية للبنين (عج)ثانوية المهديالبصرةتطبيقيمصعب عبد الكريم خلف زغير125685161951421018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيندى ابراهيم حطاب زبون125686281952077087

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمهدي صباح محسن علي125687281951001173

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.4ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةتطبيقيميسم فاضل غريب عوض125688161952232006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية524.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيسيف باسم عبد هللا هاني125689161951051053

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيمريم سعد حسون علي125690281952075029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى ستار عبد الجبار صدام125691161951110065

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن محمود محمد يوسف125692161951085023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيسكينه صالح ربيع نعمة125693161952154044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين ابراهيم نعمة125694161951084158

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيهند عباس كاظم سيد125695281952077097

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0ثانوية المشرح للبناتميسانتطبيقيسجى جبار حسين كامل125696281952072009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية509.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةتطبيقيالحسن فالح حسن عبد هللا125697161951105005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة محمد جويد كويم125698161952202043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيعباس فاضل ناصر بدر125699281951016086

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيتبارك جعفر عبد الحسن درويش125700281952077017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0ثانوية ابو تراب للبنينميسانتطبيقيمحمد كريم هادي راضي125701281951036021

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيياسين ثائر اسماعيل ياسين125702161951126059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر رياض محمد جعاز125703161951363241

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0اعدادية االرشاد للبنينميسانتطبيقيحسين محمد كاظم محسن125704281951101015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيفاطمه غافل عنيد كيطان125705161952309032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عبد الخالق مجيد فيحان125706161951017073

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0ثانوية ام عمار للبناتميسانتطبيقيسحر سعدون كاطع حسن125707281952077053

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقينور موفق سالم خليل125708281952081048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقينورا اسماعيل عبد الساده خنيصر125709161952381119

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيمنتظر عبد الكريم جبر غنتاب125710281951012096

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0ثانوية جعفر الطيار للبنينميسانتطبيقيموسى علي حميد عازل125711281951020057

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيغفران محسن ساجت نعمه125712161952243044
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيمروه ياسين طه يوسف125713161952219033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيقاسم كاظم علي حسين125714161951002162

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقياحمد عزيز عبد جرمد125715221951004004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيايمان وليد خير هللا سلمان125716161952202005

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيرفل ستار جار هللا غليم125717281942073014

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيام البنين عقيل موسى محمد125718281942052010

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيزهراء عادل محمد زامل125719281942060015

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسن جبار كاظم125720251941045137

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائينرجس بداي موحان بهيدل125721281942078076

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزهراء كاظم محمود عبد125722281942052050

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيرحاب سعد عبد علي ثامر125723281942052034

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائياحمد حامد كاظم عاشور125724281941006015

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيزهراء علي شاكر صبيح125725281942052049

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائيهاجر محمد فاضل علوان125726281942059158

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزهراء هادي نعمه حمادي125727281942190059

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية589.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي جواد عبد الكاظم لفته125728161941085041

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد كاظم كاطع محسن125729161941352017

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتميساناحيائيعذراء عبد الكاظم عباس زوير125730281942096017

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيرند سعدون سراي بدن125731281942073016

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيشفاء عمار نجم سعدون125732281942052064

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد اسماعيل محمد غلوم125733161941084047

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية582.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيفاطمه عادل حميد لعيبي125734281942078066

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيشهد محمد عبد صيهود125735161942165296

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزينه نجم عبد جودة125736281942055067

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائياخالص حضيري مبارك ناصر125737161942211002

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية576.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيمحمد شاكر عبد الرزاق خالد125738161941105043

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيفاطمة حكمت حسين فالح125739281942054042

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي مؤيد عادل عبد الجليل125740161941128013

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيرباب سعد عبد علي ثامر125741281942052033

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيابراهيم سامي واشي علوان125742281941001001

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايه عباس كريم ديري125743161942383160

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية569.5ثانوية المتميزينميساناحيائيحسن محمد قادر عبد الحسين125744281941026008

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيزهراء طه عبد الكاظم نعمة هللا125745161942153022

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي عماد فالح مجيد125746281941006098

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن حبيب عبد مكي125747161941094019

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةاحيائيابراهيم حمدان ليلو حمود125748161941112001
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قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائياسراء عيدان عبد هللا فطيسه125749281942059015

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينالمثنىاحيائيمصطفى واثق حسين يعقوب125750291941013064

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جري فزع عباس125751161942202130

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيأيالف معن ساهي حمود125752281942063007

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد الزهره عبد علي حنتوش125753161941060084

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسين علي غانم احمد125754161941075070

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيأمنه احمد سوزه نوري125755281952063001

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيبنين عبد الكريم حميد اسماعيل125756161952224021

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0ثانوية دجلة للبنينميسانتطبيقيفضل هللا عبد الكريم عبد المحسن عبود125757281951012068

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية556.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمنتظر محمد لفتة خلف125758281951017100

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيعلي االكبر حسن علي سلطان125759281951001072

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقيمرتضى محمد مساعد غانم125760281951017089

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيباقر عبد الستار جابر جاسم125761281951006023

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0اعدادية العمارة للبنينميسانتطبيقيعلي ميثم كريم حسن125762281951006104

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية525.0ثانوية الجهاد للبنينميسانتطبيقيحسين محسن عجيل سيد125763281951032013

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانتطبيقيحيدر كاظم هارف علي125764281951108008

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0ثانوية الكحالء للبناتميسانتطبيقيزهراء علي عبدالستار حسن125765281952061005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبياسماء جاسم مهنا عليوي125766161922287004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيهاجر ليث عبد الرضا جاسم125767161922211023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةادبيمصطفى قاسم صادق سبهان125768161921048023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيكرار حيدر محمد نايف125769161921029041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيفاطمة مسلم عبد االمير حامد125770161922203020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيبراء فائز ثامر سويلم125771161922332003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيزينب طالب هادي سلمان125772161922235023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيسارة عبد العباس عبد هللا هميم125773161922383053

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيحوراء فوزي دينار زيارة125774161922258012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبياية محمد يوسف محمد125775161922287010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيزينب عاطف عبد الرحمن محمود125776161922239028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيمصطفى عزيز سعود سوادي125777161921112048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيبراء فاضل حمد راضي125778161922212008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيمهدي رياض عبد الحسين جعفر125779161921050050

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيمحمد الحسن عقيل حسن فاضل125780161921044042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيكرار عصام يونس موسى125781161921042066

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيبلسم عماد كاظم فالح125782161922235010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيكوثر غانم مهاوي رسن125783161922177051

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيزينب ناظم حمود كاظم125784161922238021
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيفاطمة الزهراء كاظم شرقي طاهر125785161922242073

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيقاسم محمد قاسم عبد الرضا125786161921134015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ثانوية الزوراء للبناتالبصرةادبيفتحيه وليد خالد طه125787161922180019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيافنان عبد االمير هاشم عبد هللا125788161922174001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيمحمد احمد عبد الرضا حسين125789161921016057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبياحمد عوده رحيم قوي125790161921049003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيشيماء فاضل صبر جبار125791161922217058

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيصادق جعفر عبد الكريم سالم125792161921061045

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيآيات عقيل حميد يوسف125793161922194007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيأفنان حسين صالح عبد الهادي125794161922194004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيزينب عبد الزهره حسين جبر125795161922193014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيمريم زهير غازي عواد125796161922170046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيزينب عادل خضير غازي125797161922174024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيكرار صالح فاضل عباس125798161921045046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيرباب عبد حافظ عياده125799161922223025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيرضا خليل ابراهيم عبود125800161921047031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيامير سعد حسين مزعل125801161921030016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيحسن رياض عبد الستار جعفر125802161921017010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيادريس ناظم عبد الخالق ضمد125803161921025007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةادبيحسين طارق ناجي شمخي125804161921340009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيزهراء علي خضر أحمد125805161922217038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيحسين كريم حسن حمود125806161821022012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيزينب كاظم كامل مسافر125807161922233028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبييوسف منصور يوسف حديد125808161921046097

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةادبيهدى قيس جميل عبد125809161922455024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية المربد المسائية للبنينالبصرةادبيعلي جبر صالح شموط125810161921362028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيمحمد رياض جاسم مدوجن125811161921016062

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيزهراء ابراهيم مهدي حسين125812161922212019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيحسن هاشم رسن ناجي125813161921014012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيمنار مرتضى عبد الزهره عطيه125814161922454039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيعذراء عمار حسن عبد الكريم125815161922265040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتالبصرةادبيزهراء جبار عبد الحسن عبد الحسين125816161922456005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيسكينة مهدي سالم صالح125817161922257036

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعلي عذافه ثاجب خفي125818251921024190

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيأم البنين محمود شاكر عبد الحافظ125819161922217004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيحسن ناظم عبد فريح125820161921034010
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةادبيعلي وليد علي عبيد125821161921073017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيعلي عماد جاسم ابراهيم125822161921006059

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعلي فاضل علي عبد الحسن125823161921061070

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبياركان نعمة محمد طوفان125824161921030014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيزينب قاسم كاظم عوده125825161922174025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيايمان رياض بندر سلمان125826161922217015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزينب علي حبيب علي125827161922150042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيفرقان عبد شرهان عبد هللا125828161922154033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيمحمد ستار محسن عبود125829161921013046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيمحمد ابراهيم محمد صيهود125830161921027030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيياس خضير جادم خلف125831161921044055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيزينب رعد جاسم محمد125832161922167025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةادبيعدنان علي حسين زاهي125833161921353037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيطاهر محسن صالح محسن125834161921050022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيرقيه عبد الحسين سعيد عبد علي125835161922206009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيفاطمة اسعد عيسى زامل125836161922242072

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبياحمد سالم غازي صبيح125837161921112005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0الخارجياتالبصرةادبيزينب عدنان مزاحم ياسين125838161922401061

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيحوراء حازم عبد هللا محمد125839161922193006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيعبد هللا محمد علي شبيب125840161921012030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيمهتدي رائد عبد الكريم مجيد125841161921044054

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الديوانية للبنينالديوانيةادبيحسين خالد حسون عطيه125842241921028006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيحيدر صالح مهدي محسن125843161921006030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيسجاد احمد عبود خضير125844161821014026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيعلي حسين بدر عبد الجبار125845161921042049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةادبيشيماء عالء عبد جبر125846161922249013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيكوثر صالح حطاب درباش125847161922172051

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيمنتظر هاشم عبد االمام حمود125848161921050049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0الخارجياتالبصرةادبيريام رافد حامد عذبي125849161922401045

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيحيدر عبدالعالي صكبان تعبان125850161921047029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية542.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقيعبير نجم عبد هللا حمود125851161952212023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الحسين قاسم صالح125852161952167010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيايات بهاء صباح عبد هللا125853161952234007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيايمان احمد جاسم تركي125854161852208008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيحسين طه ياسين حسين125855161951043027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيبهاء عبد االمير صالح سواد125856161951047015
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد احمد شريف عبيد125857161951060153

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية491.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيقبس غالب عبد هللا حسن125858161952210095

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيام البنين سجاد عبد القادر يعقوب125859161952218011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عادل باطل محمود125860161952231027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيسوسن عبد الواحد امين عبد الواحد125861161952219024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيسجاد ميثم عبد الكريم ناصر125862161951005020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عبد االمير يوسف جاسم125863161951008047

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيابرار خليل ابراهيم سلمان125864161952183001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقينور عبد الكاظم نجم عبود125865161951084272

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء كاظم حسين راضي125866161852239023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقياسماء صباح عبد الهادي محمد125867161952225004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةتطبيقيحسن عبد الشهيد احمد عبد الحسين125868161951021006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيام البنين فرزدق جبار يوسف125869161952240005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى مكي حمد غالي125870161951352228

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكاظم حمود عفريت جالي125871161951076056

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيصبا لؤي عذبي ياسين125872161952183015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيمروه رائد علي مطشر125873161952380052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيأالء حامد ياسين علي125874161952210007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0ثانوية الجامعة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة اسعد مطشر حنتوش125875161952155006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة خليل صالح سنافي125876161952258018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى عقيل مسلم مزعل125877161951126050

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقيعلي مصطفى علي محمد حسين125878161951045031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيعلي المرتضى ماجد عبد العزيز بناي125879161951051064

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةتطبيقيزهراء رحيم عباس عبد الحسين125880161952222006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد جبار جاسم عناد125881161951140006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقياشرف احمد مشحوت عداي125882161951355019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيليلى محمد طالب علي125883161952231031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي نوفل عبد الباقي شكور125884161951108038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر رياض عبد الكريم عبود125885161951067009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفواطم سامي جبر عذيب125886161952207040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مهدي صالح محسن125887161952168019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيعلي باسم يابر محمد125888161951050057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيرقيه عبد اللطيف عبد عبد الوهاب125889161952381121

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا اياد سامي عبد القادر125890161951085048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد وليد يحيى عبد الزهره125891161951011055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيحسين اركان صدام ناصر125892161951011012
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيحسين عودة حميد صنكور125893161951047039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقيمحمد قاسم جاسم محمد125894161851030112

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقيحسين صباح عبد الباري راضي125895161951025013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسنين طارق عوده جاسم125896161951063020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيصفية عبد الباسط محمد صالح ابراهيم125897161952381067

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيمنار قيس خميس علي125898161952233029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة شاكر محمود حسن125899161952225031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيسيف ستار حافظ هاشم125900161951022040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيمهدي اليذ جابر شايع125901161951043117

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيصفا مؤيد عبد الرضا فيصل125902161952226071

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيبسعاد سالم عبد السادة جاسم125903161952226017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية النور للبناتالبصرةتطبيقيأسماء أحمد بدر جبر125904161952275002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء شاكر خلف محمد125905161952234025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد زهير ضمد سويد125906161951085076

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيطيبه محمد جاسم فيحان125907161952268008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيعباس كاظم كريم مجلهم125908161951047071

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقيعذراء احمد خلف جاسم125909161952220017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى عبد السالم خير هللا برع125910161951022069

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعمار ياسر علك حسن125911161951375006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيسهى حبيب عبد الحسن جاسم125912161952150022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيرقيه خالد راضي محسن125913161952150015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيعلي فاضل داود عذاب125914161951039076

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء كريم نعيثي حامي125915161952240019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيرسل ميثم شاكر حمد125916161952168015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عودة زاير علي125917161852226090

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين رمضان جبار عبيد125918161951363057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةتطبيقيزينب وارد حاتم ضايف125919161952267012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقينور الزهراء محمد قاسم داخل125920161952240055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0ثانوية علم الهدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى حبيب داود كريدي125921161951127015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيالحسن عالء عدنان صافي125922161951034010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةتطبيقياستبرق كاظم مالك حنضل125923161952220002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيساره عبد الكريم احمد ابراهيم125924161952208035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمحمود خالد محمود غافل125925161951019157

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقياحمد ضياء الزم علي125926161951056003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين فيصل جليل عبد هللا125927161951357103

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيحوراء حسن صالح اسمر125928161952164023
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيرغد ابراهيم عبد الصمد دينار125929161952225014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء احسان عبد الرحيم عباس125930161952167009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيكرار جبار عطشان عبيد125931161851034099

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي ناصر غني عليوي125932161951019113

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيناصر بدر يعقوب بناي125933161951016129

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيكرار غزوان خلف شجاي125934161951002174

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمضر زهاء كامل علوان125935161951084255

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة الزهراء جاسم خلف محمد علي125936161952174026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه حامد نصار معتوق125937161952283023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةتطبيقيحنين مرتضى فاضل راضي125938161852283013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقياحمد موفق جواد عبد الرسول125939161951043010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيمريم كاظم شياع امويز125940161952242030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيفالح رعد فالح حسن125941161951075066

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةتطبيقيمحمود عبد الرضا وادي عجيل125942161951136023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيذكرى مأمون حسين عبد هللا125943161952183008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين زكي حسين علي125944161951428016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيشهد وليد دعيج خلف125945161952208041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةتطبيقياحمد محمد يونس عودة125946161951045004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية الثقلين النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسن ابراهيم حسين محمد125947161951120002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيرسمية سوير فريج غالي125948161952208022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيبيداء رضا علي محمد125949161952290007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الكريم مطشر وادي125950161951108035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم حميد قاسم سعد125951161951371002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةتطبيقيعال عبد النبي بصري عبد هللا125952161952236016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0ثانوية الرحال المختلطةالبصرةتطبيقيحيدر محسن كوله كاطع125953161951317008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عباس عبد الزهرة محسن125954161951353071

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مثيل رمضان سامي125955161952458015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيسلوى حسن حميد فليح125956161952226067

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيحسن جهاد مصطفى داود125957161951061011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمقتدى محسن عبد حسين125958161951006130

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيعلي ماجد جارح حوشان125959161951002152

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرهام سجاد كريم علي125960161952296010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد الناصر عبد الرزاق محمود125961161951036005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفرح احمد مجيد حسن125962161952145031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمود نعيم يونس عاشور125963161951433038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةتطبيقيسرى ابراهيم علي ابراهيم125964161952297008

3590 من 3499صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيصفا جهاد عبد الجليل خلف125965161952152035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين عباس فرج عجيل125966161951094032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقياحمد فائق بدر ناصر125967161951043009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينالبصرةتطبيقيفهد رعد فهد روضان125968161951424005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مهند يحيى صادق125969161952175011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين رسول محيسن مشحوف125970161951076011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقينور حسين علي فالح125971161952170033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيرنين عالء جواد محمد125972161952240023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيزهراء علي حسن ياسر125973161952169034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه هاني كاظم علي125974161952152043

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عبد الرسول علي بدر125975161951005019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيبنين سعيد مهلهل خضير125976161852226018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيصابرين حسن كريم مسعد125977161852210068

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة محمد حبيب غريب125978161952176080

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتالبصرةتطبيقيهنادي مكي غضبان كاظم125979161952462016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقينور العال هاشم محمود حسين125980161952234061

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيمنار جبار حسن رهيف125981161952226094

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيعباس فداغ فالح حسن125982161951050050

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةتطبيقيأبتهال اكرم عبد الدائم احمد125983161952278001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة داود سلمان جابر125984161952208049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية القمة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف الدين نجاح مهدي موسى125985161951141007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة وهاب رزاق خليل125986161952194014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيسجاد عماد كاظم عباس125987161951043049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقيالحسن ناهي زاهد ناهي125988161951043016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيياسمين مضر نزار محمد صالح125989161852184114

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةتطبيقيحنين رعد داود سلمان125990161952198006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيحسناء شوقي عبد الباقي دايخ125991161952210023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيلمياء عبد الحسين ثويني شمخي125992161952167029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقياسماء جبار سالم كاظم125993161952242003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةتطبيقينور احمد محمد عبد الرضا125994161952250013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيسجاد غانم حنون حسن125995161951010040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقينور صباح حسن فالح125996161952290023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيالحسن علي مذكور شلش125997161951056007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن بدران عبد الرزاق ربيح125998161951356016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقياحمد صفاء محمد صالح مزعل125999161951052002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه ماجد راضي مشحوت126000161952381124
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةتطبيقيعذراء علي عريبي صحن126001161952276007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةتطبيقيسجاد فوزي زغير هليل126002161951010041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزينه حجاز لفته عبد الرضا126003161952383078

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمساعد فرحان فالح جبر126004161951078034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد الحسن كاظم محمد126005161952233016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيالحسن عبد الكريم حسن عبد الرزاق126006161851084022

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية509.0ثانوية االمان للبناتذي قارادبيمروه طالب خضر عباس126007221922180006

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيكاظم سعدون فهد محمد126008221921048023

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيحنين ياسين جبر محمد126009221922427007

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيناديه جابر طارش حسن126010221922157045

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0 تموز للبنات14ثانوية ذي قارادبيزهره سعدون فهد محمد126011221922127005

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارادبيمرتجى ثامر كاظم عبد هللا126012221922109019

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية الوالية للبناتذي قارادبيامنه وهران عجيل لذيذ126013221922190002

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيكرار علي عبد الحسين باهيز126014161921029042

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيتبارك عبد الجليل مطرود لفته126015221922427005

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارادبيسجى حازم كريم عبد126016221922151015

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيمصطفى ستار عبد غضيب126017221921004034

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيمؤمل محمد بريس زبون126018221921221017

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينالبصرةادبيعلي تأميم طالب لفته126019161921343005

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيتبارك احمد جاسم محمد126020221922145009

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيازهر منخي جبار شناوه126021221921254004

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارادبيفاطمة سكبان وحيد حميدي126022221922107019

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارادبيحسين علي هوني جلو126023221921306032

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيمحمد عبد الجبار سرحان سهر126024221921254033

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيحسين محمد عثمان هاتف126025221921018011

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيزين العابدين موسى موشي كواك126026221921254018

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقينبأ كمال ابراهيم خليل126027221952427068

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقينور الهدى عريبي حميد صويل126028221952103052

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية467.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقياحمد غسان حميد مجيد126029251951205005

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية الغد األفضل للبنينكربالءتطبيقيحسين خلف محمد عبد الحسن126030271951030019

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيعلي محمد عبد الرضا سمير126031221951003047

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةتطبيقيمرتضى عبد الزهرة مصطفى حسين126032161951301071

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيامجد سمير ثجيل جمعه126033221951013010

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل محمد مجيد كاظم126034161951365160

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيزينب عبد الحسن موسى جاسم126035221952427045

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد الحسن محمد جاسم126036221951013075
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قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيايه خليل ابراهيم خالطي126037221952101005

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقيعلي جليل عبد هللا ذياب126038221951068024

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0ثانوية الصمود للبنينذي قارتطبيقيمحمد باقر حسن رؤوف داني126039221951008040

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد فليح حسن126040161951015076

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا باقر رمضان طعمه126041161951363109

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقيعلي صادق خضير سويد126042161951028033

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قارتطبيقيحسن فالح مجيد عبد هللا126043221951040011

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيباسم عبد الرحمن عبد الكريم عبد هللا126044161951348003

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيحوراء جالوي حيدر عاجل126045221952156012

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عادل جبر محيسن126046221952190027

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيتهاني نشات عبد الزهره عبد الجليل126047221952323027

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيزين العابدين عبد الرضا جاسب حميد126048281951008030

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيرسول رمضان محمد حسون126049281951011055

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقياثمار جعفر عطيه كاطع126050221952190002

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيهيثم صافي عطوان خضير126051221951069092

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيساره محمود خليل كنيش126052161952380071

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيندى قدوري عبد رسن126053221952095028

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيمنى جاسم عبد باجي126054221952190054

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيكرار سعد انس جاسم126055161951348025

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمحمد رعد فريج غالي126056161951034125

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قارتطبيقينصير عوده راهي جوده126057221951363058

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيارشد حامد احمد شهاب126058161951119004

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيعلي احمد سالم لفته126059161951062066

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانتطبيقيهادي بدر ربيع موسى126060281951039049

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عدنان مزعل نايف126061161951358037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية675.6زيونة- ثانوية كلية بغداد الرصافة الثانيةاحيائيسليمان داود جميل داود126062141941010039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيسجى محسن عبد عطيه126063221942392033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية675.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيمرتضى جعفر سالم عور126064221941067115

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية675.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيمريم كاطع عباس حسين126065221942103164

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحيدر رحيم هالل خالف126066221941091057

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين محمود علي جمعه126067161941140027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائيزهراء احمد جاسم مدوجن126068161942257021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائينورة عبد الحسين حميدي صالح126069161942290098

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر محمود عيسى معيدي126070161941089070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية673.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيمقتدى صدام جاسم حاتم126071281941001124

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين عدنان مجيد حميد126072161941060031
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيزينب عادل محمد بدر126073161942338016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيام البنين عبد الكريم هاشم عبد126074221942204017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي جمعه عبد جابر126075221941003110

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيسجاد عبد الحسين شدود معارج126076221941010070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبدالزهره محمد خلف126077161842165180

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيبثينه جبار لعيبي غالي126078161942228029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيتهاني منذر رحيم عبود126079161942152054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيحوراء جمعه مبارك عزيز126080161942152062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيلبنى احمد علي حسين126081161942165388

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر حمد عطوان جازع126082221941356092

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيسجاد لؤي رسمي حسن126083161941075104

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائياطياف صادق صالح هاشم126084221942175011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيكرار علي مزهر لطيف126085221941051066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسن جواد كاظم عواد126086221941003029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب صباح هاشم خنفوس126087221942185067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الجبايش للبنينذي قاراحيائياحمد عاصي حسن ركاد126088221941045001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية فيض الرحمن للبناتالبصرةاحيائيمريم باقر كاظم عبود126089161942249006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائياالء عبد الرزاق كاظم محمد126090161942153005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةاحيائيمهدي نعيم مكي عايد126091161941076055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيعلي طالب سلمان محمد126092161941007030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار باسم شاكر عبد العزيز126093161941131033

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيفاطمه علي جبار زاير126094241942122096

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينرجس عالء حسين عجيمي126095221942323308

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيفراس سامي جبار حسين126096221941098134

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمصطفى علي حمزه حسن126097231941020387

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيفاطمه حميد محسن حمادي126098221942103143

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينور عبد الحسين مبارك عوده126099221942178155

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمسلم ثجيل تعيب عذافة126100291941005117

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيبدر سعيد اسماعيل ماري126101161941094012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى احمد عبد الرحيم عبد الكريم126102161942202178

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيسماهر محمد علي خلف جاسم126103161942290058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيمصطفى عبد االمير جابر عبيد126104221941356126

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيسراج جبار سلمان عبد126105221942178105

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه عبد الحسن ضاحي فنجان126106221942178130

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيرونق عبد الرحمن عبد الكريم عصفور126107161942280041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة امين محمد عبد  االمير126108161942184213
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عباس قاسم خليل126109161942452014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيضنون شهاب مجيد شبوط126110161942227029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيزينب فؤاد بنون ذهب126111161942208030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي هيثم بدر رحمن126112161941075193

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف ناصر حنون عبيد126113161941119025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيمصطفى سعدون علي عبدهللا126114211941003167

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيحسن فليح حسن راهي126115221841058020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية المسجد النبوي للبنينالمثنىاحيائيكرار علي حسن عبد126116291941016041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ كاظم هاشم نجم126117221942135180

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية بين الحرمين للبنينالنجفاحيائيحسن عبد جعفر خضر126118251941046007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىاحيائيحيدر عبد السادة نبهار ابو طهيرة126119291941002058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد نعيم علكم عجيل126120221941002123

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيقطر الندى عباس قاسم محسن126121221942105114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينالنجفاحيائيثامر فاضل هاتف كريم126122251941208003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيفاطمه رعد كاظم صكبان126123221942154079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرانيه جواد كاظم فرج126124221942113079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيأفنان كاظم شهد عواد126125221942112003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيحسن هاشم محمد سنكي126126221941219005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائياحمد خزن هاشم عوده126127221941028004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيابراهيم ناظم شجر فهد126128161941094002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيكرار هادي سلمان مهاوش126129221941011043

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى باسم محمد نصار126130161942152232

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيفاطمه كاظم كامل مزبان126131221942165098

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة مشتاق عبد االمير علي126132161942176086

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حسين علي126133161942228064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيعلي حسين علي عبيد126134221941356064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيحوراء علوان عبد عزيز126135161942208016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة ماجد حسن فليح126136161942204055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيعلي احمد حميد زباله126137161941300015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد قاسم علوان126138161942202098

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي رمضان عبيد فرحان126139221941093071

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائييوسف سعد خضير جبر126140221941010176

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عادل عبد الحميد جدوع126141161942183023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبدهللا فريق عبدالزهرة عبدهللا126142161941074022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمحمد عياد مهدي علي126143161941075258

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيقاسم جمهور ثاني علي126144161941060105

3590 من 3504صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد سلمان حمدان شلوكه126145161941394018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول عذافة فزع عباس126146161942207019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية القدوة للبنينالبصرةاحيائينورة يوسف مغني غالب126147161942314017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه سعد جاسم محمد126148161942165349

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي سعيد جبار غضبان126149161941084070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه هاشم فاضل غانم126150161942183085

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حسين شاكر حسين126151251941151121

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائياساور عباس وحيد عوده126152281942080001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية الدغارة للبنينالديوانيةاحيائيباقر كريم محسن كاظم126153241941008019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيايات هليل نعمه طبر126154221942323032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائياديان علي عامر غضبان126155221942135007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيضحى حمزه حليم جبر126156231942109135

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائياركان سامي نعيس حسان126157291941005012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0الخارجياتذي قاراحيائيبراء احمد حميد جبار126158221942401012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.2ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيهدى جبار محمد حاتم126159161942156032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةاحيائيزينب جابر عويز عباس126160241942124071

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيهدى كريم حسين عوده126161221942154102

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيايات هيثم عبد الحسن عداي126162221942185018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمصطفى رائد طارق عباس126163221941003225

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائياكرام منجد محمد حسن126164161942174006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء رحمان طاهر عجمي126165161942202067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزينب علي شالكه حسن126166221942103108

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد جعفر هاشم عليوي126167221941308028

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيشكران محمد جبر فضيل126168221942178109

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيمريم رافد حميد قدوري126169161942226112

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء مطشر فليح معش126170161942380023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي كاظم مزيعل126171221941053030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائياسماء حسن شاكر جابر126172161942264004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمروه مازن هالل مرضي126173161942192064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيهدى عبد المحسن حميد عبد الرضا126174161942152254

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيساره منتجب كاظم جياد126175161942234054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد جواد جبر شامخ126176161941119019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيامل توفيق جبار عطيه126177161942152024

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء ضياء جاسم عبد الساده126178241942114129

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائياالء عباس حسين سلمان126179161942383159

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيساره باسم جاسب راضي126180161942380081
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عباس سلمان داود126181221942143173

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.5ثانوية التحرير للمتميزينالمثنىاحيائيحسن رحمان كاظم عبود126182291941020010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن خالد حاكم كاظم126183251941031137

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عيسى هليل جويد126184221942396008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائينبأ بشير حسين جلود126185221942165118

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيعفراء جبار سالم لفته126186221942141174

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد علي عبد الحسين كاظم126187221942178079

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيزينب هاني محمد صيهود126188221942392032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قاراحيائيمحمد غانم هادي معارج126189221941020063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائينبا عدي توفيق عبد الرحمن126190161942280112

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائييقين حميد ناصر مهدي126191221942113308

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرقيه عبد هللا نذير سلطان126192221942185045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى هاشم محمد عبد126193221942178114

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزينب احمد عبد داخل126194221942156096

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيميالد محمد فليح حسن126195161942169084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائينور عبد هللا نجم عبد النبي126196161942253038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةاحيائيايات عالء حسين علي126197161942274005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمرتضى مشتاق رشيد عبيد126198221941035226

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيبدور ماجد اطوي راشد126199161942380021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيصفا عبد الحسين علي حمادي126200161942165302

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيوفاء عبد الهادي وادي موسى126201161942152259

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عويد شافي معضد126202161942293016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء مصطفى فاضل حسين126203161942196002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية االنوار االهلية للبناتالديوانيةاحيائيعال عبد العظيم عباس صيهود126204241942149062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعالء كاظم مفتن عباس126205291941007211

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيمسلم ابراهيم زيارة ايديم126206261941017094

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسيني ضياء الدين فيصل غازي126207161941060035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائينور نصر رزيج حسين126208251942062839

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيرقيه يوسف عباس جبر126209221942175078

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيزيد علي هداوي صالح126210221941041036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائياخالص شريف عبد الحسين فجر126211221942161002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيزهراء سالم عبدان واوي126212241942122055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيعباس محمد جمعه عباس126213221941367018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيحوراء حسين علي جابر126214221942136019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمحمد نعيم كمر عبد هللا126215221941311069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيحيدر حبيب شناع صنكور126216221941356038
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عبد الرحيم جري حسين126217221942113046

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيبشرى عقيل احمد كاظم126218161942152040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه سالم كاظم زغير126219161942163048

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائينور علي نجيب رحمة126220161942450074

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائياسيل قصي عبد علي حسن126221161942226007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيهدى ريسان حربي راضي126222221942168044

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيسوسن جميل عبيد مطير126223161942204040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد اركان ثاني مشاي126224161941075006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائيحوراء سلمان عبد النبي داغر126225161942200006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيفاطمه احمد دينار شهاب126226161942228086

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب ابراهيم اسماعيل هيجان126227161942207051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية النضال للبناتميساناحيائيغدير حسين عليوي ضمد126228281942050037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعلي هادي منهل حسن126229261941017071

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائينبا شرف جايان عبد هللا126230221942095026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.8ثانوية المتميزينميساناحيائيمحمد علي كريم كاظم126231281941026025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.3ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيرقية صادق جاسب صبر126232161942232016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد سعيد مهدي حبيب126233161941140070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائينور عبد الكاظم هندي هادي126234161942162063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيايات عبد المهدي عبد االمير محمد126235161942153009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيفاطمه خير هللا عبد علي جبار126236161942218085

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائياسراء جواد كاظم عبيد126237161942247004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيزهراء عدي احمد شهاب126238161942235015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائياسراء عبد الحسين جبار ظاهر126239161942244002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد سمير محمد حميدي126240221941035207

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحارث كاظم علي حسن126241161941075037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمريم مضئ نوري شهاب126242161942228116

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسن نعيم هالل خالف126243221941036052

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائينجالء شامل محمود عبود126244161942196022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية االقتدار المختلطةبابلاحيائيمثنى حسن عبداالمير عليوي126245231941164050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا جابر كاظم مطشر126246161942183063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد الحسين فالح حسن دهر126247161941131025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيامير ريسان محمد مطلق126248241941016005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيعباس علي قاسم حران126249261941017050

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيسوزان احمد خويلد عباس126250221942104026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائييسرى جمال كنهار ذياب126251221942141267

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيمؤمل رحمن صالح نعمه126252221941017067
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيمحمد جبار سوادي كنيو126253221941049032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيبنين عبد هللا سلمان دواس126254221942204031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيمحمد جبار عبد الحسين كريدي126255221941311063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيحنين خنجر عبد نعمه126256221942143072

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة قاسم حسين خلف126257161942202144

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حميدي صالح126258161942202094

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد احمد عبد الجليل هدار126259161941365054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى هادي عبيد عليوي126260221942421085

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الحسن عبود علوان126261161942148017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعباس حميد نعيم محمد126262221941033054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيعباس فائق صغير وطبان126263221941072054

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد رحمن انعيس احمد126264221941036010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبود مهدي صالح126265161942296009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائينور باسم كاظم جبر126266161942163065

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيطالب ساجت كرين نعمه126267221941067057

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية القدوة للبنينالبصرةاحيائيزينب علي نجم عبد هللا126268161942314010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي جواد عبيد126269161941094037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيابتهال علي راضي غضب126270161942163001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينالرصافة الثالثةاحيائيحيدر جاسم محمد غازي126271151941071097

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى صالح باقر عبد العالي126272161942383171

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيزهراء جمعه صدام عباس126273281942065023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد عبد الرحمن حسين جبر126274161941060007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية الفلق للبنينديالىاحيائيابراهيم سالم حاتم خليل126275211941023001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.9ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيمنار نعمه حسين محمد126276221942159030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.1ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى محمد صالح سلمان126277221942421084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيبدور ضياء جاسم مدلول126278221942154011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيجنة بشار عبد العظيم احمد126279221942104008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيسحر لطيف عبيد سلمان126280221942139122

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب فارس محسن عبد الحسين126281221942141144

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيغفران مسير صاهود عويد126282221942162084

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر عبد هللا عذاب معيبد126283221941306238

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين حبيب نايم حنين126284221941308008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائيام البنين طالب عبد السادة سوادي126285161942450007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم فدوع عوده126286221942185061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي خلدون خضر احمد126287161941038037

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيعلي عباس عبد الحسين نعيس126288221941095019
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيساره عباس حميد عايز126289161942165263

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمنار جاسم محمد عسكر126290161942165426

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيريام جاسم محمد حميد126291161942183038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية االيالف للمتميزاتالبصرةاحيائيرسل نبيل محمد علي126292161942156010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيزهراء خالد عزيز عبد126293161942213012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيكاظم نوري كمر محارب126294221941002198

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيمنار سعد عبد الجبار احمد126295281942054051

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمة عبد االمير عبود عنيد126296221942323251

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية المزاك للبنينواسطاحيائيمرتضى علي صبر جاسم126297261941055022

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعبدهللا صالح مطير جبر126298291941007201

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد نعيمه مطر126299161941075137

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيسجاد عبد علي عبد الكاظم داود126300251941008083

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيبنين خلف جواد كاظم126301221942153069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيعبد الرزاق عبد المهدي عبد الرزاق فهد126302221941049020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيمنتهى سعد هاشم محمد126303221942190204

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائياالء هاتف حميد خضير126304241942134018

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة ابراهيم مالك محمد126305221942410058

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيامين فاخر شليبه جابر126306221941009003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيأزهار ساجت عاشور عبد126307221942141005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء ميثم برزان عيسى126308221942421038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حسين مجيد126309161942209026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيمرتضى شريف زباره فرحان126310221941040146

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيزهراء جواد كاظم طاهر126311161942153021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةاحيائيزهرة عباس يعقوب منخي126312161942360004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عبد هللا عبد الرسول مهدي126313161942165457

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيحسن كاظم عطب كاطع126314221941091030

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيحنين عبد هللا شراد عادم126315221942139047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيرقيه عويد جبار دايخ126316221942125082

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قاراحيائيضرغام عبود فلغوص حرز126317221941359015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةاحيائيدالل جواد كاظم جاسم126318161942339005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيجيهان قاسم مرحب حسين126319161942165106

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب صادق كاظم طاهر126320161942251015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم محمد عواد طاهر126321161942192067

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد غازي حسن جبر126322161941078023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيامنه عصام جواد قاسم126323161942234012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه محمد عبد الزهره جاسم126324161942459016
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي اياد صاحب غضبان126325161941084068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائياسماء عبد الحسن حمود بدر126326161942452002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائياحمد جباري سالم راضي126327281941001004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيحوراء احمد هاشم يوسف126328241942120063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالديوانيةاحيائيباقر عبيد محسن حمادي126329241941019009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية الحمزة للبنينالديوانيةاحيائيمحمد قاسم سعدون حمزه126330241941010136

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حميد كاظم سلمان126331161942383168

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيعقيل رحيم جهيد بدر126332221941029064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيسجى عبد الكاظم رزاق حسين126333221942105087

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسنين احمد خضير عبيس126334231941020075

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزينب وحيد عبد الحسن نصير126335221942147045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيامال علي هاشم حمدان126336221942219002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيزين العابدين حسن هادي سالم126337221941036110

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول جوني حمد عبيدة126338161942280020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيحسين سلطان جعاز جار هللا126339161941036011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيايالف رعد جاسم نبيت126340221942103027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيعلي رشيد عبيد سالم126341221941095017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب كاظم عبد محمد126342161942272011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم ماهر محمد جاسم126343161942202164

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء حميد حسن ثعيل126344161942293006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةاحيائيسجى كريم جاسم محمد126345161942237011

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيشهالء عبد الكريم عبود شبيب126346161942242026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم مالك اسماعيل بدر126347161942207094

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيحوراء كاظم مردان كاظم126348161942207035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائيزينب ربيع مطلك سفيح126349161942198012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيامنه صالح عبد ناصر126350231942271041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية الحمزة للبنينواسطاحيائيياسين قاسم فليح حسن126351261941003193

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيسجى حسن وحيد سويلم126352221942321093

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيبنين مطشر عبد الحسين خضراوي126353161942381129

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمحمد محمد رضا حمودي حسين126354251941031747

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيفاطمة مؤيد مجيد حنون126355221942111042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيتحسين مؤيد سعدون نجي126356221941035034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائياماني محمد محسن صكر126357161942280013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيرحاب عباس عبد الزهرة حسين126358161942333013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية النخبة االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد جمال عبد الودود صبري126359161941126001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه رعد صابر مزيعل126360221942395013
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء طالب كاظم مسير126361221942139013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب اثير محمد جويد126362221942185063

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيسجاد شرقي عويد زهيان126363221941010068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيحسن احسان عبد الكريم عبد الحسين126364161941075038

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيمشاعل اياد عبد العزيز فيصل126365161942192069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية البينة للبناتالبصرةاحيائينرجس جاسم وحيد صبيح126366161942291027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد علي شتيل جباره126367161942150029

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس اياد صاحب غضبان126368161941084055

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد ثائر عباس معتوق126369221941002219

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية الشعائر االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي سعيد هزام عامر126370161941346012

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيعلي قاسم نعمة خسباك126371271941005172

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيبتول عباس سعدون هظم126372221942135032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية الكاظمية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيمحمد حسن هادي كاظم126373121941030167

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيزينب عالء محمد نصار126374281942190064

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيعلي قاسم خالوي جالب126375221941009026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينالبصرةاحيائيحسنين مصطفى يحيى صالح126376161941105011

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد قاسم عباس حمدان126377161941084116

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيمنتظر عبد الرحمن شهاب جياد126378291941005125

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار عطى سلمان طاهر126379161941078019

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيغدير حامد جمعه محمد126380161942165317

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيشهد توفيق علي حسين126381221942414119

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيهاله سالم جاسم محمد126382161942165487

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيتقوى سالم شخير كطل126383221942135040

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيآيات عبد النبي محمد سلمان126384161942172001

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيروان مصطفى عبد الحسن حنتوش126385161942165152

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيليث جبار عبد الحسين رحم126386161941355067

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ناصر زعيبل ناصر126387161942152103

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيسيف الدين حبيب فهد وثيج126388221941067054

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائياحمد علي طعمة جاسم126389161941036005

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائيشهد باسم فاضل موسى126390291942051214

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية بنت الهدى للبناتالبصرةاحيائيبنين نصير جابر كاظم126391161942246009

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيزينب ثامر عامر سمير126392161942230031

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيخديجه علي عبد الحسين عبد ربه126393161942164013

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيفرح يوسف جبر هداد126394221942135160

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيبتول وليد جيخاو مشكور126395161942240015

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه رعد جاسم محمد126396161942165346
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قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائييوسف كاظم حسين غافل126397161941139062

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر جميل كاطع كويز126398161941139061

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيزين العابدين جاسم غركان مهاوش126399161941002017

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيرويده صادق هليل معلة126400221942113094

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيحنان سرحان ثجيل منشد126401161942380073

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيزينب مطر كاظم لفته126402161942175020

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيعبد الهادي ساجد شياع دعيج126403161941355046

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيحسن حمزه هاشم خضير126404161941304002

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عباس جبار حسن126405161941075171

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي شاكر سعيد عاشور126406161941060075

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيزهراء عبد الرزاق ناصر صالح126407161942226046

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيسجاد مالك اسماعيل مكطوف126408221941035105

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين ابراهيم بناي عبد الحسن126409161941394006

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيزينب مرتضى غني شمخي126410161942309021

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمنار محمد جاسم خزعل126411161942183102

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيازهار كريم عبد الساده شخير126412161942243003

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائيسجى عماد محمد خليل126413161942268023

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائينبأ حسين علي عبد هللا126414161942183107

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه انور شعالن علك126415161942175025

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0اعدادية المسيب للبناتبابلاحيائيزينب عبد الحمزه حسين عطيه126416231942117083

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةاحيائيخديجه خلف خليل خلف126417161942183033

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد السيد زيبك علي126418161942202141

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك يونس خير هللا جعاز126419221942175040

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةاحيائيرسل اسعد دحام محمد126420161942216013

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيزهراء مثنى كطوف حسين126421161942338015

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائيمروة عطا ابراهيم ناصر126422161942301034

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيصفا محمد منان داغر126423161942189011

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب احمد سوادي محيسن126424161942202084

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء فاروق رؤوف جاسم126425221942113010

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيبتول فاضل ابراهيم يوسف126426161942208009

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيفرح هاشم عبود دهش126427161942210078

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيايمان نمر عبود مطر126428161942208008

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيابتهال احمد داخل هادي126429161942309001

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائياسراء عبد الخضر عبد الرحيم شهاب126430161942240005

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء مناف ناصر منصور126431161942452015

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية الجهاد للبناتذي قاراحيائيرفل فاضل عبد غميس126432221942121007
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قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيايه خيون سعيد عيدي126433281942052016

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب حسين حزام حمود126434221942323165

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيزهراء حمزه شهاب يوسف126435161942228048

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيشيرين حسان كاظم ثامر126436221942413049

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيسارة بشير داخل عبادي126437161942332066

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيحنين عبد االمير حسين خمامه126438161942218027

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية بغداد للبناتكربالءاحيائيزينب عبد علي قاسم جاسم126439271942079062

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينور محمد جواد كاني126440271942058290

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0اعدادية كربالء للبناتكربالءاحيائيزينب نزار رحيم لفته126441271942056202

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةاحيائيتبارك عادل غادر عرندس126442161942245011

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائيايمان علي محمد طاهر126443161942294002

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء صبيح كامل جبر126444221942153142

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائيمروة جواد كاظم مهدي126445161942222017

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم كفاح عبود جباره126446221942396019

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عايد الزم حمود126447221942139079

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612.0ثانوية اآلمال للبناتبابلاحيائيعال احمد هاشم عبود126448231942118037

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن علي سلمان126449221942175092

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيرؤى عادل هاشم حمود126450161942280034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيسجى سالم غانم فياي126451281942069035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيفاطمة زيدون جبار كريم126452281942083032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيضحى سالم غانم فياي126453281942069039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائينور حسن كريم معن126454281942054055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيدعاء رضا عيال كاطع126455281942055030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حيدر راضي فرهود126456221942421063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيسارة مطلك فتين شغي126457281942055070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيزهراء محسن يوسف عطيه126458241942088039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيعلي طارق راضي عيدان126459281941010016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةاحيائيهاجر مهيمن عبد السالم خضير126460161942233033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيكرار هاشم شحيت مغنم126461281941001085

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيمنار عبد الزهره جاسم جويت126462281942077051

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيساره قاسم اسماعيل جاسم126463281942073030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزينب عبد الحسين حسان علي126464281942051062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمرتضى حسين منشد راضي126465221941035225

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيانوار ابراهيم زبون عبد الحسين126466281942051009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0اعدادية ابن النفيس للبنينالديوانيةاحيائيامير كاظم بندر نادر126467241941002015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينة رياض حسن خشجوري126468161942383178
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الهادي توفيق هادي126469161942383174

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائياميره حسين سالم عبد الواحد126470161942228016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.2ثانوية ثغر العراق للبناتالبصرةاحيائيرسل عبد الكريم داود حسن126471161942232015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0ثانوية البينة للبناتالبصرةاحيائيمريم احمد شاوي معلة126472161942291024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي حسين حمدان126473161941060032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةاحيائيزينب ساري عبد علي راضي126474161942200012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيذرى عبد الواحد جابر مخور126475221942321053

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيحسين عبد الخالق منصور فرحان126476221941046021

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ علي ناجي عبد الرضا126477221942139176

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيزينب عباس عطية عجيل126478161942239022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيفاطمه فاضل عبد العظيم خضير126479161942153047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد حسين صعيصع محيسن126480221941096081

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الحسين عطية زغير126481161941121010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيهديل محسن جاسب صالح126482161942202195

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمحمد ابا ذر محمود قاسم126483251941009210

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيسجى محمد عبد الرضا هلول126484251942062504

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائيزينب الحوراء رشيد حميد عماره126485281942063043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيمحمد جاسم محمد مرجان126486241941025034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائياسماء حسون منزل عمران126487241942088004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي عباس عيسى حبيب126488161941075172

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةاحيائيسجى سلمان عبد القادر محسن126489161942339010

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب مصطفى كامل جبر126490161942332063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عقيل طعمه ظاهر126491161942165186

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية العزة للبنينالنجفاحيائيحسين حليم عباس عبد الحسن126492251941016011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي شمخي نعمه ابراهيم126493251941205195

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيمحمد عيدان حسن جبر126494281941032025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيعلي جاسم سكر عبيس126495231941051075

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0اعدادية الشطرة للبناتذي قاراحيائينور كاظم غازي منشد126496221942161080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيمرتضى حميد كاظم عيسى126497241941039057

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية الدر االهلية للبنينذي قاراحيائيسيف سهيل نجم عبد126498221941099029

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيجنان رحيم حنون كاظم126499161942145039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيعلي فائق خشان علي126500221941051063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمنتظر رياض جابر عبد126501251941044399

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائينور الهدى عبد هللا نفل مخوضر126502281942055111

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية الكندي للبنينبابلاحيائياحمد محمد كاطع عنقود126503231941007012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيختام إعجيمي جابر دحام126504161942204018
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائيحسن مهدي وحيد عطيه126505281941007006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد حميد هتير جلدي126506161941089002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب حبيب حيدر غريب126507161942184138

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائيهدى عبد هللا عودة عبد الحسن126508281942081060

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيجعفر اسعد صكبان عوده126509161941140015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيحسن سعدون هاشم عباس126510281941001025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيمحمد صبري سالم حاتم126511281941011047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية ام عمار للبناتميساناحيائيزينب سمير بدر اسماعيل126512281942077027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاتن عالء قاسم اعبيد126513161942299018

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيهديل كريم عاشور محيسن126514221942141263

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيعلي بشير عبد علي ياقوت126515161941030022

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيفاضل منصور جبار فرج126516161941030030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيعبد الرضا سعد حران صيهود126517221941243008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيايالف علي حميد طاهر126518281942069008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيباقر عبد الباري زويد فرحان126519221941026009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية الصادق المختلطةالديوانيةاحيائيقاسم احمد رحم لفته126520241941157007

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء حيدر ناصر سعدون126521161942207040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية قلعة صالح للبناتميساناحيائيفاطمه عادل عبد الزهرة جبر126522281942066032

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيزينب اسعد شاكر عباس126523161942230030

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى رعد كريم عبد126524221941053147

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية القانتات للبناتالديوانيةاحيائيغادة فاضل رحيم بديهي126525241942184035

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية سيد االنام للبنينالديوانيةاحيائيجاسم محمد كريم حسين126526241941039009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيساره عبد علي جبار محمد126527161942240055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى عبد الهادي مسير عليوي126528251941031818

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيرجاء كامل عطوان عجة126529281942058011

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيسجاد جبار رحيمه خنياب126530281941032014

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعباس كامل ضيول فزيع126531221941035122

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية كرمليس للبنيننينوىاحيائيمحي الدين شمس الدين محمد نقي126532171941071004

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزينب نواف خصاف عباس126533221942157061

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جابر كاظم جابر126534161942293015

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيهدى حازم حسين علي126535281942075028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد العزيز صكبان علي126536221942135080

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيحوراء حيدر عيدان ناصر126537221942166012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتالديوانيةاحيائيغدير يحيى خليف كاظم126538241942141063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيتبارك سلمان جبار مهاوي126539281942055020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية كميت للبناتميساناحيائيحوراء ستار جبار فرحان126540281942067003
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينالديوانيةاحيائيعباس سالم رحم عبد126541241941204052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيهيام علي ايدام غويرين126542291942079047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0اعدادية السما للبناتكربالءاحيائيبتول محمد زكي فاضل احمد126543271942083013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيصبا جبار حمود عبد الرضا126544161942332073

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيعلي ناصر كاظم عويز126545161941355062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيزهراء محمد عبد االمير سعيد126546241942114144

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةاحيائيغدير خضر محسن عبود126547241942081071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عدنان موسى عواد126548221942178090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيتقوى علي فهد صالح126549221942178033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائينور علي ركاد جباره126550221942111062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد ابراهيم شاكر حسين126551231941020301

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعباس علي كنان علوان126552221941002133

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيامير صالح متعب جياد126553241941013016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمحمد باقر لقاء جواد كاظم126554251941042020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنينالنجفاحيائيمسلم كامل سعيد كاظم126555251941042025

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيعون عبد الجليل درويش حسين126556221941302044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيايوب ناصر منشد بكان126557221941302008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةاحيائيمنتظر قاسم عباس مسرهد126558241941017079

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتالديوانيةاحيائيرسل صباح عيسى حسين126559241942122034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية الكحالء للبنينميساناحيائياحمد حسن هاشم عيسى126560281941007001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية نفر للبنينالديوانيةاحيائيمصطفى حسين طارش كشمر126561241941025039

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي رسول غالي مطر126562221941098106

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمهدي صالح مهدي راضي126563281941006166

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0اعدادية ميثم التمار للبنينميساناحيائيمهيمن عباس عطا جابر126564281941016052

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية االقصى للبناتميساناحيائيتقى مهدي عبد هللا عبد علي126565281942071004

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية النبوغ للبناتالكرخ االولىاحيائيمنار رعد صالح مهدي126566101942098020

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيدنيه عبد الرضا خشين عويد126567281942073010

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عبود احمد عبود126568161941140039

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيايمان كاظم جابر هاشم126569281942062010

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية قلعة صالح للبنينميساناحيائيحسين فوزي الزم دواس126570281941014007

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعباس جالب جبار رهيف126571221941031083

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيطيبه حسن جباري شندي126572281942068056

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيمرتضى علي موسى عزيز126573281941006151

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيغدير ناصر شيهان شهيب126574281942074043

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيكوثر رهيف صالح عناد126575281942068077

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميساناحيائيزينب محسن فرحان صبيح126576281942053002
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد حميد لطيف جبار126577161941089060

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائينور كريم كاظم زبون126578281942062054

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0ثانوية المشكاة للبناتميساناحيائييقين علي هاشم حسن126579281942081064

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0اعدادية المرتضى للبنينميساناحيائيسجاد فرحان خالد عبد الرضا126580281941002020

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0اعدادية الشامية للبنينالديوانيةاحيائيعبد هللا كريم مهدي حسين126581241941015076

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد بدر شريف غضيب126582221941098059

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيمريم رياض عبد الزهرة فرحان126583281942051092

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيعلي محمد نعمه مهاوي126584271941002126

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيميثم مسلم كاظم سعد126585251941150393

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيعباس كاظم علوان جابر126586281941032016

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية فضة للبناتواسطاحيائيعلياء هاشم مجيد علي126587261942095032

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائيتبارك محمد رحيم جاسم126588281942064008

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيزهراء علي جاسم عبود126589281942051049

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية االندلس للبنينميساناحيائيعلي كريم رحيم محمد126590281941009036

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية الفجر  للبنينذي قاراحيائيعبد هللا مالك خالد محسن126591221941031100

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه فريد محسن مطرود126592221942321129

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية الوارثين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيباقر محمد حسن مفتن126593151941013012

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0اعدادية البصرتين للبنينذي قاراحيائيبهاء مضر حرمس هلجان126594221941029016

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ثامر سعدون رحيل126595221941053082

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيسكينه رحيم عبد هللا هبيش126596281942051071

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية منابع العلم االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد رحيم خلف شخير126597161941342001

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0اعداديه الرواد  للبنينكركوكاحيائياحمد محمد احمد عبد هللا126598201941022019

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيتقي قاسم عبد االمير ماشي126599251941031116

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائياالء رحيم عبد الحسين مظلوم126600261942086013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينواسطاحيائيميثم وسام صاحب عبد126601261941022173

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الفهود  للبنينذي قاراحيائيمحمد جاسب كريم عبد الرزاق126602221941046064

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةاحيائيسعد زياد عثمان مشوط126603161941039020

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيحسين مشط حمود هاشم126604281941151073

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيحسن علي أدخينة حمادي126605221941225006

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء قدوري وارد عبد الرزاق126606221942175112

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.3اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيعلي حيدر كاظم ياسين126607221941072064

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيسيف علي سلمان غازي126608251941150162

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيزينب حسن مطشر عجيمي126609221942147039

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيحسين نزار ادريس اسماعيل126610161941001036

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية سبأ المختلطةبابلاحيائيعلي رضا هاشم عبدالسادة126611231941191040

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين صالح عودة مهذول126612221941098028
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية القمة االهلية للبنينالنجفاحيائيكرار هاتف حسان موسى126613251941200138

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيزهراء رحيم حامي شلوحي126614281942058014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائينبأ عمار درعم غازي126615281942060041

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميساناحيائيزهراء ضياء محمد شغيدل126616281942080013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية خولة للبناتميساناحيائيبراء رحيم هادي رهيف126617281942083007

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائياخالص قاسم طعمه نجدي126618281942072002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0اعدادية الغدير للبناتواسطاحيائيبنين عباس عبد الحسين نشمي126619261942086031

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيساجده علي لطيف محمد126620281942065034

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائيوفاء حنظل عبد الحسين حمد126621241942120311

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيمريم حسين طالب هليل126622281942065057

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيشروق حسين حوشي امشالي126623281942055077

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيسمانه عبد الواحد حسين يوسف126624281942068050

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية الكحالء للبناتميساناحيائيهيفاء حواس صفوك باتول126625281942061048

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عمار علي حسين126626221942141057

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائيزهراء عواد فليح ناهي126627221942386014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0اعدادية الفاروق للبناتكربالءاحيائيزمن محمد عبد االمير عبيد126628271942069041

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيردينا حسين فالح حسن126629221942103069

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيرغد صالح حسن علوان126630231942137021

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيهناء غالب جابر عبد126631221942204168

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتواسطاحيائيفاطمه الزهراء علي عبد الرضا حسين126632261942120183

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0اعدادية المجر الكبير للبناتميساناحيائيزهراء محمد حسين علي126633281942062029

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائينبأ مجهول عليوي محسن126634271942058272

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيزينب علي حمود جازع126635221942413041

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائيأزل ضياء هاون حسيب126636221942137001

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيرسل محمد عجمي رحم126637241942114094

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيزهراء جادم جاسم جريد126638281942055044

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيقمر طة ياسين واوي126639281942069050

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيحنين محمد كريم ياسين126640281942068019

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيزينب كاظم سبهان سلطان126641281942069033

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطاحيائيريا عبيس فاضل جلوب126642261942108059

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيعذراء ياسر شبيب علك126643221942165087

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب راهي شبل نصيف126644221942394045

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية612.0ثانوية القسام االهلية للبناتواسطاحيائيزهراء جميل منصور يوسف126645261942122009

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيكوثر عدنان شياع منصور126646221942104035

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةاحيائيرقية ابا زيد لعيبي عبد الحسن126647161942179003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائياستبرق احمد جمعة ماذر126648161942278001
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيزهراء عماد عبدالمحسن عبيد126649241942082034

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية610.0اعداديه يافا للبناتالديوانيةاحيائينرجس عبد الحسن هادي جالب126650241942117147

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائينبأ عبد الحسين عبد زيدان126651281942055106

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيختام عدنان جاسم محمد126652221942141078

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائينبا كريم رهيف معدي126653221942178145

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى عواد جبار منشد126654161942152236

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب صباح جحيل صيوان126655221942141137

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيغصون سالم ريسان عجيل126656221942162083

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيسارة علي داخل نايف126657221942158052

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياديان حربي حامي جوده126658221942153013

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء حامد خضير حمود126659221942393037

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيفاطمه رشيد صالح هاشم126660221942106038

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانويه المصابيح للبناتالمثنىاحيائيفاطمه عبداالمير جلعوط كشيش126661291942079034

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانوية البدر المختلطةذي قاراحيائيتبارك وضاح ضيول سعدون126662221942216007

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0ثانوية النهضة للبناتذي قاراحيائيعذراء جميل ضيدان كويش126663221942147052

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيتبارك عبد الزهره عطيه عبود126664281942068016

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيرسل عليوي فرج محيسن126665221942141089

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيوجدان كريم شعالن عالوي126666221942139194

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيليلى امير عبود لفتة126667221942135166

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيساره عادل ثامر نخيل126668221942398018

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائينبا عزيز محمد نور126669221942163066

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائياستبرق محمد عبد علي جريد126670221942162003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب لطفان خلوف جاسم126671221942143183

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيساره خضير مظلوم خصاف126672221942153196

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء وارد مايع مهورش126673221942153164

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية605.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء وحيد بنوان راشد126674221942175064

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيسحر سعيد خلف زغير126675221942424105

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيرنا عزيز محمد نور126676221942163023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيضحى سعد كاظم ناصر126677221942108029

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيشهد نعيم محمد جبار126678221942412043

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر تركي جبار126679221942323134

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603.0اعدادية المدحتية للبناتبابلاحيائيفاطمه محمد عليوي جمعه126680231942090224

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيتبارك رحيم حسن شيال126681221942103038

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيأسراء صالح مهدي خضور126682251942062004

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية603.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيهاجر نعيم هاشم مسير126683221942321161

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602.0ثانوية الغفران للبناتميساناحيائيفاطمة سعد جلوب داغر126684281942069043
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602.0ثانوية علي الغربي للبناتميساناحيائيأية يوسف خليف منخي126685281942065003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائياخالص احمد علي زاير126686281942072001

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب سامي طاهر فعيل126687221942153174

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602.0ثانوية حواء االهلية للبناتبابلاحيائيصفا غسان كريم كشاش126688231942153112

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602.0اعدادية المناذرة للبناتبابلاحيائيزينب قاسم محمد عبود126689231942078063

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية602.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قاراحيائيصفاء حسن عبد هللا فالح126690221942233004

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0ثانوية النورين للبناتالديوانيةاحيائيوفاء يحيى راجح شاكر126691241942138047

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائييقين حسن غريب جبر126692221942150070

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيغفران عبد الرضا كاطع عليوي126693221942165091

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيزينب موسى محسن مهدي126694221942198024

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزهراء ظافر عوده حسن126695221942209067

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيزينب علي حميد سلمان126696221942163037

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيكوثر عيسى عبد الرضا محيل126697161942221020

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتبابلاحيائينور ناجح ياسين حسين126698231942154051

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0اعدادية اسماء للبناتالديوانيةاحيائيعذراء شاكر الخير عبود126699241942104108

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0اعدادية الخنساء للبناتالديوانيةاحيائيكوثر عباس جبر عمران126700241942114262

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0ثانوية النبوة للبناتذي قاراحيائيضحى خضر جلود ابراهيم126701221942205006

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائياسماء غالب جابر عبد126702221942204011

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيحنان مهدي صالح حسن126703161942221009

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيهديل صادق كامل جبر126704221942153356

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتواسطاحيائيزهراء كريم خضير دغمير126705261942089057

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيطيبه حسين حمزه عريبي126706261942087087

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية السرور للبناتالديوانيةاحيائيحوراء عبدالكاظم شمران صكبان126707241942085026

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0ثانوية تبارك المختلطةالديوانيةاحيائياسماء محسن اسماعيل ناصر126708241942164004

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0ثانوية الصديقة للبناتالديوانيةاحيائيهديل ناصر عبد الحسين جبار126709241942146063

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةاحيائيتبارك كريم فتالوي كاظم126710241942220091

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيعذراء ماهر عيدان جمعه126711231942088311

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيحورية ميثم مفتن ناصر126712221942323080

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية الهدى للبناتواسطاحيائيفاطمة حامد حاكم تالي126713261942090050

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كريم حنون جازع126714221942178075

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيشفاء عبد الكاظم امانه محمد126715251942170278

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيشكران عطية محمد ضاري126716221942139123

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتالديوانيةاحيائيحوراء حسين محمد حسون126717241942136015

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0اعدادية الزهراء للبناتالمثنىاحيائياسيل مرزوك جويد خشان126718291942051014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتالنجفاحيائيساره ستار عبد النبي سلمان126719251942097075

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0اعدادية ميسلون للبناتالديوانيةاحيائيزينب مؤيد ياسر نعمه126720241942106096
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتالبصرةاحيائياسراء محسن سلمان علي126721161942450001

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائيزينب كاظم حسن صبيح126722161942153031

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيآيات لعيبي هاشم حافظ126723221942167004

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيطيبه نبيل باقر لفته126724251942100275

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةالنجفاحيائيرقيه حليم علوان خضير126725251942119019

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيعهود خالف صكبان ثجيل126726221942204103

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيايات حسين علي حسن126727281942068007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية675.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزهراء علي راشد محمد126728221942185057

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيطيبة سعدي عبد الرحيم حسن126729221942113189

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عزيز جودة صبيح126730221941077035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب وناس يوسف حسين126731221942393092

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب نعيم سعدون حطاب126732221942113155

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين نعيم طاهر هاشم126733221941002090

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيأديان عدنان علوان صالح126734221942166001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيغدير طارق محمد محيسن126735221942102044

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية التضامن المختلطةذي قاراحيائيأحمد هيثم صابر علي126736221941016002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد عبد النبي عبد الحسين علوان126737221941002019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائياسراء سعد سلمان هميم126738221942185005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائييقين منعثر محيسن نصر هللا126739221942113311

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0اعدادية الحكيم للبنينذي قاراحيائيحسين رياض هادي جاري126740221941026015

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيسهيلة فهد عواد شفلح126741221942155084

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية669.0اعدادية االصالح للبنينذي قاراحيائيقاسم عقيد جلود شلش126742221941015027

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيفاطمه سعد زوري جبار126743221942185092

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية668.0الخارجياتذي قاراحيائيزهراء صالح نوري صادق126744221942401028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيمريم مهدي زغير حجاي126745221942185107

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيهبه جليل عتيوي هداد126746221942412077

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزينب جاسم مشحوت وهيب126747221942157052

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيغصون علي جعفر وهيب126748221942110043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمرتضى مراد جوده سلطان126749221941091159

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيميقات حسين محمد صفوك126750221942113255

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيهالة جبر عباس ردام126751221942155115

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب حسين علي غضبان126752221942185065

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الكاظم موسى كاظم126753221942190109

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.8ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائيعلي اياد علي مزهر126754221941080017

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائينبأ فاضل حرب نجد126755221942112077

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيمريم صدام معوجل دبيس126756221942167058
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم ذي قاراحيائيزينب كريم قاسم محمد126757221942228003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائياماني عواد مجيد شنيار126758221942146007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عبد  هاشم عطيه126759221941040040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار ناجي جواد محمد126760221942414159

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيتبارك علي شاهين بريسم126761221942185023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.6ثانوية الكرار للمتميزينذي قاراحيائياحمد علي محسن علوان126762221941080005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين بدر عباس مصلح126763221941096019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه غياث فهد ضيدان126764221942125208

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيحوراء عماد حميد سلمان126765221942309007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيمريم لفته طاهر منهي126766221942170083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيابرار أحمد سالم احمد126767161942152006

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيعباس موسى محمد رضا126768221941010088

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائينرجس عبد الرزاق حسن ساجت126769221942190212

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزينب حسين محمد كاظم هادي126770221942209084

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيهاجر عبد الرحمن هادي عليوي126771221942112083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي باهض هميلي126772221942414075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيزهراء يحيى حسن جبار126773221942160022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيرحاب ذياب هاشم جبر126774221942321055

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيكرار هادي حنون ساجت126775221941003149

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيمحمد جاسم محمد مظلوم126776221941007071

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء ناجي حمود جابر126777221942125071

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيعالء آمن جواد عبد الواحد126778221941219012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيمريم عبد العالي محيسن عناد126779161942221023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائينرجس حاتم فرهود مزهر126780221942143281

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قاراحيائيشروق غالب ثجيل كاظم126781221942420020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيبراءة عبد الحسين نعمه عبد الحسن126782221942113034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد شنته شغيت126783221942113099

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد عبد الزهرة شالل ماجد126784221941002018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد مذبوب مويش126785221941040114

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةاحيائيحسين صالح هادي صالح126786161941028009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيايمن فاضل نايف حرمس126787231941009018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعباس ظاهر مالك علي126788161941131023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيمحمد حسن ثامر حسن126789221941005056

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0اعدادية البيان للبنينبابلاحيائيغيث محمد عبد حسين126790231941014083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد صفاء عزيز توفيق126791161941119022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي محمد وادي126792221942143082
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حيدر مطر حسين126793251941044079

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيعلي حسين حنش كزار126794221941081039

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية البرهان األهلية للبنينالبصرةاحيائيمجتبى عبد دخيل عبد النبي126795161941089053

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.3ثانوية الزهراء للمتميزاتذي قاراحيائيمنن احسان اياد داود126796221942159031

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيمروه فاضل حسين غريدل126797221942323277

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي قاسم علي نمل126798161941060088

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسين جالل فاخر خيون126799221941003036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد عبد راضي126800221942158041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيمنتظر ميثاق جاسم محمد126801221941072123

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية الفرزدق المختلطةذي قاراحيائيزهراء محمد حسن جكان126802221942219007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه مالح حسن علي126803221942422029

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيآيه حرب عبد الكاظم جبار126804221942414012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب فرج حسن ملزوم126805161942192040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيسجاد علي ناجي عطيوي126806161941139023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيصالح غالب صالح طويش126807221941003086

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيمنال علي شرموخ نخل126808221942128087

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين علي حميد عبد الرضا126809221941002079

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيرحاب كريم عيسى سهر126810221942106013

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائياديان مزهر مذبوب منخي126811221942175003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائياالء رياض كريمش صاحب126812221942429001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتالنجفاحيائيتبارك يوسف هالل محمد126813251942057014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيعلي جواد كاظم شذر126814221941017052

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيمنتظر معارج فضاله عفريت126815221941004062

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيشهد علي حميد راضي126816161942184189

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيمنار رافد هادي كاظم126817161942228119

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائينور المنتظر عماد حسن عباس126818271941002204

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم باسم عبد الحسين حميد126819221942414151

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيشكران احمد شيال دنان126820221942125170

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائياسيل ابراهيم صبار خفيف126821221942178005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيايات عبد الخالق محمد حطاب126822221942259003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفاحيائيمصطفى حسين جفات عبد هللا126823251941044368

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيحيدر صباح ريسان جخيم126824221941057010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي محسن علي عبد هللا126825161941088016

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء سالم شخير كطل126826221942135077

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيازهر كريم جاسم حسين126827221941003019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيهيام غالب ثجيل معارج126828221942428023
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء باسم عايز بشاره126829221942415006

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار رزاق عباس كاظم126830221942396021

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى ظافر كاظم سلطان126831221942414124

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفاحيائيزينب اسعد حسين عبد الرزاق126832251942096185

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائياسيل رحيم جاسم حفاز126833221942272003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيدعاء عبد الكريم شنشول شريجي126834221942106010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب راشد غضبان هاشم126835161942278014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمرتجى حردان شمران جحيل126836221941091153

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيحنين علي محسن لفته126837221942154026

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةذي قاراحيائياحمد ريسان حسن مزبان126838221941246001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيسارة خالد جكن خريبط126839221942142025

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عادل كاظم شعيبث126840221942191002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيغدير بسام عويد عبد الواحد126841221942414133

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىاحيائيهدى عبد االمير شنان126842291942058086

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى صادق جهد سهل126843221942415019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيطيبة فريح عبد عكلة126844221942134062

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد طالب فيصل منشد126845161941060006

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيكرار مشحوت منصور حسين126846221941017066

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيالهام عواد زويد حسين126847221942188003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيايات باسم محمد شويل126848221942125024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيزهراء علي جبارة محمد126849221942183043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية التميز للبنينذي قاراحيائيعلي سالم حسين حميدي126850221941356066

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيكاظم رزاق سعيد صالح126851221941096068

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيفاطمه نعيم جبار صبر126852221942102051

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيعباس فاضل سلمان رداد126853221941040092

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء رفعت حميد حسن126854221942421030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيزينب عبد الكاظم حسين ياسين126855221942112047

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيميساء عباس فاضل ناصر126856221942128089

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياسراء ابراهيم محمد عالج126857221942153016

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيهزاع مالك جازع عوده126858221941017093

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةاحيائيباقر ناجي لفته ستار126859161941135003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيسجاد فاضل عبد العباس سعود126860221941035103

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي هادي منصور حسين126861221941076096

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد عدنان خلف ثامر126862221941092052

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائينوران حسين علي صالح126863221942103186

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك طالب عبد الرحيم غانم126864221942141056
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائيزهراء محمد عطية عبد االمام126865161942294009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد رحيم فضل126866161941139030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائياحمد مزهر دريعم مزعل126867221941057003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية االستبرق للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد راضي عبد العظيم126868221942392023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم عمران جبر126869221942157036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية بابل المختلطةذي قاراحيائيهاجر شهيد ماضي زغين126870221942259023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب حسن علي محمد126871221942139098

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كامل ياسر عباس126872221942141122

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائينور ماجد فارس مران126873161942257053

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمقتدى ميثم عواد محمد126874221941095034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية االصالة للبناتميساناحيائيفاطمه سعد منعم ماهور126875281942051085

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيتبارك ثائر علي صالح126876221942323049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيسهيله عبد الواحد مهدي عبيد126877161942383091

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية646.0ثانوية الصمود للبنينذي قاراحيائيعلي احمد خضير عبد126878221941008011

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعبد هللا سمير سعدون شويعي126879221941306155

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيابابيل حسين علي يوسف126880221942154005

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيكوثر جواد كاظم سدخان126881221942135163

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي حسن بدر عبد126882221941302039

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية الجزائر للبنينذي قاراحيائيامير عباس لفته نعيمه126883221941042002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.5للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيسكينة عالوي عبد العباس مالك126884241942109009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية البتول المسائية للبناتالنجفاحيائيمريم حسين عبد نور حراوي126885251942170365

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي عبد الحسين موسى126886221942139052

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيمصطفى باسم خضير سفيح126887221941036280

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمرتضى عبد الجبار محمد عفراوي126888221941002256

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين رزاق لفته126889221941314024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيعباس حسين علي محسن126890221941010083

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي غالب عمار126891221941372036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائيمحمد قيس عبد الساده مهوس126892221941095027

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء مهدي فالح مشعان126893221942143084

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائينور سمير خضير راشد126894221942103183

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب حيدر عبد الباري صالح126895161942165220

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد سلوان رحيم جابر126896221941076114

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائيمحمد مهدي حسن عبود عنيد126897221941039126

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيخضر عزيز حسين عبيد126898221941076049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيايات علي عبد سبع126899221942135019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسن نزار جابر عبد هللا126900161941060029
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0اعدادية رملة للبناتذي قاراحيائيمروه رشيد عبد المنعم علوان126901221942115065

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية الكسائي للبنينذي قاراحيائيعبد القهار فرحان سعد ذعذاع126902221941244011

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيحنين عايد خزعل ثجيل126903221942153087

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيبيداء ستار رمضان ناصر126904221942178028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي مطر موسى ظاهر126905221941036196

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة ذي قاراحيائيميس رحيم عبد بريش126906221942112075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عماد رحيم محسن126907221942414078

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد مرتضى محمد جعفر126908161941363007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيضحى صباح شنون علي126909221942125179

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية الشهداء للبنينذي قاراحيائيحسين محمد حسين رحيم126910221941057009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائينوره علي وحل سلمان126911221942321160

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد خير هللا جاسم126912221942154050

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائيآيه مؤيد صالح هالل126913221942158007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسن جليل موحان صبيح126914221941036043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيايناس سلمان عبد الحليم حسن126915161942280018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيآيه برزان خلف حسن126916221942153055

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحسين علي محمد جاسم126917221941036076

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيمحمد عوده عبد هاشم126918161941030041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي ستار غضبان حسين126919161941433002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيابرار نجاح عبد الحسين جاسم126920221941079001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الفرات المختلطةالبصرةاحيائياسماء مسلم هاشم اسماعيل126921161942301002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينالنجفاحيائيمصطفى محمد عبد الحسين شندي126922251941151131

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةاحيائيسجى خضير عباس حسون126923141942073075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيزهراء رعد تكليف مطر126924241942101052

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيبارق سعد طارق عيدان126925251941031104

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفاحيائيكوثر عوده صافي شلب126926251942053076

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الجنائن للبناتبابلاحيائيزهراء حسن هاني حسن126927231942102018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية الفاضالت للبناتديالىاحيائيزهراء ضياء صيهود صالح126928211942102047

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمهدي عزيز سلمان رحمي126929251941012173

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيرفاه جميل هاشم ناصر126930271942088082

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينالنجفاحيائيباقر زاير علي سلطان126931251941045018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزينب محمد علي حسين126932251942059361

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينالمثنىاحيائيعلي فاضل صاحب سعود126933291941005082

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةاحيائيهبه عصام حسن عبد هللا126934161942237022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةاحيائيحوراء مسلم كامل بادع126935161942175011

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينالرصافة الثالثةاحيائيكريم عباس محسن كاطع126936151941011128
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الرحمن حميد سفاح126937221941003192

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةاحيائيكرار حيدر عزيز عبد الباقي126938161941083022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيامنه عبد الرحيم موسى عوفان126939221942143023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيزهراء طاهر عامر حمد126940221942106022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية الفرات للبنينكربالءاحيائيزيد عبد االله عبد الحسين سلمان126941271941014087

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيشهد احمد غالي جالب126942251942062534

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيامير حيدر عبد االمير عباس126943251941009029

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيحوراء علي حسين شناوه126944221942209040

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعلم الهدى خالد كريم خضير126945161941061018

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي صالح مهدي جبر126946221941002166

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية السبطين المختلطةذي قاراحيائيمحمد كريم فليح حسن126947221941344012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائياحمد رحيم عطية مذبوب126948221941058002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيذو الفقار حيدر صادق علي126949251941031261

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيتقوى رحيم شيال كاظم126950221942421019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية العقبة للبناتذي قاراحيائيخوله رزاق تالي محمد126951221942111014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ناجي جهاد عطية126952221941098124

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيايه سعد علي حسين126953221942160007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيزهراء مطر حسوني خشان126954251942062391

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية االمال االهلية للبناتالبصرةاحيائيبشرى عوده حيال صحن126955161942299004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيعلي محمد كتاب جازع126956221941003131

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيأم البنين رياض شناوه حاشوش126957221942165002

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيافنان عدي احمد عبود126958161942280010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيمجتبى عوده بجاي عبود126959221941091139

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى نعيم بناي عبد هللا126960221942142050

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتذي قاراحيائيمنار جليل اركاد وجح126961221942396020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنباراحيائيهشام خالد ثابت زغيبي126962191941020065

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مقداد عبد الزهره محمد126963251942101226

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيكرار حميد عبد الخضر عبد126964221941098137

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية كصيبة المختلطةواسطاحيائيضياء كامل خضير عبد الرضا126965261941173012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية المغيرة للبنينديالىاحيائيناجي غازي ناجي سلمان126966211941051028

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0اعدادية االمام علي للبنينبابلاحيائيعلي عامر حسان مهدي126967231941002176

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيهجران شاكر محمد صحن126968221942168043

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى رائد قاسم ماهود126969161941094108

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيوفاء مواسم حسين سلمان126970241942168124

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيايات جاسم محمد حسين126971161942247009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحيدر ناظم عبد الجليل صخيل126972221941002101
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور محمد كريم عامر126973221942125271

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيشمس الضحى جليل عكاب سلمان126974251942108215

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمصطفى نعيم صكبان جبر126975221941002278

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية التميزاالهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي صادق مهدي126976221942421034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائييسر مكي وهاب حبيب126977251942108368

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائياحمد علي بهلول فالح126978221941002022

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيتبارك احمد مجيد كريم126979221942153071

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قاراحيائياحمد رعد علي حاجم126980221941039006

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد هللا نعمه عفج126981161941033036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيعلي دخيل علوان عبد الرضا126982221941035138

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء غانم ناصر وطان126983221942414046

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين علي عباس126984161941043014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيدعاء يحيى عطيه ثامر126985221942103064

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين بجاي راهي126986221942394037

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائينبأ اياد طارش شذر126987221942143277

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0اعدادية الخالص للبنينديالىاحيائيعلي احمد صادق حسن126988211941002085

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحسين حواس وادي126989221941049025

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0ثانوية التوحيد المختلطةبابلاحيائيحسين سالم مزهر طليع126990231941204009

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد عماد نصيف جاسم126991221941035213

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الغني كريم طاهر126992221941058077

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمؤمل كاظم خلف جبر126993221941003155

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائيثائر حسن ياسين حبيب126994221941017014

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيزينب وليد حسن علي126995221942185068

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيمريم سعد خيون حنون126996221942103163

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمرتضى حيدر خلف جاسم126997221941019149

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0اعدادية أور للبناتذي قاراحيائيلجين وليد علي غياض126998221942154081

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية الشعائر االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي سعد فلفل شالش126999161941346011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيزين العابدين رياض خلف محمد127000221941091067

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائياشرف حميد شاكر عزيز127001221941013014

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحسن مهدي محمد127002221941002168

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيفاطمه ياسر حسين فيصل127003221942157077

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيسجاد سعد جبار عيسى127004221941037048

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيسحاب حنون وريور عيسى127005221942155081

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0ثانوية الشمم للبناتذي قاراحيائيمهى غني شالل صخي127006221942198038

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك محمد فيصل حسين127007221942191003

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيهبه فارس منذر باقر127008221942125280

3590 من 3528صفحة 
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيالحوراء زينب كريم كاظم عودة127009221942113016

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزينب عبد الغفار حنون جفيت127010221942156102

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيرنيم كريم لطيف محمد127011251942062302

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قاراحيائيعباس حسين جبر وجح127012221941005026

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد مسافر فاخر127013221942113125

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينذي قاراحيائيمجتبى نعيم ساجت ختيل127014221941367032

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر حمود حسين عبود127015161941001118

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك حسن نثر خفي127016221942139029

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيعبد هللا هادي سعيد صحن127017221941033060

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيضحى ستار جابر كيطان127018221942207035

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قاراحيائيزينب هاشم وحيد عبد127019221942188020

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيتقى علي محسن رويس127020221942139040

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية االعمار للبناتذي قاراحيائيعبير قهيوي سلمان كمر127021221942430012

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةاحيائيعون طالب ناجي خلف127022161941030028

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيهدى محمد سعيد عبد ظاهر127023221942153354

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيفدك كاظم غركان جابر127024221942183068

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيرملة عادل نعمة حسين127025221942128033

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائياسراء محمد عبد الحسين خليف127026221942143009

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبركات عدنان عبد الحسين كريدي127027221942141041

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيمقتدى كاظم خنيفر حمود127028221941069064

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيبتول عيداوي شليج شالل127029221942153061

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية الهناء المختلطةذي قاراحيائيفاطمه البتول صالح عبد النبي جاسم127030221942276005

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيطيبه شريف يوسف جواد127031221942414128

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية زيد بن علي المختلطةذي قاراحيائيميعاد جبار جواد عنتيك127032221942217004

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0اعدادية تونس للبناتذي قاراحيائيمروه فليح اجحيل امونس127033221942106044

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيحوراء جادر كامل درعم127034221942105029

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية البساط االخضر للبنينكربالءاحيائيمحمد طعمه عمران عزام127035271941034088

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائياالء جبر سلمان مشدوه127036221942424013

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيعذراء هاني حسين سهر127037161942309027

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيهاجر ستار عنيد عواد127038221942190221

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قاراحيائيعلياء ستار شريف طاهر127039221942212010

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن عبد الكريم حسن127040221942412026

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد جواد حسن عيسى محمد127041221941096080

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية القيثارة للبنينذي قاراحيائيمحمد شهيد عبد حذيه127042221941051070

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي كامل مطشر فرحان127043221941002183

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب صبيح رحيل مسير127044221942153178

3590 من 3529صفحة 
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية النهوض للبنينالرصافة الثانيةاحيائيحسين علي جباري علي127045141941047042

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينالمثنىاحيائيمرتضى كامل صالح جبار127046291941008047

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائينور سعد قاسم عباس127047221942109081

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيحنين علي كاظم بدر127048221942415003

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيجنان محمد حسين مغيصان127049221942156029

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيعلي عدنان عيسى عمران127050221941036184

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائيزهراء اياد محمد وداعه127051221942150023

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيكواكب عاشور شعير عكال127052221942185100

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيايات محسن علي نصار127053221942417010

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيزهراء ياسر نعمه ضيدان127054221942103103

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائينبأ حيدر حميد صكر127055221942203088

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد رشيش عويد127056221942153125

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيدينا عمار صبري كاظم127057221942185032

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء محسن جبر محيسن127058221942178047

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ناصر حسين يوسف127059221942210021

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية625.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيرقيه ثامر مجبل حزام127060221942185044

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائينور عادل ابراهيم حسن127061221942113279

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيرواء كريم عبد الرزاق عطشان127062221942153123

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيرسل سعد جاسم عطية127063221942116014

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيسحر محمود حكروص صخي127064221942170053

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيفاطمة راجي عذاب كاظم127065221942165092

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى سفيح حسن ذباح127066221942393136

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيفاطمه كامل عطشان خالف127067221942153271

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائينرجس باشر غافل عناد127068221942175228

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيشهد احمد ناصر حسين127069221942185080

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيزينب شاكر خلف جعفر127070221942102035

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائياسراء ذياب عوده صكر127071221942169001

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائينهى فاخر محسن عجيل127072221942164080

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيساره عبد الحسين خليفه حنون127073221942209102

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائينور الهدى محسن عبد مشحول127074221942151059

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قاراحيائيرحمه حسين خضر حسين127075221942391019

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيحنين راجي فيصل سمير127076221942165024

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيبلقيس جاسم غني كاظم127077221942153064

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيحنان علي حزام سعود127078221942146014

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيليلى جياد خاجي صحن127079221942168038

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قاراحيائيهوازن سالم شاكر صبر127080221942168046
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيدعاء نعيم ريسان ذخر127081221942157023

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيهدى حسين مهدي صالح127082221942139187

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد محسن فجر127083221942143185

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قاراحيائيايات علي حمادي غافل127084221942170009

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيروان ماجد محسن مطرود127085221942203035

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيمراحب فهد ضاحي خضير127086221942165107

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قاراحيائيحوراء رضا صالح حسين127087221942108008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيضحى عبد العظيم كريم سباهي127088221942113188

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيوجدان ناجي حسن فراك127089221942175257

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية الوحدة للبناتذي قاراحيائينرجس محمد مراد عناد127090221942150058

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيتمارة عادل حمادي محيسن127091221942183015

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائينور الهدى حسين ناصر علي127092221942243005

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة جواد كاظم طارش127093221942142032

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية الناصرية للبناتذي قاراحيائيختام حسن ثجيل زاهي127094221942149008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0اعدادية الوركاء للبناتذي قاراحيائيزينب باسم شنته مري127095221942157050

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية القلعة االهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة سالم خلوهن مخلف127096221942204110

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قاراحيائيتغريد حسن مطشر كشيش127097221942202008

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية فدوى طوقان للبناتذي قاراحيائيغصون نصيف خالطي شهد127098221942131020

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيحوراء صبري عبد عطيه127099221942175052

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيريام ابراهيم صبيح حسين127100221942143117

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيمنى عدنان عيسى صافي127101221942207042

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب رحيم عبد السادة طعيمة127102221942424091

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائياديان عباس جبار خليل127103221942136001

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيشهد سلمان عيدان وسمي127104221942162072

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0ثانوية الزوراء للبناتاالنباراحيائيلندا طه امين محمد127105191942155029

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية616.0اعدادية الوفاء للبناتذي قاراحيائيزهراء حسن منصور راضي127106221942172032

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيأسيل سالم علي معالن127107221942139007

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيسجى حسن عطية جليخ127108221942143195

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيناهده عزيز هادي معيدي127109221942151056

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر جلود عامر127110221942153135

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيوجدان فرحان دويج مطير127111221942113305

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء فاضل داخل عبد127112221942415009

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0اعدادية النجاح للبناتكربالءاحيائيرقيه رحيم عبد نور زغير127113271942060123

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية614.0االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراءالنجفاحيائيزينب احمد شاكر ابراهيم127114251942072011

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613.0ثانوية االدريسي االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب محسن مطشر رويح127115221942429016

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائينور يوسف يونس خيون127116221942109084
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية635.0اعدادية المصطفى للبنينواسطاحيائيامير عبد السادة دبي عبد127117261941019006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0اعدادية العكيكة للبنينذي قاراحيائيحسن فالح خليف حالوب127118221941041017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية613.0اعدادية قلعة سكر للبنينذي قاراحيائيمحمد عمار شاكر محمود127119221941030016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد حازم كامل عبد الحسين127120271941002161

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية607.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم كريم صكبان حسين127121161942259049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية592.0اعدادية الناصرية للبناتذي قاراحيائيمنار عباس عبد السادة عبد الحسين127122221942149030

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية591.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم الرصافة االولىاحيائيمؤتمن بسيم علي حسن127123131941025041

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية591.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيمحمد فيصل غازي ميزر127124291941153302

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائييوسف ضياء عدنان رمضان127125161941001133

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةواسطاحيائيكاظم اركان فليح مضحي127126261941168004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0ثانوية التحرير للبناتالديوانيةاحيائيعذراء مهدي علوان وناس127127241942101084

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى علي محمد جابر127128161942184286

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيحسين علي عبد الرزاق عبد علي127129161941047008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية533.0ثانوية النجاة للبناتالمثنىاحيائيدالل صباح صاحب حسين127130291942071033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية513.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين عالء حسين عبد العلي127131221941093033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية500.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيحيدر عبد هللا حسن حمد127132161941034015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةاحيائيمحمد عبد الباري جاسم محمد127133161941047025

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية499.0اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىاحيائياريج جاسم محمود عباس127134101942076004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية496.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةاحيائيمحمد ياسين مرزوق محمد علي127135161941062019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عوني حامد حسين127136221941093076

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةاحيائيميمونه ماجد عبد الكريم عبد الحسين127137161942283039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةاحيائيجنات عدنان شاهين حمادي127138161942168011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيمجتبى قاسم جاسم عيسى127139161941075219

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةاحيائيمهدي عبد الخالق عبد الكريم عبد الرضا127140161941046016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيايات جعفر عبود صخي127141161942383014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية477.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيمسلم عيسى عبد الرزاق جري127142161941061040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيدعاء صبيح حسن جازع127143161942164015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيبتول عبد المهدي نور عبد الحسن127144251942108039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتجى احسان حميد عبد هللا127145161941140084

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةاحيائيعلي شوقي عبد هللا خلف127146161941043015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد صادق عبد السادة فلوح127147161941363004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيعلي رسن شائع سهيل127148161941016019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اإلعدادية الشرقية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيياسر صالح مهدي صالح127149141941022119

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقية مالك عبد الحسين جبارة127150161942202055

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيعبير احمد ضيغم سلمان127151161942226094

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462.0ثانوية الرملة للبناتالنجفاحيائيكوثر سجاد كاظم ظاهر127152251942061030
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةاحيائيمصعب سالم نعمة حافظ127153161941069055

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0اعدادية االصمعي للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين كويش ماضي127154161941010017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةاحيائيهبة صباح عبد الرزاق ظاهر127155161942276009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةاحيائيعبد العزيز باسل خزعل جاسب127156161941061015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيعلي سلطان رمل جابر127157161941355054

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيليلى غثيث ناصر عاشور127158161942184242

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةاحيائينورين حسن عبد االمير خميس127159161942198034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةاحيائيزين العابدين عدنان عبد الوهاب صالح127160161941360002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيمنار ناصر شويل راضي127161161942172020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةاحيائيعلي حميد خضير شمير127162161941022023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيعمار نعيم عبد الجبار شعبان127163161941006026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيامال شاكر صالل فارس127164161942244007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا عباس جابر باقر127165161941357035

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية البيان للبناتالبصرةاحيائيزهراء وهاب مردان عبد علي127166161942223005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينالنجفاحيائيحسين حمد لعيوس حمدان127167251941052017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةاحيائيميادة حبيب خضير مزبان127168161942294023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةاحيائياماني خليل خلف ماضي127169161942257008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةاحيائيغفران عبد الحسن موحان عجيل127170161942266011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيفاضل خليل ابراهيم خشان127171161941363039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية البيان للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عبد الحسين سهر موسى127172161942223018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينالنجفاحيائيحيدر محمد عبد الساده حمود127173251941150133

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائينضال عدنان عبد الرزاق عاشور127174161942234085

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيغاده مزهر خلف عكاب127175281942073042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي نجم عبد عكار127176161941060099

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيمروه عامر جالل سالم127177161942145139

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيابو الحسن موسى عبيد موسى127178161941140003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيسكينه محمد جبار امان127179161942234057

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عباس رسن عبيد127180161942332086

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزهراء قاسم عبد الحسين داود127181161842209032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيتبارك الرحمن كاظم حسن زاير127182161942173008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية عشتار األهلية للبناتالبصرةاحيائيايات عبد هللا جنيح حمد127183161942251005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية البتول للبناتالبصرةاحيائيفاطمة كاظم علي حسن127184161942242033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميساناحيائيانتظار احمد عبد جماغ127185281942102001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء عباس حسون راضي127186161942381032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيأيات عواد كاظم نعيمه127187161942218004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء الديوانيةاحيائيزهراء سالم عبد عبد الحسن127188241942098011
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي حسن محمد علي مجيد127189161841084070

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةاحيائياحمد عدنان فاخر خريبط127190161941017004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيآيات صالح صباح جراح127191161942280002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم جمال كاظم حنون127192161942184245

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةاحيائياحمد صفاء نوري عبد الرحمن127193161941001009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيحوراء فاضل عبد الدايم سالم127194161942381034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيماهر عارف عبد الحسين فالح127195161941354039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر سامي عبد فرحان127196161941135020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيغدير سبع حسون سبع127197161942152151

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق الديوانيةاحيائيعامر رحيم جرد ابو لوله127198241841046022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيسجى محمد جرو جحيجح127199161942165278

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةاحيائيشمس خالد بريسم راضي127200161942210110

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيكوثر سعيد ياسين غلوم127201161942240074

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةاحيائيكرار حكمت عبد الرحيم علي127202161941015014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىاحيائيآيه نوري صباح شفيق127203131942091009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةاحيائيمالك ضياء كاظم نعمة127204161942239043

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيسرور منذر طالب غازي127205161942452020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية الميمونة للبناتميساناحيائيوعد كحط ياسين وادي127206281842073056

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيبسام داخل حمدان سعيد127207161941363009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةاحيائيمحمد ظاهر ذياب درويش127208161941300023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيلولوه ماجد احمد يوسف127209161942380055

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء عمار حسن شندي127210161942165192

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيمنى عبود عبد هللا عبود127211161942174033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةاحيائيدعاء محمد عبد سعد127212161942146026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمصطفى محمد جاسم عبيد127213221941092058

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيامير رعد جابر جاسم127214231941020049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةاحيائيحنان شعالن خير هللا صكر127215161942221008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ثانوية الهدى للبناتذي قاراحيائيسجى حيدر شالل محسن127216221942146038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة صدام خير هللا هاشم127217161942189013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيغفران سرحان مطشر محسن127218161842197047

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةاحيائيحسين واصف سعدون خضر127219161941018002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةاحيائيبنين ياسين عبد هللا عباس127220161942250003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائياسماء علي زغير موسى127221161942240006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قاراحيائيزمن خليل ابراهيم سنيدح127222221942140010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد عبد هللا جبار عبد هللا127223161941352013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىاحيائيعبدهللا ليث اسماعيل طه127224131941029042

3590 من 3534صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب نوري كاظم موزان127225161942145096

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيبنين حيدر صافي خفي127226161942383030

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية حلب للبناتالديوانيةاحيائيهاجر حسن عويد سلمان127227241942107131

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء علي عبد المجيد عبد هللا127228161842263010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةاحيائيسارة عبد سلمان محمد127229161942177007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الطيف االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد حاتم مشعل عبد هللا127230161941430006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيبدور ماجد حياب سمير127231161942204009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاربيلاحيائيايه عبد العظيم احمد خير هللا127232311942081014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي ماجد جهيد فالح127233221941098120

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةاحيائياحمد زهير عبد الجليل صالح127234161941360001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد هاشم عباس شلوش127235221941076121

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيابو القاسم حسن سودي بديوي127236161941352002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه محمد يحيى عبد علي127237161942187015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائياسراء يوسف عبود صالح127238161842218004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية البيان للبناتالبصرةاحيائيأمل عبد الرزاق خلف نجم127239161942223002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةاحيائيحسن علي كشيش جاسم127240161941002009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيزينب علي عبد الرزاق عبد هللا127241161942174019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى علي شهاب احمد127242161942184198

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةاحيائيحسين عبد االمام ثامر محمد127243161841049011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيمنتظر أياد طالب جابر127244161941045032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد رضا ضياء غازي جالي127245161941357054

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم موفق ياسين محمد127246161942184250

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةاحيائيدينا علي عبد النبي صقر127247161942215004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةاحيائيامال اسعد حميد مفتن127248161942268004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيحسين اسكندر علي مزعل127249221941093026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةاحيائيرحاب عماد عبد االمير مردان127250161942169034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائينور الهدى حنون شريف جمعه127251161942260042

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عبد الخالق محمد سلمان127252161942192054

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةاحيائيسجاد عباس محمد كريم127253161841014007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء سعد نوري مذكور127254161942184104

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتالبصرةاحيائيهاجر غازي فيصل عبد الوهاب127255161942182014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء خالد نمر عالوي127256161942240040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةاحيائيجعفر حسن علي جابر127257161841045002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةاحيائيحسين عبد الشهيد احمد عبد الحسين127258161941019012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيمصطفى حسين مصطفى حسين127259161941006041

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةاحيائيهدى كريم مظلوم شهاب127260161942277020
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةاحيائييوسف ابراهيم عبداالمير عجيل127261161941062022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائينور علي ياسر معتوق127262161842222025

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة جويد سلمان دريب127263161942297024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيحمزه فرج صاحب خليف127264221941311023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية المآثر للبناتالبصرةاحيائيريهام حيدر ابراهيم صالح127265161942455007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيمروة عبد هللا سالم عبد الواحد127266161942209063

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد عنتك منسي127267161841036041

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائينور حسن عوده يوسف127268161942172025

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيضحى ناجح احمد عبد العزيز127269161942280072

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي وليد صدام ناصر127270161941110018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي صالن حاتم127271161941090018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء حسين علي حسين127272161942165164

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةاحيائينور الهدى نوفل هاشم حميد127273161942258016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة حكمت كاظم مهوس127274161942243049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي جاسم احمد خلف127275161941134001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينالبصرةاحيائياشرف عقيل فرج احمد127276161941081004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةاحيائيغدير عبد هللا سلمان داود127277161842253020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةاحيائيرسل عبد السالم عبد العزيز خليل127278161942280037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك يعقوب كاصد مجلي127279161942293005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيغدير عبد الزهره حسين علي127280161942383105

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةاحيائيحسين علي جابر غانم127281161941039011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عباس علي عبد الرضا127282161942163049

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيجسام ناصر حسن خلف127283161941359005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةاحيائيامنه عبد الرضا عبد علي خالد127284161942164006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيعلي انور فيصل عبد العالي127285161941354023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيحسين علي ناصر حسين127286221941035068

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية غزة للبناتالبصرةاحيائيايات احمد مالح محسن127287161842208008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عدنان شاوي عاشور127288161942238041

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيعلي حيدر عبد هللا لفته127289161941007028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةاحيائيرقيه منير يونس عيالن127290161942184090

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيصالح رعد صالح جاسم127291161841007012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتالبصرةاحيائيبنين عدي ناصح جمر127292161942273003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيروان اسعد حسن منصور127293221942116017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية الزهور للبناتالمثنىاحيائيصابرين كاطع حسن محمد127294291942062036

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةاحيائيغدير عبد هللا حطاب عبود127295161942240063

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيمريم رعد احمد حسين127296161942381098
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيمصطفى عبد وحيد شالكه127297161941355086

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا يونس عبد الرزاق عبد السالم127298161941139032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيسجاد ذياب سرحان دغيم127299161941355033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةاحيائيجعفر حسن جعفر عبد الزهره127300161841020005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد سهيل نجم عبد هللا127301161941355003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةاحيائيساره مصطفى عاطف بدر127302161942173020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيمؤمن حافظ عبد الرضا خضير127303161941358028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيعبد اللطيف فيصل عبد اللطيف ياسين127304161941007022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيرسل صالح ابوحميد محمد127305161942213010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةاحيائيغسق رائد نجم عبد هللا127306161942204048

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتديالىاحيائيزينب اسماعيل خلف حسين127307211842173028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيام البنين تدمر مهدي محيسن127308221842410006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةاحيائيمحمد حسن ناصر علوان127309161941352094

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيحسين حليم جري حسين127310221941002064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةاحيائيقاسم جبار عجيل ثجيل127311161841112018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائياميمة قاسم عبد الحسين زبون127312161942209004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةاحيائيهاجر خير هللا طالب حسين127313161942218125

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيعلي عباس فاضل جياد127314161841016013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي حسين نعمه127315161841084033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية376.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةاحيائيعلي عبد االمير قاسم مسير127316161841013037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةاحيائيوليد جاسم باصي مضحي127317161941355089

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506.0ثانوية االمال االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد ربيع شاكر مجيد127318161951128081

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية494.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعباس مازن جبار جخيور127319161951022045

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد باقر علي عبد هللا لفته127320161951019130

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسالم فرات سالم جبر127321161951119016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية487.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عدنان عكاب مجلي127322161951039110

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية483.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيفراس عبد المحسن فالح ناصر127323161951006088

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية481.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى حسن ابراهيم غلوم127324161951042063

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد الباقر حميد رشيد يوسف127325161951139111

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية473.0ثانوية الروان للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد الباري جعيول فياض127326161951023012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى حنون كاظم علي127327161851016085

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية469.0ثانوية المدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيميثم عوده سعدون حسين127328161951135050

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك رائد عزيز مشتت127329161952161008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيجعفر عبد السالم رعيد عبد السيد127330161951358032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةتطبيقيبنين سعد كريم عبيد127331161952293002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى محمد صابر سلمان127332161951140086
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيحسين احمد شاكر عبد الكريم127333161951020016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةتطبيقيصكر عكاب حسن مسجت127334161951036046

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيحسين طالب عبد الدائم حسين127335161951061019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464.0ثانوية سفوان المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحامد طعمه مارد ريه127336161951356015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةتطبيقيمؤمل عبد المطلب قاسم هاشم127337161951012064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيزينب خير هللا حسن عبادي127338161952172024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيحيدر حبيب خير هللا لفتة127339161951077014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا محمد عبد الرزاق عبد االمام127340161951060113

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية البصرة االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عدنان عبد النبي اسماعيل127341161951132005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيزينب يوسف عبد االمام يوسف127342161952215015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقياحمد سهل حمد عبد االمام127343161951017004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة اياد محمد نعمه127344161952174027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد رحيم شافي ماضي127345161951140090

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيعبد الكريم حيدر يونس عسكر127346161951049083

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةتطبيقياسراء رحيم عبيد سلطان127347161952212001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيأسياد سالم جابر بندر127348161952380002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي عبد الحسن جري127349161952164033

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي حميد صنكور127350161952172026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيمريم عبد مرزوق عايد127351161952215023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى محمد حاتم غضب127352161951016114

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةتطبيقيزينب وضاح ناصر دهش127353161952266005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيضرغام صبيح جابر حمود127354161951084110

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقياية علي شهاب نجم127355161952231007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقياسماء راضي داخل عبود127356161952176005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيزهراء مصطفى احمد يوسف127357161952225018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد الرحمن علي عبد الرحمن صالح127358161951067026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية العرب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين كريم صالح عيسى127359161951370023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيشهد أسهد علي حمد127360161952169044

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0الخارجيونالبصرةتطبيقياحمد سعود منشد مسعيد127361161951400005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيحسين نجم عبد هللا علي127362161951077013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةتطبيقيحيدر محمد جاسم محمد حسن127363161951018012

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0االعدادية المركزية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى جهان مجيد وطن127364161951001145

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيرقيه عبد الرسول عبد الجليل موسى127365161952227015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةتطبيقيمحمد الباقر علي صباح ناصر127366161951018027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةتطبيقيبنين جاسم جابر مخيط127367161952239004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىتطبيقيحسام عبد الستار شكر محمود127368101951011018
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةتطبيقيمحمد خضر حنش خليفة127369161951099022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين حازم محمد جاسم127370161951060037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية البصير االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حميد شهيد عباس127371161951412024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى كاظم عبد الصمد سلمان127372161951042068

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةتطبيقيساره حمزة عباس عبد هللا127373161952461009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى سعيد طاهر حسين127374161951005055

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء نعمه عبد الهادي عباس127375161952333004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيحسين فالح حسن كباشي127376161951047041

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيرسول علي عبد الزهرة بنيان127377161951056028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك خلدون حسن محمد127378161952190001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد االمير عبد علي فضل127379161952228026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيهدى باسم كاظم سلمان127380161952219048

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي رائد عدنان حسين127381161951085056

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيشهاب علي شهاب احمد127382161951352088

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا ياسين محي جهلول127383161951433016

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقينبأ منتظر كاظم عبيد127384161952176090

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيحيدر علي جاسم فعيل127385161951034044

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقياثير محمد لطيف صخي127386161951013001

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيعلي سعد ستار عبد الرضا127387161951007084

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةتطبيقيمسلم علي ناصر خضير127388161951044048

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقياحمد منذر جرمن خير هللا127389161851022017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة فالح شدخ دايخ127390161952168027

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقينور عبد الستار جبار عبد الحسين127391161852215028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ثانوية االرتقاء للبناتالبصرةتطبيقيزينب ماجد عبد الزهره خلف127392161952248008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم شوقي حبيب ابراهيم127393161951017002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي لعيبي صالح127394161951083036

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين خلف سبتي127395161951060122

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيمسلم محمد عبد الرضا عبود127396161951061104

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم حسن هليل127397161951350019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةتطبيقيحوراء جواد كاظم مهدي127398161952276002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الزهرة احمد محمد127399161952253034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيزينب عبد الكاظم عبد شالكه127400161952208030

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد بجاي شري127401161951020071

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية الجاحظ للبنينالبصرةتطبيقيحسين هيثم غني دهيك127402161851303009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقياحمد يوسف جاسم محمد127403161851062005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةتطبيقينورا سعد صبحي احمد127404161952163027
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البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيمروة فريد رمضان عباس127405161952338039

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي ستار عبد الرضا عفريت127406161951076045

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد عالء محمد خضير127407161951353014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةتطبيقياالء منذر عبد  الرحمن مزعل127408161952213003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر مهدي صالح حسن127409161851004070

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمنة هللا ليث عبد الرضا شعبان127410161952184099

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيمريم صباح غالب عبد127411161952216026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةتطبيقيهدى عبد االمير محمد سعيد محمد رضا127412161952173032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيزهراء حامد صباح حاجم127413161952219015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا عبد الحميد خلف حميد127414161951139065

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيسكينه حاتم مالك ناصر127415161952216017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي جابر فاضل127416161951394010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء اسعد كاظم حاذور127417161952208024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيسارة محمد حسن نوري علي127418161952231017

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد النبي عبد العباس عبد النبي127419161951039073

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةتطبيقيمحمد رعد جاسم محمد127420161851017055

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيمهدي احمد نعيم علي127421161951002242

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقياحمد ضياء خليل عبد المجيد127422161951002008

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقينور ماجد سلمان مرهون127423161952245048

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيرؤى عبد الحسين شلش خيون127424161952226029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد نور نجم حمدان127425161951355213

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيخضر سمير صيهود عليوي127426161951051040

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةتطبيقيعباس حسن نايف كريم127427161951018018

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحيدر ايهاب سلمان علي127428161951049051

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةاحيائيزينب مكي علي عبود127429161942148020

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية589.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةاحيائيزينة غسان عبد المحسن هادي127430161942290051

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية582.0اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفاحيائيضحى مازن عبد زيد عبد العباس127431251942058047

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةاحيائياالء حامد عبد الحسين ابوالهيل127432161942222001

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيعبد هللا محمد توفيق عبد الواحد127433161941084063

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيزينب دينار عوده عليوي127434281942075014

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيالنا سعدي عبد الكريم جيجان127435221942125217

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائيعلي حسين عادل محمد127436161941075156

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيحسين محمد عبد هللا حنتوش127437111941058048

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيفاطمة علي ناصر عميد127438161942209055

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الترابة المختلطةالبصرةاحيائيمنتهى علي فاضل رزج127439161942316007

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيمريم فهد كريم غياض127440161942332101
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قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الخمائل للبناتذي قاراحيائيزهراء رحيم عبد محيسن127441221942196009

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةاحيائيمحمد كريم محسن علي127442161941007046

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيلجين كامل جادر يوسف127443221942209142

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن عطوان احمد كاظم127444161951363047

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء احمد مهجر هاشم127445161952197003

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةتطبيقياحمد خلف سمير شبيب127446161951030003

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الخالق صالح جاسم127447161852202040

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر صالح حميد جاسم127448161951364179

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقييعقوب قاسم محارب هيلك127449161951004064

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى محمود شاكر الزم127450161951365199

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية النور للبناتصالح الديناحيائيبنين عامر علي حسين127451181942238011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية618.0اعدادية المجر الكبير للبنينميساناحيائيحيدر صدام عاتي لفته127452281941008029

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية595.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الديناحيائياحمد نوري اكرم مجيد127453181941002023

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية583.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةاحيائيفاطمة حبيب عبد العالي جواد127454161942302018

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية534.0اعدادية شيخ سعد للبنينواسطاحيائيحسن عبد الحسين طاهر نزال127455261941017019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية506.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيبنين ستار جبار دوحي127456281942068014

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمة حيدر هبير مسير127457221942323247

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيغدير محمود عباس بندر127458281942190087

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائيغفران فرج حمدان ناموس127459281942068062

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية علي الشرقي للبنينميساناحيائيسجاد رحيم عطية رسن127460281941010010

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية الثورة للبنينميساناحيائيناصر علي حوشي دنانه127461281941001140

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيغفران رائد عبد الصاحب محمود127462281942190089

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيسارة رياض سالم حاتم127463281942058021

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية الفرات للبناتميساناحيائيايمان مهدي كريم عطية127464281842060013

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية االقصى للبناتميساناحيائيشهد احمد وحيد جيجي127465281942071010

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية العمارة للبناتميساناحيائينيران جمعه مالح حسون127466281942059157

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية ذات الصواري للبنينميساناحيائيحسين عبد الحسن جمعه بتور127467281941033002

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركياالرصافة االولىاحيائيزهراء علي هاشم عبد الكريم127468131942243007

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينواسطاحيائيمحمد فاضل طعمه جبر127469261841027115

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائينور الزهراء عقيل كريم داود127470281942052117

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية بطلة كربالء للبناتميساناحيائيجمانه عدنان علي حسين127471281942052029

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيهديل كريم عطية بحيتي127472281942090038

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيعباس حسين محمد زغير127473281941151125

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قاراحيائيمصطفى حسين مهدي جواد127474221941061037

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائياالء محمد رحيم زبون127475281842074005

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيمحمد كريم بان عبد الحسن127476281941151216
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيمريم عدنان علي حسين127477281942190107

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية الشيماء للبناتميساناحيائيمريم جواد عيسى فيروز127478281942075025

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعلي مجيد حميد راضي127479281941006101

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية اجنادين للبناتالكرخ االولىاحيائيشمس ايوب مخلف رجب127480101942120079

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية البيان للبناتميساناحيائيحنين عبد الزهره واشي سعد127481281842078010

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية النصر المختلطةميساناحيائيسجاد بشير جمعه كاصد127482281941104010

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميساناحيائيابراهيم سالم اشتيوي زغير127483281941151003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيفاطمة عبد الحسين ابو شعيعه عباس127484281842074042

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميساناحيائينور الهدى رمضان عبودي مكطوف127485281842068048

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينميساناحيائيحسين سمير عبد الزهرة احمد127486281941025011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية العذراء للبناتميساناحيائيزينب ستار جبار جويج127487281942058019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية المشرح للبنينميساناحيائيامجد جمعه عبود لفته127488281941018002

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية جنة الخلد للبناتميساناحيائيغدير جعفر حسن محمد127489281942090025

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميساناحيائيحسين عبد عذافه ناصر127490281941039004

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية اليمامة للبناتميساناحيائينور الزهراء رحيم عوده حمد127491281942063096

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةميساناحيائيتهجد عقيل ريسان مطلك127492281942102003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيطيبه احمد حسون علي127493281942190082

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية الدكتور عمار شذر االهلية للبناتميساناحيائياسراء هشام كاظم جري127494281942086001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية379.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيايات سعد بداي خماط127495281942190017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية508.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقياسيل عامر رحيم علوان127496161952226006

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية475.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيحازم مجيد جليل سوادي127497161951309009

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي جاسم عبود راضي127498281951044077

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمرتضى علي ناصر حسين127499281951001144

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيزهراء مناف عبد جرو127500281952090022

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعلي محمد يوسف موسى127501281951151480

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقياحمد ضايف عبد الحسن عبود127502161951309002

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0اعدادية الفرات للبناتميسانتطبيقيغفران محمد جمعه وسيج127503281952060057

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةتطبيقيجاسم محمد غرديل مسعد127504161851004008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيزينه عدي عبد الخالق خلف127505281952063023

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيشيرين ريحان جبار محيميد127506281952062037

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية كميت للبناتميسانتطبيقيفاطمة سالم عذافة عوفي127507281952067018

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيمها خلدون عبد الغني شاكر127508281952051070

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيزينب كامل عبد العالي حسين127509281952090028

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية النصر المختلطةميسانتطبيقيمرتضى يوسف خلف ناهي127510281951104052

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية452.0اعدادية كميت للبنينميسانتطبيقيمحمد جاسم محمد فعل127511281951015031

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمشتاق طالب هليل حسن127512281951151696
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقياحمد محمد جاسب فليح127513281951001015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى هشام مناحي طالب127514161951363222

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية غرناطة للبناتميسانتطبيقيعذراء لعيبي عواد محمد127515281952074024

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية بني هاشم المختلطةميسانتطبيقيعباس محمد جاسم عنيسي127516281951106007

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقياسيل احمد ابراهيم صالح127517281952051011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمهدي كريم عبد شناوة127518281951151766

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيخديجة أحمد مسلم ظاهر127519281952069021

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمالك جاسم حسن ادهيم127520281951151574

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيحسن عبد السيد عبد الغني ناصر127521161951360008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيجعفر مضر شاكر عبد الحي127522161951034019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيمحمود كريم سلمان يعقوب127523161951309047

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0اعدادية العشار للبناتالبصرةتطبيقياسماء أمجد مجيد محمد127524161952228003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةتطبيقيمهند ثامر عطية عيدان127525161951068050

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيعذراء سلمان كاظم مناتي127526281952090034

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيضحى محمد زبون عبد الحسين127527281952190067

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيهناء حسين خضير قاسم127528161952226110

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمار عقيل ماهود جويد127529161951084189

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيزهراء مؤيد عبد الزهرة جاسم127530161952309017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيوليد توفيق عواد صبيح127531161851085144

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0الخارجيونميسانتطبيقياحمد ابراهيم عرار كاظم127532281951400001

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيحيدر مالك عبد النبي يونس127533161951309018

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي مطشر كاظم علي127534221951302061

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمجتبى رافد يوسف رمح127535161951075078

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقياحمد صباح مصطفى ناصر127536161951061002

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقياالء ياسين عبد الزهرة عثمان127537161952265003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى عدنان مصطفى قحطان127538161951049154

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقييوسف عبد الواحد اعطية امشارة127539281951151805

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيعباس عدنان ياسين راضي127540161951015051

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيزينب صافي موسى كاظم127541161952176054

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارتطبيقيمهدي منخي علي ريحان127542221951304017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسامي احمد سامي داود127543161951084096

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيزينب عماد حاتم خضير127544161952176059

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانتطبيقيساجدة اسماعيل علي حسين127545281952055028

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقينور الهدى اسعد زوير عبد هللا127546281952051073

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيرسل ماهر جاسم مركب127547161952290010

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمهدي حسين خيون الزم127548281951151754
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيحيدر حياوي جاسم محمد127549161951300021

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةتطبيقييوسف استقالل عبد المحسن علي127550161851028063

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد طاهر حسين مهدي127551161951006105

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيامير كاظم فنجان محسن127552161951056011

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة حسين جواد حسون127553161952258017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيكرار صباح اعبيد نجم127554281951151531

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقيمنتظر علي طاهر عاتي127555281951022115

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم رعد كاظم شيال127556161951365218

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةتطبيقيذو الفقار ليث غازي فنجان127557161951011019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين ميسانتطبيقيمنتظر حاتم فرحان رومي127558281951043031

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيجنات ياسر ابراهيم حسن127559281952080004

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية الكحالء للبناتميسانتطبيقيزهراء محمد عبدالحسن صافي127560281952061007

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيحسين يقظان طاهر مشهد127561161951019048

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية انوار الحجة للبنينالبصرةتطبيقيعباس حيدر جبار عبد الحسن127562161951026043

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيزينب سمير موزان شياع127563161952176053

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيمرتضى حسين راضي حنيحن127564281951021059

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية الصفا المختلطةميسانتطبيقيداليا كاظم غليم فرج127565281952105005

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية االصالة للبناتميسانتطبيقيكفاية جمعة جبر حسين127566281952051059

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب صالح كاظم حمزه127567161952293004

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيزينب حيدر كاطع مهاوي127568161952169036

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيهدى عماد عبد الحسين عباس127569161952165058

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميساناحيائيأحمد فاضل سالم درجال127570281941011005

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيزينب محمد محسن حمدان127571221942162066

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية566.0اعدادية الوقار للبنينكربالءاحيائيحيدر ماجد علوان عبود127572271941046036

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية515.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزينب علي هليل معله127573221942321087

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيفاطمة فالح حسن يوسف127574221942134068

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498.0اعدادية سارية للبنيننينوىاحيائياحمد عبد الغني بدر احمد127575171941018016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية492.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيسميه عبد الستار رجيب حسين127576221942190150

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية480.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيسجى سامي سلمان ماضي127577221942109051

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية462.0اعدادية تطوان للبنينالكرخ الثانيةاحيائيسيف احمد محمود دحو127578111941018062

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيخالد فالح زغير حنيفش127579221941004019

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قاراحيائيسجود سلمان حسين جبر127580221842415007

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائياماني حسين علي جعاز127581221942126007

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيبتول معلى عبد الرضا نزال127582221942323041

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية الفاضالت للبناتذي قاراحيائيبنين رزاق شويع سعد127583221942165017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية اليرموك للبنينذي قاراحيائيماجد حسن علي جبر127584221941004048
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعباس حسين هاشم مولي127585221941310087

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قاراحيائيمسلم نمر جوده شنون127586221841243010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزينب قاسم حميد عليعل127587221942125143

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية االطهار للبنينذي قاراحيائيمحمد علي نعمه دخل127588221941034020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائينور الهدى كاظم عبد منشد127589221942323318

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيحيدر منهل بحر مهاوي127590221941001040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية السوق للبناتذي قاراحيائيزهراء عبد الزهره عباس نجم127591221942209068

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية بغداد االهلية للبناتذي قاراحيائيدعاء كريم عبد علي شكاية127592221942207016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيحوراء رياض عبد الكريم عبد الحسن127593221942136020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزينه حيدر نعيم جبر127594221942190143

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الزهره جعفر مجبل127595221941035211

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الواحد علي زبيدي127596221841093050

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية الناصرية للبنينذي قاراحيائيعلي محسن صالح حمود127597221941001068

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعلي عبد الحسين حمد عجمي127598221941091106

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعلي ميثم جميل كامل127599221941091115

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيأحمد خضر جبر شدود127600221941014002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية النخبة االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد علي صاحب صكبان127601221941363096

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزهراء كاظم عبد عليوي127602221942156087

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قاراحيائيحبيب علي حرز مجلي127603221941010024

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائياحمد بدر عباس مصلح127604221941096001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب عادل تركي صنيخ127605221842418007

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية المنار للبنينذي قاراحيائينور عبود هادي جابر127606221942095028

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائياثمار جويد حمد جبر127607221942109002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيزهراء قاسم عليوي فضيل127608221942190113

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب علي رحيم مسعد127609221842153159

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيسميه حميد ريسان مزبان127610221942323216

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية المعارف االهلية للبناتذي قاراحيائيسراب حسن سالم غضبان127611221842420012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية الطموح المختلطةذي قاراحيائياحمد محمد مرار حسين127612221841236002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيمصطفى زهير ثعبان حسن127613221941013130

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيرنا رحمن خضير ثجيل127614221942126018

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قاراحيائيسوسن عدنان صليل شالل127615221942390005

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيزينب جواد عبد الكاظم سالم127616221842107022

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قاراحيائيامجد جبر جياد خضير127617221941081008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيفاطمه حسين حوشان جليخ127618221942190171

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب محمد هاشم عبد الحسين127619221942128060

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء محمد عبد الحسين عيسى127620221942128051

3590 من 3545صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيمحمد كاظم روضان ساجت127621221941013121

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائييحيى شاهين حثال طعيمه127622221841013098

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزهراء صدام عبد الواحد زغيرون127623221942155048

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الشريف الرضي للبنينديالىاحيائيعبدهللا محمد جواد حسن127624211941003100

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيمآسي كاظم مطر سايف127625221942101063

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيشرف الدين صادق طارش حمد127626221941009014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قاراحيائيبهاء صالح ديوان باهض127627221942199006

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيحمزة اسحاق علي كاظم127628221941077044

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيفاطمة طعمة كاظم حسين127629221942155097

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائياسراء كريم دمدوم مزعل127630221942134004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيغدير محمد عمران صالل127631221942321113

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسجاد عالء حسين خزعل127632221941002117

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةذي قاراحيائيهياف عليوي عزاره ذياب127633221941340009

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الغراف المسائية للبنينذي قاراحيائيمسلم رحيم وحيد جابر127634221941302055

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية الغدير االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عمار موسى شيال127635221942417029

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية البطائح للبناتذي قاراحيائيقسمه سوادي مكطوف علي127636221942197016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيمريم لطيف خيون فجر127637221942125229

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيزهراء جبار نعاس خليف127638221942163029

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيميعاد راشد عرار شمخي127639221942136065

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيمريم باسم جبار محمد127640221942153291

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيحسن جميل عليوي صليبي127641221941013025

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي رياض انتيش عليوي127642221941306172

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائيزمن علي هاشم سلمان127643221842155037

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى عماد كاظم طاهر127644221941066047

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0الخارجياتذي قاراحيائيزهراء عمار سلمان حميد127645221942401032

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينذي قاراحيائيانس قيصر عبد عوده127646221941379008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الحسين علي حطيحط127647221941096086

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائيحيدر رياض منحر علكم127648221941036094

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيزينب رياض نونو سعدون127649221942153173

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيمنتظر كاظم مطشر عريبي127650221941307142

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية سامراء للبنينذي قاراحيائيمحمد صمد مطلك لفته127651221941092048

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية االعمار للبنينذي قاراحيائياياد سعدون جلده محسن127652221941273003

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيمحمد محسن سنيد حسين127653221941003202

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد بشير عبد االمير فهد127654221941093091

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيهند رحيم عبد المحسن ربح127655221942134087

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كريم كاظم وايد127656221942125117
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيتبارك سالم بدر صبيح127657221842190035

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيكرار صالح مهدي راضي127658221841011042

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية عشتار للبناتذي قاراحيائينبا عبد القادر وهيب منصور127659221942158075

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيغفران خضير اثغيب رهيف127660221942143231

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزينب مسلم ناصر بحر127661221942156108

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيحسين علي وارد عيدان127662221941003050

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيالحسن شريف صالح حسن127663221841007004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الرازي األهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حميد مايح شاطي127664221942113106

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيدعاء جواد خالد نايف127665221942107016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتذي قاراحيائيساره جندي شبيلي دخيل127666221842140012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيحسين حمود موازي محارب127667221941306064

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينذي قاراحيائيايهاب حيدر سهر نعيمة127668221941315002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الناصرية للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر حسين دغيلس127669221942149016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية السالم للبنينذي قاراحيائيحسن عبد الرزاق عبد الكريم نمر127670221841013022

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائيزهراء شهيد فليح عبيد127671221942117019

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائيمرام بندر سفاح ندى127672221942101064

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائيبنين غني حسن شريف127673221942136013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيعباس علي وحل سلمان127674221941018029

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمؤمل عدنان عبد هللا جابر127675221941002207

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي سمير شنان شنيار127676221941310111

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيتبارك جميل شريف كاظم127677221942160010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الكندي للبنينذي قاراحيائيهالل طعمه خلف فرحان127678221941011053

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيبتول حازم جاسب علي127679221942143043

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيشاهيناز عبد المنعم كاظم حسين127680221942323217

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية االعمار للبنينذي قاراحيائيمحمد جاسب مسير سمسم127681221941273017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية الشباب للبنينذي قاراحيائيحيدر اسماعيل هادي عذاب127682221941033038

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيآمال طارش تعيب مجلي127683221842153001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائيسجاد عزت ستار نعيم127684221941035100

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قاراحيائيزينب قاسم ضيدان حميد127685221842107023

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيايات ناصر استهالك مجيد127686221942134008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيتبارك نوري هندي بطاي127687221942190047

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية الفاطميات للبناتذي قاراحيائيرسل علي خضير صلبوخ127688221942126016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيعلي فارس بدر عبد النبي127689221941311052

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيفاطمة علي مسير نجم127690221942156131

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائياثمار كامل واوان صابط127691221942109003

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية ام المؤمنين للبناتبابلاحيائيبراء محمد علي مرزه127692231942119041
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية النهضة للبنينذي قاراحيائيحسين علي ضيول ياسر127693221941049014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيمها حسين رزاق مجلي127694221842156142

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الشموخ للبناتذي قاراحيائيدعاء أحمد كريم محل127695221842134015

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيسراء حيدر ابراهيم خليل127696221942125165

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية الخمائل للبناتذي قاراحيائيابرار عبد الحسين يوسف عجه127697221942196001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينرجس حيدر عبد الرضا مجبل127698221942125251

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينذي قاراحيائيابراهيم مصطفى شهيب حمد127699221841094001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيفاضل مجيد سلمان زلمه127700221941003140

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0ثانوية ابن رشد المختلطةذي قاراحيائيحسين مالك مرداس علي127701221941251005

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0ثانوية المبدعون االهلية للبنينذي قاراحيائيياسر رياض عبد غضيب127702221841378012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية380.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائيعبير سالم عبد منجي127703221942153233

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية610.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين شمخي جابر127704221951010100

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0الخارجيونذي قارتطبيقياحمد حسن كريم خبار127705221951400002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عدنان حسن منشد127706221952391004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيجنان صبيح مسير عايد127707221952323029

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قارتطبيقيعلي جبار حسن محمد127708221951061023

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيبنين حسن عبد هللا سبتي127709221952102010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقياحمد حسن يعقوب كشمر127710161951300001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقينبا فاضل مهدي صالح127711221952323124

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيسجى ستار جبار عبد127712221952323079

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارتطبيقيصبيحه مجاسر محتون دبن127713221952104024

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد ابراهيم جرمد فهد127714221951310164

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية الهدى للبناتذي قارتطبيقيمريم عقيل مزهر حبيب127715221952146021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية صفي الدين للبنينذي قارتطبيقيكاظم سمير كاظم بجاي127716221951061029

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0كوااللمبور-ثانوية العراق االهلية المختلطة في ماليزياالرصافة االولىتطبيقيأسامة عدنان عبد حسين127717131951233001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقياحمد عبد اللطيف كريم عبيد127718161951034007

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جبار جاسم مخيلف127719161951034121

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي نبيل حسين عباس127720161951363152

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينذي قارتطبيقيجعفر رشيد حبيب مسعد127721221951010012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد حريجة جودة خالوي127722221951310001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيمريم قاسم علي رسن127723221952323118

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيحيدر طالب خضير عبادي127724161951013027

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى جبار عبيد عريبي127725221951001042

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةتطبيقيعباس سالم مجيد سبتي127726161951048008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى سعيد دنيف شريف127727221951060017

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيضحى مناف غالب حنظل127728161852176075
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قارتطبيقيغيث جاسم محمد جمعه127729221951312023

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارتطبيقيبدر طالب سنيم سفيح127730221951318004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعادل وليد ناظم يسر127731161951134020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن اسعد حامد احمد127732161951364030

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية النور للبناتذي قارتطبيقيلقاء جميل داخل علي127733221952156044

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين عبد الرضا عبد علي127734161951075052

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةتطبيقيبنين عباس حسن حمد127735161952338008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيهبة رشيد نور مهدي127736221952163060

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارتطبيقيرقيه اصالح علي حسين127737221952424005

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيسجاد فاضل حاتم كاطع127738221951013053

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتذي قارتطبيقينور حسين محمد سلطان127739221952391007

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيحيدر عامر شاكر سبهان127740161951311014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيتبارك محسن لعيبي عاتي127741161952204009

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينذي قارتطبيقيعالء جاسم محمد فليح127742221851063029

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسام جبار عبود عليعل127743161951063015

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية البيان للبناتالبصرةتطبيقيالهام نجم عبادي حسين127744161952223004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية علم الهدى االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد فؤاد زايد جاسم127745161951127013

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية الرسول للبنينالبصرةتطبيقيعبد هللا صبيح عبد الزهرة عاشور127746161951058040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيمريم حبيب لفته عبيد127747161952152046

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيغفران محمد جاسم محمد127748161952380039

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارتطبيقيياسر طالب زوري فجر127749221951319031

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيمريم جبار غالب حسن127750221952160032

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين علي ابراهيم سدخان127751221951310052

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةتطبيقيزينب حسن عبد الحسين داوود127752161952194007

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيجعفر اصويان بطي اجنام127753221951300026

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسن طارق عبود فليح127754161951358035

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةتطبيقيضحى عباس محمد طاهر127755161952207032

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية الخنساء للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد سلطان عبود127756221952103021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارتطبيقياحمد حسين داخل راضي127757221951068002

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية قلعة صالح للبنينميسانتطبيقياحمد عبد موات هاشم127758281851014001

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية األعراف للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسن عيسى عبد الكريم127759161951077026

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينالبصرةتطبيقيمقتدى محمد عطيه عبد الحسن127760161951311053

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيفاروق عبد هللا نجم عبيد127761161951083089

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيزينب عماد كاظم بدن127762221952323072

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيبراء محمد نجم عبد127763221952125004

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي سلمان بكر ابراهيم127764161951358090
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس ناظم محمد ظاهر127765161951364106

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينذي قارتطبيقياحمد خليل رسول فرحان127766221951305003

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيجمال عبد الحسن شامخ حساب127767161851033016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةتطبيقيمحمود ابراهيم كاظم سالم127768161951016111

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيعقيل علي حسين محمد127769221951002029

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية الدواية للبنينذي قاراحيائيحسين عجيل شذر مروان127770221941023015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية الحدباء للبناتذي قاراحيائيحوراء عباس مطير مريضي127771221842162034

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيسراب بجاي مانع هبر127772221942163043

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتذي قاراحيائينبأ مجيد داخل شياع127773221942117037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء احسان عباس حسن127774221942203038

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيياسر هاتف راضي جعفر127775221941098176

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قاراحيائيحسن وادي جهاد عطيه127776221941301012

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية الحكمة للبناتالكرخ االولىاحيائيفرح سليم شمران فرهود127777101942107043

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائينور صباح نوري علي127778221942143297

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد حسين برية جبر127779221941098061

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء كريم خضير صالح127780221942394043

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيهاجر محمد صالح حنون127781221942394081

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية المعارج األهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد عبد الساده حمادي مهنى127782221941076116

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية النصر للبناتذي قاراحيائيزهراء حيدر غضبان خليفه127783221942167032

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينا فالح حسن جارح127784161942187019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينذي قاراحيائيعلي بشار جبار علي127785221841077052

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيمريم صيوان حسن بردان127786221942394070

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيجعفر حمدان زغير حلبوص127787221941040023

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عقيل جعفر سعدون127788221842141035

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيبدر عذاب والي زغير127789221941313006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي نعيم سلمان عذاب127790221941307099

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيزهراء احمد عذاب عكيلي127791221942413033

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيأزهار رمثان حسين مطير127792221942141004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قاراحيائيمالك مبارك غازي حمود127793221942394072

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب كاظم مطشر كيطان127794221942428012

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيكرار ياسر حسين حسن127795221941229010

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيشيرين الزم فرج سهيل127796221942175156

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيسناء فرحان متعب مطرود127797221942424108

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية الخورنق االهلية للبنينذي قاراحيائيسجاد مهدي جاسم حسين127798221941372019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قاراحيائيمحمد منشد كوار سرحان127799221841381009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية البدر المختلطةذي قاراحيائيشفاء جاسم ضهد دويشر127800221842216008
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي موسى رسن فرحان127801221941358030

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية القوارير للبناتذي قاراحيائيسندس ناجي لفته شندي127802221942413047

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائياسراء قيس حاتم نعمه127803221942311005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيطالب كروش ذرب عباس127804221941314022

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قاراحيائيصابرين محمد سرحان نعيمة127805221942424112

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قاراحيائيعلي حسين كصاب مسعد127806221941313029

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية السنابل للبناتذي قاراحيائيرويده رسول ياسين عوده127807221942122009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيندى حسن حمادي حسين127808221942321148

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية النيل للبناتذي قاراحيائيزينب حسين عبد مطلق127809221942169023

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيهيام محمود شاكر ناصر127810221942143317

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الشطرة للبنينذي قاراحيائيمحمد صافي حميدي حذوان127811221841018056

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء علي عاشور خزعل127812221942321072

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيشمس مسلم عبد حميد127813221842143111

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمد فرج حمادي127814221942143249

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية الطيبات اللبناتذي قاراحيائيزهراء حسين ناصر ماجود127815221942189024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية االبتهال للبناتذي قاراحيائيوداد سالم محيسن علي127816221942166037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيرحاب عبد الحسن خيون جدوع127817221942164022

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيانوار رحيم كريم بادي127818221942143027

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه طالب جاسم كاظم127819221942178129

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيكرار واثق طالب خضر127820221841019125

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينالنجفاحيائيمنتظر عمار علكم حسن127821251941009309

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الفجر المسائية للبنينذي قاراحيائيزينب علي عبد الرضا عباس127822221942309016

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك عبد الحسن خيون جبار127823221942143060

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيسامر طالب فالح حسن127824221941002107

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية بردى للبناتذي قاراحيائيفاطمة احمد عبد علي مشرف127825221942163055

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيزينب رشيج مظلوم نديب127826221942229006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قاراحيائيسمية سعدون حميدي عودة127827221942143203

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيندى محسن كسار ناصر127828221942183079

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه مجيد حسن شجاي127829221942321130

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قاراحيائيبنين جاسم عبد علي سلمان127830221942141043

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية االصالح للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين عليوي رميض127831221951015040

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0ثانوية بابل المختلطةذي قارتطبيقيزهراء اسماعيل خيون ثويني127832221952259006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيسجى مهدي محسن حمود127833221952138032

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارتطبيقيحوراء حيدر كطران طاهر127834221952170007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقياحمد طاهر حسن علي127835221951023004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية المعارف االهلية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى شعالن كاصد جبر127836221951381016
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية السبطين االهلية للبناتذي قارتطبيقيخديجه ابراهيم رضا ظاهر127837221952394006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيايات سالم جاسم حرب127838221952143002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية المنار للبنينذي قارتطبيقيمحمد ممدوح لوكي زاجي127839221851095034

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيحسين يوسف منذور عاجل127840221951311056

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينالبصرةتطبيقيحسين احمد اسماعيل حاجي127841161951108012

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينذي قارتطبيقيخالد جمال فاروق سهل127842221951066004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الينابيع المختلطةالبصرةتطبيقيامجد محسن حنون محسن127843161951302001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيميساء حميد نعيم ياسر127844221952321047

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارتطبيقيزهراء تمر عجرش سفيح127845221952321018

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقياحمد جالل عبوده مايع127846221951042003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم عبد هللا جابر خلف127847161951034001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيحوراء خليل فرج احمد127848161952183006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد االمير عظيم عبيد127849161951343005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقييوسف راضي طاهر احمد127850161951075117

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةتطبيقيرازقيه مصطفى داود فضيل127851161952227013

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيتحسين شامل عبد الحسين فندي127852161951053019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقينور الزهراء هادي جبر طارش127853161952215026

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية االفق االهلية للبناتذي قارتطبيقيندى اسماعيل شاهر بجاي127854221952415002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقيصفاء نعمه علي حميدي127855221951301024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيحيدر جمال عبد الحسين حبيب127856221951359005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةتطبيقيبنينه وهيب بالسم محمد127857161952309006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةتطبيقيسجاد جواد كاظم ذياب127858161951056033

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية الغراف للبنينذي قارتطبيقيمصطفى محمد عبد نايف127859221951022086

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارتطبيقيساجد علي نايف عطشان127860221951301019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عادل مايوس عكاب127861221951003063

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقييوسف خليل مريود عنايه127862161851053139

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية الميثاق للبنينذي قارتطبيقيغفران حنون كاطع صبيح127863221952064007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عبد الهادي مارد الزم127864161952216025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي محمد يونس مهدي127865161951094087

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد حسب عجرش طهماز127866161951067002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس كامل فرج جابر127867161951084120

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيعلي مهند صباح ابراهيم127868161951042045

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي حسين خلف عطشان127869221951306076

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارتطبيقيسجاد ذياب خلف معال127870221851046030

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيعبد العزيز محمد هادي فيصل127871161951300034

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارتطبيقياحمد خالد صيوان لفته127872221951004002

3590 من 3552صفحة 
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيرؤى جابر شمخي جبر127873221952167010

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارتطبيقيغفران صباح عبود عذافه127874221952392027

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد خلف جازع127875221952143011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعباس عبد العزيز خلف بتي127876161851371137

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيمحمد سلطان بداح صفوك127877161851062072

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الزبير المسائية للبنينالبصرةتطبيقيوسام عليعل فرحان خضير127878161951355239

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية النضال للبناتميسانتطبيقيفاطمه حيدر حاسب ثابت127879281952050050

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيبدر ناصر وضاح ناصر127880161951352034

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةتطبيقيرغدة ماجد محسن شاوي127881161952225015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةتطبيقيسكينه عدنان عبد الحسين حمادي127882161952154023

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعداية التضحية للبنينالبصرةتطبيقيحسين راضي سعدون عبد الرضا127883161951053030

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيالمصطفى توفيق عبد القادر عوده127884161951038018

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقينور زكي ناصر عبد127885221952141019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية غرناطة للبنينذي قارتطبيقيرعد رسول سعد خليف127886221951017018

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقياسالم سامر ابراهيم عزت127887221951002007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيحيدر صالح عبد الباقي حمد127888221951026029

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيحسين بدر صابر ابراهيم127889221951042019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارتطبيقيام البنين سمير عكار عباس127890221952138008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الهبة للبناتذي قارتطبيقيزينب ابراهيم حسين شاوي127891221952120011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةتطبيقيحنان محسن صالح عباس127892161952381026

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيغفران فاضل حسن حسين127893281952190071

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقياحمد مزهر مطر شوجه127894281951005007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعباس حبيب مجيد حبيب127895161951140053

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيموفق سعيد جبار احمد127896161951084270

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقينور محمد فالح حميد127897161952152054

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية الناصرية للبناتذي قارتطبيقيبنين مسلم شريف كسار127898221952149005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقياحمد يقظان حميد خضير127899291951007014

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيرحاب حسين عبد الحسين علي127900161952192011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية السبطين االهلية للبنينذي قارتطبيقياحمد صالح هاشم حبش127901221951358001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي حسين علي127902161951061022

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيسعد محمد جبار محمد127903161851062020

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قارتطبيقيكاظم ماجد كاظم عاجل127904221951312024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الدواية للبنينذي قارتطبيقيسجاد سالم حنظل محسن127905221851023019

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية الرافدين المختلطةالبصرةتطبيقيميثم عقيل محمد عبد127906161951300068

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيساره مهدي صبري محسن127907161952234037

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةتطبيقيحنين ميثم محمد جاسم127908161952152013
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةاالنبارتطبيقيمحمد سالم ساجت عنزي127909191851292024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية الجبايش للبنينذي قارتطبيقيعلي نزار علوان طعمه127910221951045025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارتطبيقيقاسم خالد مطر حمود127911221951020036

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الدواية المسائية للبنينذي قارتطبيقيخليل كامل منيصب كعيد127912221951313009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة عادل رحمه جابر127913161952333007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة حبيب مسلم حبيب127914161952294014

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الشباب للبنينذي قارتطبيقيستار حسين عدل عذافه127915221951033040

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارتطبيقيعذراء نده عكلة هداوي127916221952424013

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارتطبيقيعباس حويل حسين سعيد127917221851018034

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانتطبيقيزينب احمد علي حسين127918281952062025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانتطبيقياحمد كريم نونة محمد127919281951022010

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةتطبيقيتبارك دريد هادي عبد العزيز127920161952215004

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى سالم عطيه جوده127921161952237031

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيمحمد صالح عبد الباري عبد الواحد127922161951046045

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية بردى للبناتذي قارتطبيقيزهراء عبد عاتي شناوة127923221852163024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحيدر عبد امعيدي عطيه127924221951300061

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيامجد مهند هادي كاظم127925161951084024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قارتطبيقيهدى عواد محمد ثامر127926221952128007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيسجاد هاشم وادي حبيب127927281951151317

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية االيمان المختلطةذي قارتطبيقيايناس رياض عيدان تقي127928221952214001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيام البنين علي هاشم سهيم127929221952311006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيحسين حيدر علي غياض127930221951359003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمعتز كريم خلف علي127931281951008114

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين عبد الحسين عودة جلوب127932161951090025

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر سعد عبد الزهرة سلمان127933161951307046

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى يحيى قاسم محمد127934161951015104

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الكفاح للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي جاسب عبد الواحد127935161951002057

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارتطبيقيافراح حسين عجيل طعيمه127936221952164003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد هاني عواد عبد الرضا127937161951358018

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف عباس جبار يوسف127938161951084281

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيزينب كريم سلمان خميس127939161952233022

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارتطبيقيابرار محمد علي عوده127940221952102003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب حيدر حسين نصار127941221952143015

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمصطفى صالح علي عبد هللا127942161851084266

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية مهد الحضارات للبنينميسانتطبيقيحسين فيصل كاظم رحيم127943281951021021

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم صالح عبد النبي حسين127944161951019002
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيجاسم محمد سمير عبد علي127945161951034017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية غزة للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة مصطفى عبد الكريم مفتاح127946161952208051

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيزهراء محمد عبد الرزاق مبارك127947161952240030

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم غسان علي عبد هللا127948161951005001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيازر صالح بخيت صالح127949221952125001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارتطبيقيخالد صالح عبد وره127950221951311070

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقينور المرتضى حميد عزران جوده127951221951009059

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيمنتظر سعد حافظ جابر127952221951100035

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيمريم صادق جاسم محمد127953161952243051

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية التضامن المختلطةذي قارتطبيقيمحمد منهل عوده هذال127954221951016040

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةتطبيقياحمد ناجي قاسم زياره127955161951018005

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية الرافدين للبنينكربالءاحيائيمصطفى عقيل حسين جاسم127956271941007142

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قاراحيائيشكران جابر مزيعل نايف127957221842187010

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية النصر المسائية للبنينذي قاراحيائيعبير كريم سلطان سلمان127958221942314018

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارتطبيقيزهره صادق هادي كاظم127959221952427041

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقيدعاء علي عبد الرضا عباس127960161852231020

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةتطبيقيايمان صالح غالب اميل127961161952167004

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةتطبيقيريان محمد عاتي جبر127962161952165018

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانتطبيقياحمد كريم حسين سالم127963281951017013

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيواثق حسن سلطان حسن127964281951151788

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيهبه صبري لطيف داود127965161952233032

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيمشتاق عباس بطاح عاصي127966221951069079

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي المرتضى صادق نعمه كاظم127967161951357208

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارتطبيقيهدى مناف جبار صالح127968221952323139

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةتطبيقيحسين طارق وريوش لعيبي127969161951015026

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية االندلس للبنينميسانتطبيقيعلي اسماعيل ياسر غيالن127970281951009056

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتذي قارتطبيقيزينب حسن كزار بدير127971221952141011

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةتطبيقيآيات باسم جاسم مكنس127972161952224001

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية العمران االهلية للبناتالبصرةتطبيقيبدور طارق سبتي عبد السيد127973161952335003

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيعلي هاشم رزاق محمد127974221951011064

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى باهر محمد رضا مهدي127975161951075099

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةتطبيقيشيرين طالب علي شعبان127976161952170019

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةتطبيقيرضا غالب حسن عبد الكريم127977161951006042

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيعالء كريم عبد الحسن عباس127978281951151412

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الكرامة للبناتذي قارتطبيقيحوراء باسل مجيد سراج127979221952151007

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةتطبيقيجالل حليم كاظم حسب127980161851094012
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الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي كاظم جواد كاظم127981221951300136

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعلي جعفر جاسم عيسى127982161951352125

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ذي قارتطبيقيعبد هللا مطر عبد هللا مصبح127983221951312018

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيمرتضى علي عودة حامي127984221951003070

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارتطبيقيبنين عبد هللا شندوخ جابر127985221952105010

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0للبنين  (ع)ثانوية زين العابدين البصرةتطبيقيمهدي محمد صالح منور شهيب127986161951104016

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيلقاء محمد هاشم باشااغا127987281952069044

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتذي قارتطبيقيزهراء علي ناصر نصير127988221852199025

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيهند جهاد سعد محمد127989161952221017

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية ابي تراب للبنينذي قارتطبيقياحمد محمد عبد الحسين عجيل127990221951081006

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارتطبيقيالحسين علي فشاخ بشيت127991221851021010

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيعباس ثامر كاظم امويشل127992281951001065

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى ميثم غالي عبيد127993221951300201

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيزين العابدين ناصر عبد الرزاق يعقوب127994161851084100

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الحدباء للبناتذي قارتطبيقيزهراء عبد الحسين مجباس عبيد127995221952162009

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةتطبيقيعباس منير داود حميد127996161951022046

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانتطبيقيمحمد هاشم محمد عبد هللا127997281951151666

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية العقبة للبناتذي قارتطبيقيوعد ليث محمد حريجه127998221952111035

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيعلي عبد المنعم مزبان اليذ127999221951320016

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية البيان للبناتميسانتطبيقيكوثر رحيم حسن احمد128000281852078037

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية الغدير االهلية للبنينذي قارتطبيقيمسلم عبود شالكه زهو128001221951359014

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيحسين خوام ياسين مجلي128002221851069017

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةتطبيقيمريم سرحان عيدان سرحان128003161952294019

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الفرات للبناتذي قارتطبيقيسجى اسعد عبد الحسن عابر128004221852101027

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عباس مهدي هادي128005161952226040

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية األنوار األهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمة غدير راشد بدح128006221952142010

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة راشد قاسم مال هللا128007161952210084

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الناصرية للبنينذي قارتطبيقيحسين سالم ساير جرك128008221851001021

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقيمريم سعد عبد هللا سعد128009221952107017

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسن كاظم راشد حسين128010221951300038

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الدغارة للبناتالديوانيةتطبيقيبنين علي حسين عبيس128011241952124003

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيهدى محمد فليح حمد128012281952057021

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيحوراء ناجي داخل انعيمه128013221952190020

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية المعقل للبنينالبصرةتطبيقيعلي عماد يونس عبد الزهره128014161851019094

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية بحار االنوار للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة غسان عبود فزع128015161952458026

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيعلي تحسين عليوي حسين128016281951002043
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الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيعلي كريم عرنوص منصور128017161951062076

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيابراهيم خليل ابراهيم حميد128018161921050001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية465.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيشفق سالم خزعل مصاول128019161922244040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيسجى طارق عبد الكريم شمخي128020161922173027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيلمياء عبد الحليم مجبل نفاوه128021161922153026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيمريم علي عبد الرزاق محمد128022161922217089

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيحسين كاظم عبد االمام حمود128023161921050016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قارادبيناصر ناظم ابيد خريخت128024221921225024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيبتول طالب ناصر مزبان128025161922254010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانادبيمحمد علوان سيد برغش128026281921016053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية المدينة للبنينالبصرةادبيحسين نوري بردان علوان128027161921029016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد العزيز عبد الوهاب عبد العزيز128028161922213039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبياسماء نعمة زعيبل عيال128029161922252002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزينب شاكر حسن محسن128030161922194043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيديار حسين مجيد عبد علي128031161922380010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيزبيده محمد علي عبد االمام مرزوق128032281922088023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء اسماعيل ابراهيم هاشم128033161922272006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةادبيعبد هللا محمود شاكر خضير128034161921034028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيمحمد قاسم جبار عبد الحسين128035161921028047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيحسن عدنان حميد عزيز128036161921020030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيساره ناجي لزام حمود128037161922212024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيانوار عبد الكريم عبد الجبار عبد الهادي128038161922203002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبياية مالك حاجي حسين128039161922297002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيفاطمة احمد عبد الغني ابراهيم128040161922220061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيعذراء ميثم طه ياسين128041161922170034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيزينب وضاح محمد جواد يعقوب128042161922231023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيفواز فاروق عبد الزهرة كاظم128043161921134014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيفاطمه عامر عبد الرزاق لفته128044161922223051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0الخارجياتالبصرةادبينور سجاد كاظم عبدالرزاق128045161922401126

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيعبد هللا قحطان يوسف ايوب128046161921046043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيعلياء كامل محمد يوسف128047161922265042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةادبيإحسان سلمان صالح غريب128048161921354001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيهدى عيسى محارب عامر128049161922169041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيزينه خالد جبار محمد128050161922219023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيكرار نجم عبود داود128051161921050038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيانفال مسلم جابر كاظم128052161922233002

3590 من 3557صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتالبصرةادبيهجران علي رسن عبيد128053161922336011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيسلسبيل حارث محمد زمام128054161922454022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيمحمد كريم قاسم عودة128055161921017059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيسجى محمد عبد الرزاق جاسم128056161922217050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيمناهل رحمان فالح حسن128057161922242085

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية الكوثر للبناتالبصرةادبينور خالد عاشور مظلوم128058161922200022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبياصيله محسن جابر محسن128059161922210007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيبنين عواد عبد الكريم طاهر128060161922243010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيفاطمة سامر مجيد حميد128061161922227055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبينورس سليم غميس علي128062161922230055

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية المعالي للبناتالبصرةادبيمريم علي سعيد جايد128063161922173043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزينب جواد كاظم مهدي128064161922283023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبينور الهدى أحمد عوده محمد128065161922453019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبياحمد مرتضى   جواد كاظم128066161921049005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة عقيل حسن لفته128067161922215043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيانفال حسين نوري علي128068161922194013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيمسلم صبيح صابر فرحان128069161921041042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيمريم جهاد جبار طرف128070221922104060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيمريم عارف محمود عاشور128071161922215047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةادبييقين يونس ذياب جويد128072161922290017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية ليلى قاسم للبناتديالىادبيأنفال عبد حسن عليوي128073211922179001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيسامي عبد الكريم سامي جاسب128074161921051017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيعبير عبد الرضا عبود مهدي128075161922257041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيمحمود احمد شاكر محمود128076161921062112

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيميادة علي شمال صنكور128077161922241060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيفاطمة جاسم فنجان شخينب128078161922210079

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةادبييوسف علي مجيد عبد الحميد128079161921096015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيعذراء راشد ايوب عبد اللطيف128080161922209048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيحوراء اسامه عدنان علي128081161922230013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيعلي رحيم فيصل حوشان128082161921136031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيندى كاظم جواد عبود128083161922287113

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية االريج للبناتالبصرةادبيتبارك حمزة عباس سروال128084161922238011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةادبييوسف اسعد عطا جواد128085161921067035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبينور ضياء بوهان سلطان128086161922253049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية االلباب االهلية للبنينالبصرةادبيمحمد قصي عبد الحسين مهدي128087161921123035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيمحمد ماجد صبري مولي128088161921097102
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيحسن علي كريم جاسم128089161921015006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيعلي محمد محمود عباس128090161921015039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبييحيى حسن جبار هادي128091161821097078

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية المفاخر للبنينالبصرةادبيوسام حبيب سلمان مهنى128092161821024027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةادبيايام عبد الغفار بندر فعيل128093161922221004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبيزينب عبد هللا خلف سلمان128094221922202005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيسيف علي داخل شنيت128095161921004024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةادبيعلي سعد جبار قاسم128096161921354032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيساالر شكر محمود قاسم128097161922203014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيزينب قاسم علي جبر128098161922154022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيزهراء جاسم كريم ياسين128099161922193009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيهاجر علي هادي جاسم128100161922236054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيبنين علي جبر سفيح128101161922210024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيمريم فاضل علي حسين128102161922184025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبيحسين علي خلف رسن128103161921099012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةادبيضحى حيدر صباح بارح128104161922184017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيحمود طالل حمود نجم128105161921366004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبياحمد باسم بدر عبد الزهرة128106161921022002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيزينب كاظم يونس عاشور128107161822287082

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبييقين رحيم حسن خالوي128108161922258036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعلي رسول يونس علي128109251921012128

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيحسن عبد الكريم هالل جاسم128110221921318007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبياشجان علي عبد الواحد ماهود128111161922164008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينالبصرةادبيمسلم عبد الواحد جميل سبتي128112161921340031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيروان رحيم زيارة جاسم128113161922167018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيتقى صادق جعفر شهيب128114161922212010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيصفاء جمال عبد الحسن شاكر128115161922242067

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيسكينة محمد عبد الخضر زغير128116161922217053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيخديجة عكار سالم حمد128117161922210034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيمريم بسام احمد ياسين128118161922236044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيمنى محمد جاسم محمد128119161922236049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبياحمد مكي قاسم هجول128120161921112006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية البروج االهلية للبنينالبصرةادبيمصطفى محسن عبادي حسين128121161921439003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيتبارك سعد سالم جليل128122161922222006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيزهراء احمد فالح حسن128123161922283016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيتبارك طارق رشك جبر128124161922294010
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيمنتظر محمد جواد كاظم128125161921049096

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيساره جواد كاظم عويد128126161922172039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيفاطمة محمد كاظم عبد الرضا128127161922215044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيرسل مظفر كريم عباس128128161922215018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيحسن فاضل حسن عبيد128129161921062012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيشهد كمال معتوك كحوني128130161822175030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارادبيباقر ناصر شاتول مهوس128131221921039008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعقيل مسلم علوي عيسى128132161921061062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبينور الهدى مرتضى صبيح جبر128133161922294047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةادبيهدى بدر احمد حسين128134161922338017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيفاطمة علي خلف يوسف128135161922241051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيرقية فيصل هالل ثامر128136161922177023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية ماريا القبطية للبناتالبصرةادبيزينب حسين كمر محمد128137161922266012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيمريم حامد فهد عطية128138161922204030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبينور الهدى جمال حاشوش ناصر128139161922267027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبياحمد قصي كامل عبودي128140161921042003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةادبيعلي حمد زبن عيمي128141161921067020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيهبه هللا عبد الرزاق يعقوب علي128142161922283059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتالبصرةادبيفاطمه ريسان فرعون عبد المنعم128143161922453014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبيهدى طارق صكر فالح128144161922255020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبينبأ علي عبد الحسين علي128145161922265063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةادبيمحمد كامل يونس عبد هللا128146161921358064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيمحمد جبار فضيليم جثير128147161921013045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينذي قارادبيمهند عبد القادر فرهود عواد128148221921073024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبينجم سهيل نجم عبود128149161821017045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيمرتضى خالد عزيز خلف128150161921021033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيسجاد اسامه مجيد هاشم128151161921062032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةادبيزهراء حسن عبد الرضا عطيه128152161922332005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الشعب للبنينالبصرةادبيعبد هللا علي باتول جاسم128153161921055012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية المحاسن للبناتالبصرةادبيزينب عباس علي حسين128154161922193013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيحسن جاسم عبد الرحيم يوسف128155161921112012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيزهراء عماد لعيبي حجيل128156161922181011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الهوير المسائية للبنينالبصرةادبيعلي محمد ناصر عويد128157161921351022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيعال وحيد جواك نيسان128158161922170035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيشروق يوسف عبد الهادي يوسف128159161922209041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةادبيعيسى فهد خشان مطر128160161921060003
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينالبصرةادبيحيدر صادق محمد راضي128161161921018007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيفاتن كامل محمد جاسم128162161922239036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينالبصرةادبيعلي مالك معلى يوسف128163161921030084

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيمريم هاني مكطوف ناصر128164161922454038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيانغام احمد محسن عبد الحسين128165161822254001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارادبيجبار هادي خزعل جاسم128166221921304002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيشموس هادي خضير زعبول128167161922294025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيزينب علي صادق محمد128168161922154021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيايناس اسعد فالح زيدان128169161922212006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية األبلة للبناتالبصرةادبيزهراء عباس حسب علي128170161922171033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيمحمد منعم عوده عسكر128171161921046082

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيام البنين حسين عبود عاصي128172161922242008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيفاطمه سالم داود عبد هللا128173161922148020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيمهدي عقيل صالح قاسم128174161921045060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيحسين عبد العباس نعيم محمد128175161921045014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيزينب وائل حمزه عباس128176161922236027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةادبيكرار محمد عبود عيسى128177161921060004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيفوزية محمد عبد الخالق سعدون128178161922209063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيزهراء عبد هللا نغماش عاجل128179161922267009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتالبصرةادبيايمان حيدر سهيل داود128180161922166003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيايات بهجت عبد الواحد حمزه128181161922380038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيمنتظر حامد عبيد مانع128182161821004056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمؤمل مرتضى نوري يوسف128183161921061077

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيبدر عبد علي عبيد فيحان128184161921012005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيحميد فراس حميد عبد الواحد128185161921012016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيغفران مهدي عبد الكريم عبد الواحد128186161922219029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية رملة للبناتواسطادبيساره داود سالم عباس128187261922123019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبيعلي امجد فليح حسن128188221921048018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيهبة مجيد زهراو عبيد128189161922294050

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعلي زهير عباس احمد128190161921049054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيزهراء ميثم عبد هللا نعمة128191161922217041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيزينب علي مهدي صالح128192161922288022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيود ضياء رحيمة سباهي128193161922210115

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية األصفياء للبنينالبصرةادبياحمد كاظم طعمة حمادي128194161921099002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيهبه محسن عبد علي مشتت128195161922291020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيبسملة صالح فيصل خلف128196161922227010
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيرسل غسان هاشم عباس128197161922265016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيفاطمة زكي فاضل عباس128198161922194064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيسارة صباح حسن بدر128199161922254028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبيعلي حميد عناد غياض128200161921011017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبياالء عبد الحسين موسى محمد128201161822241007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيعلياء احمد كاطع رشم128202161922245044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الصادق للبنينالبصرةادبيمحمد باقر صالح حسين كريم128203161921031036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيسيف الدين ازرق حموده جريمه128204161921062041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيكفاية علي كامل عبيد128205161922202008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةادبيعلي عبد الرحمن محمد حمود128206161921354034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيقاسم رحيم مطر خلف128207161921062095

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيزهرة خليل ابراهيم ناجي128208161922167023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتالبصرةادبيفاطمة صالح هاني عبد الكريم128209161922203019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية الحزام االخضر للبنينالبصرةادبيحسين مهدي محمد خضير128210161921048012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةادبيفاطمه علي محمد ابراهيم128211161922380024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيفاطمة حيدر سلمان رشيد128212161922217066

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيرسل زياد خلف سلمان128213161922204013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيضحى خالد سلمان رخيص128214161922230033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيعبد الكريم سمير عبد الكريم عباس128215161921044024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبينهى عالء عبد الرحيم عبد مظلوم128216161922243053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيفاضل علي سعدون سالم128217161921310038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيحوراء شعيب فاضل خلف128218161922225013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيميعاد هاني فرهود شناوة128219161922254044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0الخارجياتالبصرةادبييسرى ابراهيم خلف رحيم128220161922401149

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيمريم عقيل مهدي طعمه128221161922283048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيعلي عقيل سبتي جابر128222161921014046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيزينب محمد عبود عيسى128223161922162005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيشكران وليد عبود دخيل128224161922219027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيرسول هاشم سالم مشرف128225221921021013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيزهراء ماجد خضير كحيط128226161922454014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيبني هاشم عبد هللا مجوت لعيبي128227161921006010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيعلي وليد عامر شمران128228161921028035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى البصرةادبيبتول صادق صالح باهض128229161922295002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء البصرةادبيفاطمة جاسم عبد االمام عبد الحسين128230161922198018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيابرار خلف مزعل مشاي128231161922210005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيانتظار منذر كريم عبد هللا128232161922210010
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيفاطمة عاطف طالب عيسى128233161922216038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةادبيمحمد جواد معارج مركز128234161921078006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيزهراء صفاء علي حسن128235161922209025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبيبشائر ستار رمضان جبر128236161922297004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيابراهيم سمير عزيز رحمه128237161921022001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية انوار الغدير المختلطةالبصرةادبيمنتظر احمد صادق عبد الزهرة128238161921306048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينالبصرةادبيمصطفى خالد عبد اللطيف يعقوب128239161921113006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيجابر عباس كاظم حبيب128240161921006011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيسجاد خلف علي جبر128241161921027017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيحوراء نضال خير هللا ماضي128242161922154012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيفاطمة جمعة الزم محمد128243161922242074

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيايات جعفر اسحاق طعمه128244161922235007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيحسين عالء عبد الصاحب علي128245161921052021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيهاشم زكي موسى يعقوب128246161921305047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتالبصرةادبيآيات جميل هاشم عبد هللا128247161922263001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيداليا ميثم خضير عباس128248161922230014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيبنين عبد النبي عيالن يوسف128249161922233010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيجراح عامر شمخي جابر128250161921366002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةادبيعلي حامد عودة صفوك128251161921078004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةادبينبأ عالء عبد الحسين عيسى128252161922196011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيهبه نوح هاشم علي128253161922219044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيحامد شاكر فليح دريز128254221921374007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبياحمد هاشم عبد العالي حسن128255161921053004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةادبييحيى ذهب ماو دهش128256161921036019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية الرضوان للبنينالمثنىادبيعلي فياض داخل عزيز128257291921023027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيعبد الرحمن حارث شعبان عصمان128258161921027018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيطيبه صالح عبد االمام جبر128259161922172043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيدالل عدنان عبد الصمد عباس128260161922150026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيمريم مؤيد علي ناصر128261161922148027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيضحى احمد خليل ابراهيم128262161922254032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيزهراء عقيل حسين خلف128263161922169020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتالبصرةادبيافراح سلمان حميد عبد الرزاق128264161922224010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينالبصرةادبيغالي أمحيسن غالي فلغوص128265161921067026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيحسين مشتاق سلمان عزيز128266161921310012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبينور الهدى عالء كريم كاظم128267161922265064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةادبيفؤاد مطر زيوك فهد128268161921371074
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيزينب سالم زيدان فياض128269161922254023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبينور صباح مجيد فيحان128270161922245072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمحمد قاسم نجم عوده128271221821047099

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيحوراء عماد عودة حطاب128272161922194024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيمنذر علي تركي دهمان128273161921004070

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين الرصافة االولىادبيتبارك حكمت صبيح منادي128274131922236002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعداية التضحية للبنينالبصرةادبيعباس تغب مسلم هيال128275161921053019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيحسين شاكر نعيم فهد128276221921222008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيفاطمة كريم سوادي نعمه128277161922202007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزينب ناظم حريب مذخور128278161922150046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية االعالم للبنينالبصرةادبيعبد هللا محمد عباس أحمد128279161921045029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيدعاء علي بريسم اسماعيل128280161922239016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيهاجر فخري حامد مجيد128281161922235040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيصابرين كريم جبر هيكل128282161922210064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية البروج االهلية للبنينالبصرةادبيفيصل جمال عجيل عبد الرزاق128283161921439002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيأخالص سرور كرير سلطان128284161922181001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزهراء حسن محسن رسن128285161922227029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيفاطمه جمعه بدر ماضي128286161922291009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيام البنين هاشم ياسر عبد هللا128287161922227005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةادبيزينب عبد الكريم عبد الصاحب يعقوب128288161922250010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبينور الهدى مؤيد نوري عذافه128289161922265065

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزهراء فيصل نعيم صفيح128290161922242043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية598.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائياحمد هشام حسن مهدي128291261941001020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية547.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيحبايب كاصد شاكر خضير128292161942202037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية512.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيفاطمة خضير لفته صالح128293161942226100

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية479.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء احمد عباس شهاب128294131942093008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةاحيائيضياء حسين عيسى حطيحط128295161941016015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةاحيائيفاطمة هاشم قاسم محمد128296161942167036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةاحيائيزينب حكمت عبد الواحد جابر128297161942225019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسين فالح حسن128298161942383115

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةاحيائيفاطمه حسن محسن نعيمه128299161942213029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيفاطمة عودة كاظم ربيع128300161942209056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائيليث جهاد علي حسين128301161941354036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةاحيائيتبارك ارشد عبد الرضا مهدي128302161942174008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةاحيائيرقية جاسم محمد هيال128303161942226036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةاحيائيمحمد قاسم عبدالكاظم صغير128304161941062018
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةاحيائيسارة سلمان مالك سلمان128305161942227025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيسجى جباره حسين طمعه128306221942109049

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية االريج للبناتالبصرةاحيائيعذراء محمد مهوس ادريس128307161942238034

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيزينب محمد حسن محمد128308161842209037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينالبصرةاحيائيعلي عطيه شنشول كاظم128309161941122005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةاحيائياخالص جاسم عودة فلغوص128310161942211001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةاحيائيمحمد علي مصطفى كاظم حالوب128311161941119024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينالبصرةاحيائياحمد ماجد سلمان عبيد128312161941110003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية الكباسي للبناتالبصرةاحيائيضحى علي لعيبي كريم128313161942247064

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةاحيائيرنا احمد عطيه فرحان128314161942192023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةاحيائيشوق فهيد خايف جدران128315161942380045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينة حسن كاظم هادي128316161842202079

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةاحيائيعذراء منصور محمد سالم128317161942304005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةاحيائيمديحه خالد هاشم عساف128318161942234072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ابراهيم عباس خليل128319161942163021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك ماهر عبد الواحد سعيد128320161942284003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية ثورة الحسين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد جبار خنجر جهلوم128321151941007126

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةاحيائيزينب عالء حسين علي128322161942235020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةاحيائيسجى جعفر سالم عبد الواحد128323161842209040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء سلمان عبد الرزاق عيسى128324161942260016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الثريا للبناتالبصرةاحيائيمريم وليد عبد الجليل ابراهيم128325161942338025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةاحيائيحسين كريم حسين لفته128326161841006010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتالبصرةاحيائيبراء يحيى عبد االمير ابراهيم128327161842189009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية البطحاء للبناتذي قاراحيائيزهراء علي نحير بندر128328221942160020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول حميد حنظل فعل128329161842187004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء صباح مزيد علوان128330161942207042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية االلباب االهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي عبد الحسين عساف128331161941123001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية ابن رشد المختلطةذي قاراحيائيفاطمه سعدون خزعل ذيخان128332221842251007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0ثانوية ادم االهلية للبناتالبصرةاحيائيفاطمة خالد علي شخيمت128333161942332082

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية472.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيليلى لطيف عريبي مجبل128334161952383121

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيضحى عادل عباس حمزه128335161952383098

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية461.0الخارجياتالبصرةتطبيقيمدين حازم حسين محسن128336161952401072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيدالل انور هاني حمادي128337161952226027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيعلي فالح حسن يوسف128338161951360026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعبد المجيد علي عبد المجيد عبد الرزاق128339161951134025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية454.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيآمنة خليل ابراهيم يوسف128340161952233004
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةتطبيقيانتظار عدنان محمد خادم128341161952194002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةتطبيقيام البنين رؤوف محمد احمد128342161952258001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةتطبيقيتغريد حسين مزهر حنتوش128343161952277007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء صباح هاشم عبود128344161952383051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيفخريه عالء فاضل فزع128345161952383119

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية غدير خم للبناتالبصرةتطبيقيساره ستار جابر خلف128346161952268005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةالبصرةتطبيقيامل حسين عباس طاهر128347161952360002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم جبار طويع جليف128348161952290021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية الخالدين للبنينالبصرةتطبيقيمحمد جليل زيارة حاتم128349161951008040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعمار عبدالرضا شلش لعيبي128350161951074046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيحسن عريبي هاني فرج128351161851047023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتالبصرةتطبيقيفاديه سالم عبد الحسين جابر128352161952380040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقياسامه جواد جاسب عبد هللا128353161951042007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية444.0ثانوية السياب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم نزار علي عبد الباقي128354161952161028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيمحمد حسن كاظم لعيبي128355161951007114

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةتطبيقيعلي سلمان طالب داود128356161951046036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقيإبراهيم خليل إبراهيم ياسين128357161851085001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيحنان سلمان لعيبي حسين128358161852243021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي كاظم عبد حنظل128359161951139090

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينالبصرةتطبيقيسجاد راضي فاخر عبيد128360161951083053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيمريم عبد الكريم مدلول ساري128361161952274011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتالبصرةتطبيقياسماء مدلول جعفر مدلول128362161952201001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينالبصرةتطبيقيالمصطفى كامل عبد المحسن جاسم128363161951349001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد سلمان داود عويد128364161951428041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيجميلة شاكر فالح جابر128365161952245008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةتطبيقيالكوثر قاسم ناصر حسين128366161952204004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةتطبيقيابو القاسم فهد لفته خادم128367161951357004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينالبصرةتطبيقيمحمد عبد الكريم حنتوش جياد128368161951078027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة مضر ناصر حسين128369161952194013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيامل عامر جاسب بدوي128370161952226009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة مصطفى سالم محمود128371161952184072

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية الخالصة للبناتالبصرةتطبيقيفاتن قاسم جبار طاهر128372161952240042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتالبصرةتطبيقيآيات ضياء كريم حمزة128373161852260003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيحسنين هادي عبد الحسين مولى128374161851051010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عبد االمير طالب خضير128375161952267008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةتطبيقيكوثر جاسم فريد شنشول128376161952233028
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قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةاحيائيوالء نعمه شاكر عبد الخضر128377161942277021

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتالبصرةاحيائيبتول حميد طعين رشم128378161942452007

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةاحيائينور الهدى رعد عبد الهادي عبيد128379161942153068

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائينور عبد الحسن حموده كليش128380221942137042

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةاحيائيواثق فالح خير هللا عبد الواحد128381161941363054

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قاراحيائيعمر جعفر سهر مري128382221941306209

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية الكرار للبناتالبصرةاحيائيفاطمة قصي جاسب ناصر128383161942277015

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية زينب الهاللية للبناتديالىاحيائينعمه أسماعيل خليل راشد128384211942118029

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزهراء ابراهيم عبد ابراهيم128385161942202058

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية العزم المختلطةالبصرةاحيائيرحيق عدي وطبان خضير128386161942309010

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةاحيائيعلي مازن عباس حسن128387161941365034

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتالبصرةاحيائيرباب سلمان ناصر حسين128388161942381039

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيزينب علي حطاب خشيم128389161942243035

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية غرناطة للبنينذي قاراحيائييونس احمد عطشان حواس128390221941017099

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب فارس داخل مفتن128391161942457008

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةاحيائيعماد كاظم عيسى محمد128392161941046012

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةاحيائياحمد رحيم ثجيل سكر128393161941354003

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةاحيائيحسن احمد حمود شنون128394161941033005

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتذي قاراحيائيساجدين كريم هيكل مشتت128395221842203066

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائيانفال عبيد عنيد زعل128396221842410008

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقرالبصرةاحيائيسجى عبد الحسين هادي مغامس128397161942264012

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةاحيائيعذراء ستار جبار خيار128398161842243046

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر نزار عبد علي جوده128399161841084041

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية497.0الخارجيونالبصرةتطبيقيمحمد احمد عطيه محسن128400161951400121

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية472.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينالبصرةتطبيقياحمد صالح احمد حبيب128401161951119001

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية470.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيفاطمة نعمان صالح مشاري128402161952221012

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية456.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب حبيب شواي عبد الغني128403161952457004

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية453.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةتطبيقيبتول هيثم جبار نعمة128404161952243010

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةتطبيقيحسن اسحاق جعفر عبد الحسين128405161951050016

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينالبصرةتطبيقيعلي يعقوب كامل عبيد128406161951090042

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينالبصرةتطبيقييوسف فاضل عبد العباس عبود128407161851085151

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية صنعاء للبناتالبصرةتطبيقيايمان قاسم زعالن جعفر128408161952221002

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية البتول للبناتالبصرةتطبيقيامنه حيدر قاسم جمري128409161952242006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية483.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيارجوان كريم حاتم صمصام128410281922190003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيحسين وحيد خليفه ابو الهوش128411281921151092

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيزينب جلوب جبار مطشر128412281922058031

3590 من 3567صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيفاطمة حمودي ياسر عيسى128413281922093055

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينميسانادبيعلي رحيم راضي طويلع128414281921152044

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية النعيم للبناتالرصافة الثانيةادبياالء سعد جعاتي عطيه128415141922073005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانادبياحمد علي حسن فياض128416281921016002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيبنين جميل كامل مسير128417281922077017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيحيدر سامي فلحي جدوع128418281921022031

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيحسن فالح حسن جبار128419281921046014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيرقية عدنان محسن عبد الحسن128420281922058020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيرقيه ماجد جاسم محمد صالح128421281922057018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيجنان كريم لفتة اعبيد128422281922190016

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيزينب حكيم كاظم نويسي128423281922061022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيحسن عالء وليد جمعة128424281921009013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبينبأ عقيل جاسم محمد128425281922061048

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيميالد صدام كامل اكويم128426281922062085

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبياحمد جاسم محمد ماضي128427281921039002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0الخارجياتميسانادبيبراء رحيم بدر شهيب128428281922401008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبيساره محمد عبد الواحد شويع128429281922104006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيزهراء علي حنتوش ساجت128430281922070036

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيزهراء عادل جاسب سلمان128431281922092027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيعايده عباس عجيرش شويهر128432281922078027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيعلي تقي جاسب زهراو صحن128433281921022049

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيصابرين سعد صابط محميد128434281922092050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيحسين سالم مالح شبيب128435281921017004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبينجالء عادل مانع قمندار128436281922093069

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيتبارك سعدون جمعه حسين128437281922095008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيرضوان عامر حسن عبد الهادي128438221921041018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبيمرام جبار محمود علي128439281922074011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيحسنين حميد فالح عبد الرحيم128440281921007008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيختام عبد الرحيم عبد النبي جبر128441281922062013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيزهراء دعير كريم جاسم128442281922056022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيتقوى موسى خلف جاسم128443281922093014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيحوراء مزهر طاهر حسين128444281922077019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء عادل عبد الرسول جاسم128445281922062027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيسجاد حميد جبار شندي128446281921039022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الميمونة للبناتميسانادبيشهد احمد عبد الحسين تويه128447281922073039

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيآيات يسر خيون طاهر128448281922091003
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتذي قارادبيدعاء راهي ركاد جباره128449221922174002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية الكحالء للبنينميسانادبيعلي وحيد جاسم محمد128450281921007024

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية السالم للبنينميسانادبيمحمد حسين خشان جاسم128451281921005042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيزهراء قاسم محمد كاظم128452281922092030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمحمد عالء زاير كنبار128453281921010076

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيكرار علي جوده كعيد128454281921039043

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيتبارك هادي سعد خليفه128455281922078011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيميادة سالم وحيد خلف128456281922056058

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيحسين عيدان جمعه خليل128457281921004043

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبياحمد كاطع خميس جاسم128458281821019004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيشهد حسن زوير كاظم128459281922056037

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيعالء جبار رشيم فنجان128460281921017017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الكحالء للبناتميسانادبيعبير عبد االمير حسين انبيت128461281922061035

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية البتول للبناتميسانادبياالء محمد خلف حاجم128462281922056004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيميثاق محمد عبد الحسن علوان128463281822064028

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيشهد قاسم زغير سعدون128464281922077046

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةميسانادبيليلى عبد علي حمدان يوسف128465281922108001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيزهراء سالم خماس غالي128466281922064015

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيمحمد عباس قاسم حسين128467281921039048

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيساره عبد الرضا حسين ماجد128468281922056033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيسجاد تحسين علي فليح128469281921019043

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيتقى رعد عبد الكريم احمد128470281922056014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيحسين علي بداي سلمان128471281921002017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبينوره اسماعيل ضويع سريجل128472281922094053

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيفاطمه كاظم غضب قاسم128473281922062070

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيزين العابدين جبار عبد الصاحب حمدان128474281921010037

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيعلي قاسم جلو رحيمة128475281921017022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية التحرير للبناتميسانادبيزهراء ستار عبد هللا مظلوم128476281922057022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية العذراء للبناتميسانادبيمروة عباس هاشم جابر128477281922058050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبينبأ صبيح محيسن موسى128478281922077064

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيعلي فالح حسن علي128479281921002042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيمسلم كاظم شواي صكر128480281921045027

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيعلي كويم شتيت لعيبي128481281921010061

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية البيان للبناتميسانادبيزهراء سعدون علي حسين128482281922078015

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبياحمد جمعة جعيجع علوان128483281921004005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية كميت للبنينميسانادبيابراهيم حميد حرز عزيز128484281921015001
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيميثم عقيل حسن جواد128485281921002080

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية السراج للبنينميسانادبيعلي جمعه خنيفس حسين128486281921031019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية االندلس للبنينميسانادبيمحمد شاكر يحيى حمد128487281921009033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيمهديه حسين جعفر زامل128488281922095066

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية ثغر العراق للبناتميسانادبيسهلة محمد عبد الحسين سيد128489281922093047

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيحوراء ابراهيم زامل فليح128490281922051012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية علي الغربي للبنينميسانادبيمجتبى نوري رحمه حسين128491281921013050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيزينب هاني جمعه عبدوش128492281922064020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانادبيمحمد ناظم جمعة عبد128493281821011052

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيتبارك عادل جبر سويف128494281922095009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزينب عدنان الوالي حمود128495281922062046

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية غرناطة للبناتميسانادبيوجدان حسين عاتي زوير128496281922074012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيضحى خالد نجم عبد هللا128497161922220053

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيزهراء صاحب علي وريوش128498281922095023

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيهنادي عوده حرز هوهو128499281922056071

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزهراء حازم كريم عبيد128500281922094019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحسين ياسر يونس نعمه128501161921051014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيحسين كاظم محمد حسن128502161921042022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الحسين حاتم غازي128503161922294036

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيليلى سمير لطيف طارش128504161922222030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيمحمد الباقر بشير حسون محمد128505161921052071

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيايام رمضان عباس حمود128506161922243006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيفاطمه فيصل كاظم احمد128507161922454033

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيمحمد علي عباس عريبي علي128508161921039070

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيعبد هللا علي جاسم زناد128509161921020090

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيعباس صبار عبد الحسن باشاغا128510161921020085

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية علي الشرقي للبنينميسانادبيمرتضى عدنان كامل فعل128511281921010083

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية بنت الهدى للبناتميسانادبيهدى كريم ورور علوان128512281922055087

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية اإلعتدال للبنينميسانادبيمنتظر علي موسى عبد الحسن128513281921017036

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيمصطفى حسين جبار وطن128514161921092039

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةاحيائيمريم محمد صفر لفته128515161942176094

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسرى هاني عوده حسين128516151942080006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية االيمان للبنيناالنباراحيائيعالء احمد علي جراد128517191941063019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية دار الندوة المختلطةذي قاراحيائيوائل خالد شريف شغي128518221941225043

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية المشرح للبناتميساناحيائيسالين عدنان محمد راشد128519281942072016

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية غرناطة للبناتميساناحيائيايات حمود حسن حسين128520281942074006
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية ذات الصواري للبنينميساناحيائيسجاد علي عجيل صحين128521281841033011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينواسطاحيائيمحمود حسن كنش شرهان128522261941209222

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0الخارجياتالرصافة الثالثةاحيائيفاطمة مجيد حميد ثجيل128523151942401032

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية بنت الهدى للبناتميساناحيائيسجى قاسم محمد مريوش128524281942055073

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الزوراء للبناتميساناحيائيام البنين طالب رشيم فليح128525281942070002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية الجهاد للبنينميساناحيائيمصطفى جبار جاني مزنح128526281941032032

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينالبصرةاحيائياحمد عدنان نوري كاظم128527161841347001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية سيناء للبناتميساناحيائياسراء ستار عبد هللا مظلوم128528281942064004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيرزاق صباح ابو الهيل زاير128529281951001045

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية السراج للبنينميسانتطبيقيسجاد زيارة وحيد محمد128530281951031008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440.0اعدادية ابي الخصيب للبناتالبصرةتطبيقيسكينه سلطان ذياب سرحان128531161952218050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية رملة للبناتذي قارتطبيقيهدى كريم المي صاحي128532221952115013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الحسين عبود ضاحي128533281951044087

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434.0ثانوية الشيماء للبناتميسانتطبيقيزينب علي فاخر علي128534281952075019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية السيبة للبناتالبصرةتطبيقيحنين ستار زامل جابر128535161952250004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانتطبيقيزينب محمد كاظم خضير128536281952080012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيضحى سعد عبد اسماعيل128537281952190066

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةتطبيقينور الهدى صباح عيدان حمود128538161952209052

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانتطبيقيمروه جاسم محمد حسن128539281852066011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية النخبة االهلية للبناتالبصرةتطبيقيصفا عادل شعبان عبد هللا128540161952280028

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانتطبيقيحسن داخل خلف بدر128541281951016020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقيمنتظر محمد دشر عاتي128542161951014061

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةتطبيقيوليد مالك كاظم شلش128543161951052053

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيامير جعفر صادق مهدي128544161951049020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية الزوراء للبناتميسانتطبيقيزهراء كاظم مفتن جواد128545281952070042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيزهراء سلمان عبد الساده جاعد128546281952063017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية بني هاشم المختلطةميسانتطبيقيعقيل محمد مهدي عباس128547281951106008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية الثورة للبنينميسانتطبيقيمهدي محمد حبيب فرج128548281951001174

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانتطبيقيحيدر عبد علي حلو زاجي128549281951033010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية التحرير للبناتميسانتطبيقيزهراء محمد مهدي اسماعيل128550281952057009

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية السالم للبنينميسانتطبيقيسجاد رافد رسول عبود128551281951005019

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية شط العرب للبناتالبصرةتطبيقيزينب هاني سعيد عبد علي128552161952226057

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينميسانتطبيقيمحمد صادق نعيم شاطي محمد128553281951011131

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةتطبيقيحسين رافع الزم صالح128554161951034029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية ادم االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى داود عبد االمام عبيد128555161951038129

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية العروبة للبناتالبصرةتطبيقيمريم محمد علي محسن128556161852237025
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العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيبتول صادق علي جميل128557161952383029

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية غانم سوادي للبنينالبصرةتطبيقيعلي كريم لعيبي شيال128558161951068030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينميسانتطبيقيحسن عقيل حسن علي128559281951030001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارادبيزهراء علي حسين عبد128560221922392003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قارادبيهيثم موسى عوده زغير128561221921311113

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الجاحظ المختلطةذي قارادبياحمد عدنان جبار عنيد128562221921238002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيايه فائق محمد باقر شريف128563221922157012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارادبيهاله عبد العظيم سلمان حسن128564221922392010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارادبيشهاب احمد صبيح ضيدان128565221921319012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبينهى ميثم هندي نعمة128566221922158038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيريام عبد االمير عكاب عاكول128567221922158013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينذي قارادبيحسين صباح جواد كاظم128568221921021010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيحليمه موسى جعفر ضمد128569221922106017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينواسطادبيمرتضى محمد حديد حسن128570261921208032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيحسين صبري عبد هللا كاظم128571221921376023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبياسراء علي دهن محيسن128572221922104004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيدالل حمزه عجيل عطيه128573221922160021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينذي قارادبيعلي سعد سليم فرهود128574221921379004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبياكرم هالل خفيف نمر128575221921222005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيسكينه حسين جبار سبهان128576221922157034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارادبيعلي سالم كاظم خلف128577221921069012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيابراهيم خليل شتيوي مري128578221921222001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية الفهود  للبنينذي قارادبيحسين وحيد جالول سلمان128579221821046008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيذوالفقار علي موحان هاشم128580221921318015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الواثق المختلطةذي قارادبيمحمد عبد الحسين صعيصع عطشان128581221921235013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبينسرين حسن عويز حليحل128582221922106065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية القوارير للبناتذي قارادبياالء عبد الحسين عويز محيسن128583221922413002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيزهراء عبد الزهره فالح حسون128584221922106026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيزينب علي ناصر كاظم128585221922150016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الرويمي المختلطةذي قارادبيحمزة سليمان كامل سليمان128586221921243001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيهديل جساب شناوه طعيمه128587221922104067

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية تل الزعتر المختلطةذي قارادبيحمود محمد صكر حمود128588221921227006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارادبيجمانه عمار موسى جبار128589221922422010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيزينب داود سالم جبر128590221922158024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيهاجر سليم حمزه سدخان128591221922110024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيانفال عطوان جاسم محمد128592221922168005
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبينور الهدى جاسم فاخر جوده128593221922427043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيميثم مانع ياسر حمد هللا128594221921376124

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيمحمد حاتم غني شمخي128595221921011040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قارادبيحسن علي عرمان لفته128596221921254008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبييقين محمد فتاح سعدون128597221922134029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيمحسن خضر امريد سعد128598221921366037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارادبيزهراء علي سمير زاهي128599221922109006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيهاجر حسيب عبد الكاظم فهد128600221922102033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبياحمد هوري فليح دريز128601221921374003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيورود هالل فارس نعاس128602221922150028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيعقيلة يحيى صالح عبد الرزاق128603221922239009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارادبيحنين سالم حامد عطشان128604221922109004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الوالية للبناتذي قارادبيايه عوض نخيل جالي128605221922190003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيحسين فاضل مجبل مطرود128606221921055006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية علي المرتضى للبنينذي قارادبيكرم مؤيد حمد سليمان128607221921038007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيعالء سمير جمعه غازي128608221921005041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية القلم المسائية للبنينالمثنىادبيالحسن عبد الكريم جعاري اسماعيل128609291921151013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0اعدادية النجاح للبنينذي قارادبيكرار عبد الحسن جوده علي128610221821067035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيزهراء حيدر مسلم علي128611221922427020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيحسن كامل هاشم عبد الحسن128612221921011010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية القرية العصرية للبناتذي قارادبيزينب علي فليح فليح128613221922201008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيساره علي حسين زايد128614221922194025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيبركات ماهر جميل حسن128615221922108005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينذي قارادبييحيى عبد الوهاب رزاق لعيوس128616221921075009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيزهراء كريم علي فياض128617221922194017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارادبيعباس باسم لطيف حاجم128618221921007017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيكرار هالل عوده عبيد128619221921376085

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيجنان عبادي علي جاسم128620221922157015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينذي قارادبيمصطفى نعيم هندي سداوي128621221921366046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية المثابرون للبنينذي قارادبيعلي فاضل حمادي مجلي128622221821376086

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيالسجاد مجيد كاظم عبود128623221821269004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيحسين فليح عبد الحسين عطشان128624221821011014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيرند عبد سعدون مخيلف128625221922150008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيتبارك عبد الباقر هاني علي128626221922156009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيتبارك علي سعد بلجي128627221922157014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيرباب حسين وحيد عباس128628221922115021
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيسيف علي حسين ماضي128629221921047074

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبيسجى ابراهيم كاطع كنهور128630221922138014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيمنار مشتاق ياسر جخيور128631221922194034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قارادبينغم عادل راشد مسير128632221922109022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيفاطمه قصي ابراهيم نعمه128633221922427035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيزينب عباس ياسر حسين128634221922323030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0الخارجياتذي قارادبيايات قاسم خلف حسوني128635221922401008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيصبا مصطفى اشياع حسن128636221922108021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينذي قارادبيعلي عبد الكريم قاسم حمادي128637221921005047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينذي قارادبيحسن كامل عجيل خضير128638221921090012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبينور الهدى احمد حسب عبد الحسين128639221922323050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبيفاطمه عزيز ساجت شعيوش128640221922193037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيهبه حميد مظلوم علوان128641221922157052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينذي قارادبيمريم علي تركي حميدي128642221922301004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيمحمد خالد صكبان عطشان128643221921011042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيضحى حبيب صاحب حموده128644221922150023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيعقيل عدنان ريسان عجيل128645221921239006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبينور الهدى محمد لعيبي هالل128646221922168056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيهدى حسين محارب خصاف128647221922155039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينذي قارادبيعباس عبد الكاظم غضيب محيسن128648221921086048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية سما ذي قار للبناتذي قارادبيزينب ماجد كحامي صبار128649221922427029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارادبينور الهدى حسن صبيح مفتن128650221922202013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبياحمد صالح صباح طعيمه128651221921068002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيساره فيصل عجيل حنين128652221922106044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعلي حسين فياض جوده128653221921047097

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية بداح بن عاصم المختلطةصالح الدينادبيسماهر نزهان ابراهيم سلمان128654181922322003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيزهراء رياض سعيد ذياب128655221922134010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيهبة نجم عبد النبي هليالي128656221922155038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيالحسن محمد خضر محمد128657221921047009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيمريم هاني نمر عجمي128658161922181036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيفاطمه صباح حسن مهدي128659161922230040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الصدرين المختلطةذي قارادبيعالء نجاح مهدي حسين128660221921213009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية المصطفى للبناتذي قارادبيرقيه جواد كاظم محسن128661221922105013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبياحالم حميد صكبان زعالن128662221922115003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارادبيمحمد عبد الرحمن محيبس جاسم128663221921306026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيمهدي صبيح راضي سويري128664161921021036
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية العكيكة للبنينذي قارادبيازهر محسن شاكر راضي128665221921041006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيمريم سعود هداد ايدام128666221922160067

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيريام عبد االمير صالح كاظم128667221922323018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةادبيحسين مؤيد جواد كاظم128668161921371035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيكاظم شعالن علي يوسف128669221921221016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية مكة المكرمة للبناتالبصرةادبيمنار عدنان عباس معتوق128670161922236046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينالبصرةادبيسهيل سلطان جميل سلطان128671161921096007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيفاطمة قاسم محمد جاسم128672161922209059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيمجتبى سعد جاسم محمد128673161921042071

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيسجى رافد عبد الكريم ياسين128674281922056034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيزهراء عالء مطير شريجي128675281922062031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيبراء حميد مطير حميدي128676221922101006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيعلي نعمان جواد كاظم128677221921050028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيعلي سالم سعد عبد الحسن128678161921049055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية الوركاء للبناتالبصرةادبيفاطمة ميثم عبد االمير جيجان128679161922244051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيبنين مصطفى فالح مهاوي128680161922227014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةادبيعباس كاظم جابر سلمان128681161921414006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيبنين عادل ياسر حنون128682161922213005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية تلكيف للبناتنينوىادبيرحمة محمد وليد ذنون128683171922254020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيزينب عالء ضايف راعي128684221922388016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيعلي عادل جاسم محمد128685161921012035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينميسانادبيعباس سعد مشاي محيسن128686281821046029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيحنان خالد كريم قاسم128687281822050010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيتبارك عبد العباس ناجي موشنه128688221922161005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيانوار عائد كاظم جابر128689161922209005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيزينب ماجد كاظم فليفل128690281922092040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيفهد سالم عاصي رشم128691161921366012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيمروة علي حسين علي128692161922233049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيزينب حميد غباش كاظم128693161922215023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبيحوراء احمد ناصر حسن128694161922243013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيمحمد خضير حمزه مهدي128695161921062105

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبيسامي جبار غازي ضيغم128696161921307011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيزينب عبد الرحمن عبد الواحد شالل128697161922170020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينميسانادبيسجاد احمد حمادي عبد128698281921045012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية الهبة للبناتذي قارادبيأسمهان ياسر شاكر ناهي128699221922120002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية النبوة للبناتذي قارادبيمريم عدنان صالح كريدي128700221922205007
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيزينب حامد فاضل جابر128701161922216023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةادبيندى حردان منشد عربي128702161922154037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيزينب حسين علي حمد128703161922150037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينالبصرةادبيحسين عبد الكاظم عبد الخالق عبد الحسين128704161921345002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيفاطمة صالح عبد الحسن علي128705161922217069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيتقى حمدان ناصر محسن128706281922070012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية سيناء للبناتميسانادبيشيداء علي ناصر حياة128707281922064023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةادبيمرتضى مهدي زغير جاسم128708161921414010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيعبد هللا اسعد مكطوف محمد128709161921016032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعلي جعفر موسى محسن128710161921061065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية الخمائل للبناتذي قارادبيزهراء خضير خريبط كريم128711221922196009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية الدير المسائية للبنينالبصرةادبيسجاد عماد عبد مهاوي128712161921364025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية تونس للبناتذي قارادبيايات عمار رشاد عداي128713221922106009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية الحسن البصري للبنينالبصرةادبيمحمد عواد سامح حمد128714161921036015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيزهراء رعد جاسم محمد128715161922167021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية الزوراء للبناتالبصرةادبيرباب عدنان ناصر عبود128716161922180009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيبراق بشير عبد الكريم سالم128717161922245010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية االكرمين للبنينالبصرةادبيكرار عادل حمود زعيتر128718161921017046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيآالء غالب عطشان مختار128719221922158001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينالبصرةادبيحسن فارس غالي مجبل128720161921134003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبياثمار جواد كاظم نجم128721221922323001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية القرية العصرية للبناتذي قارادبياسماء حمد خلف برغش128722221922201001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبيحوراء اياد راضي سوادي128723161922287023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية المرتضى للبنينميسانادبيكرار علي عبد مصعب128724281921002049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةادبيحيدر حسن فيصل باهض128725161921014021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينالبصرةادبيحسين علي صالح مهدي128726161921371032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحسين عدي حسن محسن128727161921051009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيامين علي كاظم حمد128728161921049008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيوفاء عبد اليمه علي صنكور128729161922179053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينذي قارادبيمرتضى عبادي صالح داغر128730221921319022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيمحمد راضي خريبط صالح128731161921136040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيسجاد جبار عبد هللا سهر128732221921222012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيفاطمة ساهي نعيمة حامي128733161922242078

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيمحمد غالي جلوي نجم128734281921151251

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتالبصرةادبيميس داود سلمان علي128735161922274006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبينبأ ابراهيم عبد الرزاق سلمان128736161922172053
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيزهراء عبد الرحمن كاظم حسن128737161922258017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبيزينب مهدي فالح محمد128738161922212023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيغدير علي زغير جابر128739161922239035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيفاطمه خالد عبد النبي مجبل128740161922265048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيضحى ماجد عبد الرسول زبال128741161922215039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية اليرموك للبناتالكرخ االولىادبيشمس اصيل رشيد حمودي128742101922093016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية التعاون للبناتالكرخ الثانيةادبيمهاب حمود جبر سرحان128743111922105066

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيحوراء عباس حسن ضايف128744161922219012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبينسرين محسن عبد الحسين عبد علي128745221922212005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبينرجس عبد الخالق دوير عودة128746161822252084

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيفاطمه عوده مهوس منصور128747221922104055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية النجاة للبناتميسانادبيعذراء سعد حنش عيدان128748281922095047

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الزوراء للبناتالبصرةادبيبيداء علي مهدي رسن128749161922180006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيخوله سعود جبر عويد128750221922157016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيايناس باسل يوسف عبد المحسن128751161922231005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيمحمد علي ناصر لفته128752221921047135

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيمالك حسين منصور بريسم128753221922160069

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قارادبيزهراء سعيد هويش صلبوخ128754221922102018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبياحمد رمزي جميل شامخ128755161921012001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبياقبال محمد طالب طوفان128756221922155004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيزينب لؤي علي شناوة128757161822177042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيزهراء محمد حسن عبد الرزاق علوان128758161922206015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانادبيزينب علي مهاوي محمد128759281922190041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيوفاء عالء يوسف سبهان128760161922150076

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيسجى فرحات عباس فرحان128761161922217049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية الطموح للبناتالبصرةادبينور علي كاظم سلمان128762161922157018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيورود حسين كزار سالم128763161922239054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتالبصرةادبياسماء ضياء ودود هاشم128764161922149001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيفوكهن جاسم محمد شندي128765161922383082

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبيحنين يحيى شرشاب ياسين128766221922233004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية المحمدية المختلطةذي قارادبياديان عبد الرسول غانم عداي128767221922233001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارادبيزهراء محمد دبعون عاجل128768221922160028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيعلي عبد االمير علي مزهر128769161921136033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية المعرفة للبناتالبصرةادبيحنين هالل حميد علي128770161922175011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيايات عمار ماطور درويش128771161922209007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيحوراء محمد وادي ابراهيم128772221922171007
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيهديل علي جبار مكطوف128773161922148035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبيزهراء فالح جمعه حسين128774161922225027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيمحمود عبد الصمد هاشم محمد128775221921239008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيعباس بوهان جلود عويد128776221921374020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية المشرح للبنينميسانادبيمؤمل زهراو غانم حمد128777281921018058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية االبتسامة للبناتالبصرةادبيزينب تحسين شاكر عبد الحسين128778161922253024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيبنين جاسم محمد حمزه128779221922152009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية االصالح المسائية للبنينذي قارادبيغزوان عباس زغير حثالة128780221921318028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية مهد االنبياء للبنينذي قارادبيحسين حيدر كاظم فاضل128781221921068008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيضحى نافع هالل سالم128782221922388019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيحسن علي حثاله محمد128783161921041009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينالبصرةادبيحيدر واثق طالع عبيد128784161921369012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتالبصرةادبيبتول شريف رضيو درويش128785161922456002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية الرماح العوالي للبنينالبصرةادبياحمد عبد الستار تركي لفته128786161921307002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيمحمد خلف سعدون كزار128787161921061083

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيبنين كمال محمد قاسم128788161922231006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيرباب عبد هللا سالم محمد128789161922223024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيامنه قدوري موسى رسن128790161922383005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبياصاله علي مونس عبود128791161922172012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةادبيقاسم عبد الحسن محمد محسن128792161921352078

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيبتول ناصر حسن بتيل128793161922167006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبينور فاضل كريم مرعب128794221922323054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيمنتظر ساجد جابر علي128795161921136049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قارادبينور حازم حميد شمخي128796221922390006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيجعفر جميل عبد الزهرة عبيد128797161921304005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيسرور عقيل جبار راضي128798161922176057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية االلباب االهلية للبناتالبصرةادبيبنين عبد الحسين فاضل محسن128799161922281001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيمناف بشير عوده حمادي128800161921056054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية االرتقاء للبناتميسانادبيفيحاء حسن عبد الواحد عباس128801281922092061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيحسين عالء صبري حسين128802161921052020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتميسانادبيهمسه جليل دعير ماذي128803281922088074

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية ام عمار للبناتميسانادبيزينب حسن كاظم محسن128804281922077035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبياحمد علي عبد الحسين زغير128805281921022006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية هبة الرافدين للبناتالبصرةادبيرسل ضياء هادي احمد128806161922235015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارادبيايات سامي فالح مهدي128807221922422004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبياسراء احمد عرمش صالح128808221922108002
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيضحى عامر شامي صالح128809161922294027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيازهر ناظم جواد محمد كاظم128810221821033006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتالبصرةادبيفاطمة علي خضير ياسين128811161922294037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية الحكمة المختلطةذي قارادبيمنتظر محمود كاظم عبد هللا128812221921218009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0 تموز للبنين14اعدادية ذي قارادبياحمد ناجي عبد الكاظم عبد هللا128813221921048004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيغدير فاضل لهمود طعيمه128814221922156032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية الغدير للبنينذي قارادبيعبد هللا حسين علي كنيهر128815221921050018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتالبصرةادبيربا محمد عبادي شخير128816161922276013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيضياء رحيم سلمان عرار128817281921151145

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبييقين علي حسين عبيد128818161922174061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبياحمد عبد هللا خلف منشد128819281921151014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيفاطمه ضاحي جباره خبيل128820161922181029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية القنوت للبناتالبصرةادبيفاطمه أحمد محمد عبد الزهره128821161922206024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيحسين عادل كاظم حسن128822161821097017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية الجواد للبنينذي قارادبيحسين عمار جبار شبيب128823221921062009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيحسين احمد عبد الزهرة كرين128824161821042020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية دجلة للبناتالبصرةادبينسرين صباح جواد لفتة128825161822243072

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيايناس عادل كاظم خلف128826161822169005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيعلي عالء عبد الغني حسن128827161821046060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيحوراء علي عطشان فهد128828221922134005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيحوراء سمير داخل حريز128829221922152012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية حيفا للبناتالبصرةادبيزينب حبيب عبد الرسول محمد128830161922220035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية اليمامة للبناتميسانادبيغدير عقيل غريب جاسم128831281922063029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيسجاد كاظم مطير خضير128832281921022039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية قبضة الهدى للبناتميسانادبيسجى كاظم محسن شبلي128833281922080025

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية الحبوبي المختلطةذي قارادبيمحمود ناجي كريم فرحان128834221921269007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية الفضائل للبناتذي قارادبيتقى مسلم عبد فالح128835221922104014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية الوحدة للبناتذي قارادبيهديل عبد العباس عوده ظويري128836221922150027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية النضال للبناتميسانادبيزهراء حميد محارب شالك128837281922050022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيعامر صالح صادق صكبان128838221921034022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينالبصرةادبيحيدر بدر مجيد يسر128839161921020058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قارادبيفاطمة ماجد كاظم مرزوك128840221922323041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية ام ورقة للبناتميسانادبيزهراء قاسم حسين وادي128841281922091024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيايناس عبد اللطيف عبد الرزاق عبد الزهره128842161922454004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيايات عبد هللا حمد حسين128843221922221001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيسجاد علي عبد الحسين صفوك128844221921047063
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارادبيبتول جاسب كاظم حسن128845221922155012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية االستبرق للبناتذي قارادبيحوراء هيثم عبد الخالق حسون128846221922392002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيشمس الضحى حسن عبد السادة فالح128847161922213027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيرسل محمد راضي يوسف128848161922241020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية االمان للبناتذي قارادبياسراء رائد عبد حسين128849221922180001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيهادي عبد الكاظم عبد الحسين ناصر128850161921304029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيعبد الستار خليل عبد الستار خالد128851161921052045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبيوسن محمد قاسم محمد128852161922297019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية التعاون للبناتالبصرةادبيفاطمة كريم حميد حسن128853161922267018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةادبيعلي لفته هاشم طعمه128854161921027024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ث االباء المختلطةميسانادبيفاطمة سالم عبد الرضا غضبان128855281922107005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينالبصرةادبيمصطفى علي عبد الزهرة حسين128856161921121006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية دجلة للبنينميسانادبيمهدي منتظر جبار علوان128857281921012068

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية قرة االعين للبناتذي قارادبيدالل سعد عبد هللا يوسف128858221922124004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيخالد واصف مشلوش ريس128859161921062026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية احمد الوائلي للبنينالبصرةادبيمصطفى عدنان عبد الزهره كركو128860161921050046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية الضحى المختلطةذي قارادبيلقاء سالم عبد رهيف128861221922221007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية ذات الصواري للبنينميسانادبيزين العابدين كريم عبد شبيب128862281921033016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبيعلي صالح مهدي غضبان128863161821039065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية الفاو للبناتالبصرةادبينور حسين كاظم عاتي128864161922225059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية األزكياء للبنينالبصرةادبيشكر حمودي لفتة عبد هللا128865161821097031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبيزهراء موفق جبار مكطوف128866161922230024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيحبايب حسين عليوي ثامر128867161922216012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيعلي حسين علي كبير128868221921374027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتالبصرةادبيمريم عباس حمد خشان128869161922461013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ث االبداع االهلية للبنينالبصرةادبيمسلم كاظم جاسم علي128870161921087013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةادبيطه فاضل ظاهر علي128871161921098005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةادبيثامر هاشم اسماعيل جاسم128872161821352014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيعلي حسن نعيم سعد128873221921059022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيباقر حسين عبد الرزاق عبد الساده128874221921047010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيرسل عبد الحكيم مصيت مطوس128875221922134006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبييوسف فهد جبار محيسن128876161821006089

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينالبصرةادبياحمد عماد مصطفى صالح128877161821039005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيزهراء كاظم مهنا حاتم128878161922169022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيزينب وفي ياسين صالح128879221922156026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبياسراء مؤيد محمد محيبس128880121822125009
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية النور للبناتذي قارادبيازل عبد الحسن فليح حمود128881221922156002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيهادي سعود خلف عطشان128882221921006067

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيطيبه عالء ناصر علي128883221922388020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية التفوق للبناتالكرخ الثالثةادبيزينب صباح حسين علي128884121922113019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيالحسنين احمد حمد عباس128885161921015003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية االبتهال للبناتالرصافة الثانيةادبيشهد عالء جبار فضيل128886141822069040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الشموخ للبناتذي قارادبيزينب حيدر محمد سعيد128887221922134015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانادبيجنات عباس فاضل رسول128888281822066008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيعلي مصطفى يحيى نوح128889161921042059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية البتول للبناتميسانادبيبراء عيسى خشين صالح128890281922056009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية المجر الكبير للبناتميسانادبيرسل كريم مطير شريجي128891281922062021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية كميت للبناتميسانادبينهاية جاسم لعيبي عباس128892281922067048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينالبصرةادبيحسين نعمه عبد نهير128893161921094010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيمصطفى عالء كامل عبد الزهره128894161921044051

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيزهراء صبحي سلمان كاظم128895161922227032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيعلي ليث عبدالرزاق نجم128896161921046059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيفاطمة جعفر محمد جاسم128897161922217065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الزوراء للبناتميسانادبيدنيا عواد صلبوخ عاكول128898281922070020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية النصر المختلطةميسانادبيحسين كاظم نعيم حنوش128899281921104013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيمريم ناصر مهاوش عيدان128900161922211019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية جيكور للبنينالبصرةادبيعلي جهاد مصطفى داود128901161921061066

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبينرجس سلطان لفتة عبد الرضا128902161922210105

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية السياب االهلية للبنينالبصرةادبيسيف علي حنون حمود128903161921073011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبينور حمود بوهان عربيد128904161922170057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيامينة ناظم بدران عبد السيد128905161922210009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتالبصرةادبيحوراء احمد جاسب صبيح128906161922164027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية الشيماء للبناتذي قارادبيبنين بدر اسمير شذر128907221922110004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية البطحاء للبنينذي قارادبيسجاد محسن عبد علي صيهود128908221921006027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيضحى هاني جواد كاظم128909161922216035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية العباسية للبناتالبصرةادبيفاطمة خالد جميل مطر128910161922233038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية الفضيلة للبناتالبصرةادبينور علي علوان ناصر128911161922212041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيصابرين جري عبد الكريم عبد السيد128912161922172042

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية البيان للبناتالبصرةادبيفاطمه كريم عريبي جاسم128913161922223055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية البينة للبناتالبصرةادبيإيثار مهدي وحيد صبيح128914161922291002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية الشيماء للبناتذي قاراحيائيانوار صبار رزاق نوري128915221942110007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية484.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتذي قاراحيائياسيل حميد كساره جليهم128916221942410006
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية452.0االعدادية المركزية للبنينذي قاراحيائيفراس خضير عباس مسير128917221941003141

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتذي قاراحيائيميقاة صادق عبد الرضا علي128918221942414161

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيساره مطشر جاسم محمد128919221942323201

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيحوراء علي جوده رميض128920221942190061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائياسراء عجاج خزال كطافه128921221942101008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيحوراء فاضل ضيول كريم128922221942109022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية الفضائل للبناتذي قاراحيائيرقية حامد عبد جعاز128923221942104016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية441.0ثانوية المعارج األهلية للبناتذي قاراحيائيحنين نصار ملحم علي128924221942175050

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية الفردوس االولى للبناتذي قاراحيائيضحى فالح جاسم محمد128925221842102036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية قبضة الهدى للبناتذي قاراحيائياسيل جاسب عجيل موتان128926221942136003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية المصطفى للبناتذي قاراحيائيهدى صالح شمخي جابر128927221842105116

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قاراحيائيسجى خلف تسيار ياسر128928221942386033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيتيسير عبد الكاظم عبيد ظاهر128929221942103048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية المروج للبناتذي قاراحيائيسمر مازن محسن جبار128930221842137011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةاحيائيانمار عامر حميد حسين128931111941160046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية الخنساء للبناتذي قاراحيائيعهد كاظم طاهر خلف128932221942103133

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية شمس الحرية للبناتالنجفاحيائيفاطمه مهدي صالح مهدي128933251942094056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية التحرير اللبناتذي قاراحيائيرباب حميد كاظم عبد128934221942183028

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيفاطمه ليث غضبان علي128935221942125210

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قاراحيائيسجاد نعيم جاسم محمد128936221941069026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيبهاء وادي علي عناد128937211941033008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيحيدر محمد كاظم منخي128938221941007037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الفرات للبناتذي قاراحيائييقين هيثم جواد عباس128939221842101079

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الزهراء للبناتذي قاراحيائيهجران حسون عبيد بديوي128940221842164072

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيزهراء جاسم محمد عبيد128941221942323124

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قاراحيائينادين عالء صبري منهي128942221942155108

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية سكينة للبناتذي قاراحيائيفاطمة محمد لفتة عبد الحسين128943221942116037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائيايات علي غانم جبار128944221942125027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية النجاح االهلية للبناتذي قاراحيائيأسراء قاسم متعب جلود128945221942195001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية التفوق للبنينذي قاراحيائيعلي طالب هالل عواد128946221941072070

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيزينب حسن صوباط محسن128947221942156098

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية تبارك اللبناتذي قاراحيائيفاطمه رياض عزيز علي128948221942184017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةذي قاراحيائيمنير حسين راضي مجيم128949221941229013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قاراحيائينور الهدى ماجد نايف عبود128950221942125263

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية االحرار المختلطةذي قاراحيائيمصطفى احمد حمود عبد128951221941281008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياطياف سعد جليل دخان128952221942153022
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتذي قاراحيائيمنيره عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف128953221842390012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيهدى عبد هللا موحان شريده128954221942323345

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية المرفأ المختلطةذي قاراحيائيكاظم سلمان كاظم ذرب128955221941272009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء حسين علوان صفر128956221942128044

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قاراحيائيامل علي دوخي كريم128957221942321015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائيزهراء عقيل حسين منخي128958221842128023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الخلود المسائية للبناتذي قاراحيائيفاطمه كريم والي عصواد128959221942323264

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قاراحيائياسيل رحيم فرج سهيل128960221942153020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى مغاوري عبد هللا محمد128961221941093120

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قاراحيائيسجاد علي ليلو حسين128962221841009021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية الوالية للبناتذي قاراحيائيتهاني غانم زباله كريم128963221942190052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةذي قاراحيائيزينه ناهي عجمي متاني128964221942311037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية االخاء للبنينذي قاراحيائيعالء احسان ذياب شالكه128965221941037064

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائييوسف رحمان فياض صلبوخ128966221941007094

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية العزة المختلطةذي قاراحيائيسيف خليل خليف زايد128967221941345007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الكرامة للبناتذي قاراحيائيهبه عبد لفته خضير128968221842151040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية االبرار للبنينذي قاراحيائيعمر سعد موسى ربيع128969221841091078

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0ثانوية الصادقون للبنينذي قاراحيائيالحسن عبد الرزاق محمود ساجت128970221841059001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتذي قاراحيائينرجس علي محمد عليوي128971221942128092

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية451.0ثانوية المدينة المنورة للبناتذي قارتطبيقيضحى عالء فرهود محينه128972221952202005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية االهوار االهلية للبناتذي قارتطبيقيفاطمه داخل وهيب نجم128973221952411014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيجاسم زهير عطشان زغير128974161951033009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية االشراق  اللبناتذي قارتطبيقيفاطمه ذياب شهيب سالم128975221952187015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيزهراء عباس محسن حامد128976221952108010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيكرار حازم صكبان حسين128977221951300157

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية رملة للبناتذي قارتطبيقياديان كريم خلف زعين128978221952115001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيضحى طارق محمد عبد هللا128979221952209039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية المرتضى للبنينميسانتطبيقيمرتضى كاطع هاني عبود128980281951002072

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارتطبيقيهدير داود سلمان مريمي128981221952155017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية الحكيم للبنينذي قارتطبيقيمحمد عبد الرزاق عيدان حسين128982221951026082

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيتحسين رياض جاسم حايف128983161951069011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية434.0اعدادية كربالء  للبنينذي قارتطبيقيعباس كريم حاتم حسن128984221951036049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية البصرة للبنينالبصرةتطبيقيعلي حسين عالوي جبار128985161951007082

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية الفهود المسائية للبنينذي قارتطبيقيسلمان جميل نويص سلمان128986221951308032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةتطبيقيحوراء حسين عبود صالح128987161952213010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينالبصرةتطبيقياحمد ستار عبد المجيد شنان128988161951043006
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0االعدادية المركزية للبنينذي قارتطبيقيعباس فاضل عذاب عبد الزهره128989221851003081

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينذي قارتطبيقيمصطفى راجي تالي سوادي128990221851069071

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية النصر للبنينذي قارتطبيقيمحمد رياض عواد جابر128991221951027052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية430.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارتطبيقيعباس نعيم شمخي غياض128992221851042037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتذي قارتطبيقيغفران سعد عبد اللطيف نايف128993221952155013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيزينب حيدر حسن جاسم128994221952108013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمصطفى رزاق خضير عباس128995221951002054

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيزهراء عبد الحليم جوده حصل128996221952125010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0ثانوية الوهج االهلية للبناتالبصرةتطبيقيدعاء يعقوب يوسف عبد هللا128997161952339005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية النيل للبناتذي قارتطبيقيحوراء حسين ناهي عاجل128998221952169005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمقداد نجيب باهض عوده128999221951300203

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية التاميم المسائية للبنينذي قارتطبيقيصالح عبد الحسين كامل صالح129000221951310099

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارتطبيقيباقر رحيم ارزيج حنيش129001221951007005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيانعام ناصر حمود حسون129002221952160004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةتطبيقيمؤيد جحيل ظاهر شريده129003161951062089

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيياسمين طه مهدي عباس129004161852219060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد حسين علي غالي129005221951306111

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتالبصرةتطبيقياستبرق ناظم جودة تاية129006161952168004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيابراهيم ميثم كاظم علي129007221951035001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية النور للبناتالبصرةتطبيقيزهراء موفق مهدي رضا129008161952275006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميسانتطبيقيامنه حميد بالسم شمي129009281952190007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية الغفران للبناتميسانتطبيقيتقى جعفر حسين جبر129010281952069016

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية المروج للبناتذي قارتطبيقيزهراء محمد حامد حسين129011221952137009

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارتطبيقيسجود محمد جميل حسن129012221952108022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية العرب المسائية للبنينالبصرةتطبيقياحمد خالد حسين موسى129013161951370003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةتطبيقيبتول كاظم مرهون كريم129014161952176014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةتطبيقيحسين علي ظاهر فزع129015161951047036

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية الدير للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى كاظم فيصل جاسم129016161951025031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيحسين فوزي فاضل عبود129017161951049043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية الهدى للبناتالبصرةتطبيقيساره صباح اسماعيل عبد هللا129018161952150021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارتطبيقياالء علي راعي حمادي129019221952172010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارتطبيقياسامه عبد االمير عطيه عباس129020221951374004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةتطبيقيساره قاسم محمد خضير129021161952265027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية جنة الخلد للبناتميسانتطبيقيدعاء رحيم قاسم محمد129022281952090010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية البصرة للبناتالبصرةتطبيقيزينب وليد حسين عيسى129023161952234035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية االبرار للبنينذي قارتطبيقيمرتضى جاسم محمد علي129024221951091070
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية السوق للبناتذي قارتطبيقيغصون عمار عبد الكاظم جويد129025221952209043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةتطبيقياماليد مؤيد خلف كاطع129026161852231008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارتطبيقيكرار صالح حسن هداد129027221951212005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية رفح للبناتالبصرةتطبيقيانعام فيصل محمد نوري موسى129028161952219006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية اليمامة للبناتميسانتطبيقيهدى مخلد خزعل عوده129029281952063040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتالبصرةتطبيقيصفا عبد هللا كاظم عبد الصمد129030161952162018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتميسانتطبيقيساره صادق زيدان موحان129031281952068035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية الوالية للبناتذي قارتطبيقيحوراء حسين جاسم جبار129032221952190017

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتالبصرةتطبيقيأم البنين عماد يعقوب راضي129033161952192003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية الغد األهلية للبناتذي قارتطبيقيهبه حيدر مطر عويد129034221952148010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةتطبيقيطفوف احمد عبد الجبار عبد الكريم129035161952383099

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين صبري بدر129036161951021021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0الخارجياتالبصرةتطبيقيفاطمه حمزه ريسان عبد الرضا129037161952401065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةالبصرةتطبيقيحسين صباح عبد هللا خلف129038161951308004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةتطبيقيمحمد وسام هاشم فاخر129039161951042060

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية االندلس االهلية للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم علي ابراهيم عبدالكريم129040161951063001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية االجيال للبنينالبصرةتطبيقييوسف كاظم محمد عبد الرضا129041161951014065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية المدينة المسائية للبنينالبصرةتطبيقيعالء عباس مهجر حتيرش129042161951363123

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية العمارة للبناتميسانتطبيقيساره جمال محسن نومي129043281852059021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةتطبيقيايات قاسم نياز احمد129044161852245006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيحسين خليل جاسم محمد129045161951352057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية المجر الكبير للبنينميسانتطبيقيمحمد فالح خلف محمد129046281951008097

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0الخارجيونذي قارتطبيقيعلي شهاب حمد شمخي129047221951400030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية سامراء للبنينذي قارتطبيقيمهند جميل جاسب كاصد129048221951092031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارادبيرباب علي محمد سلمان129049221922422011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيسارة محمد عويد حسين129050221922168042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيعبد هللا الثاني عدنان سرحان ذياب129051221921055017

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةذي قارادبيكرار حيدر تركي زايد129052221921230005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيرضا احمد صالح مسلم129053221921374013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قارادبيابابيل فاضل عبد جياد129054221922135001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية الفالح للبنينذي قارادبيرسول علي ناصر حسين129055221821256009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية االيمان المختلطةذي قارادبيعلي نزال خير هللا جبر129056221921214007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية االبتهاج المختلطةذي قارادبينهى علي جبار كزار129057221822215004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارادبيساره عباس سفيح عطاس129058221922143008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيتبارك عبد الرضا شناوة محمد129059221922168013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيمحمد فاضل محمد عطيه129060221921078022
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيساجد هادي فالح كعيد129061221921374015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبياسالم مؤيد صالح عبد129062221922169001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيغفران علي ريسان علي129063221922188014

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية رملة للبناتذي قارادبيريام محمد ذياب محسن129064221822115027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيعبد هللا زهير حامد فريخ129065221921231010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الشباب للبنينذي قارادبيعباس حميد مجيد هاشم129066221921033029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيعباس محسن حنون ولود129067221921231009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية الجهاد للبناتذي قارادبيسرور مسلم هاشم صكر129068221922121007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتذي قارادبيهبه رسول هاشم محمد129069221922143015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية الجهاد للبنينذي قارادبيعلي عادل عبادي ياسر129070221821078010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية النخبة االهلية للبناتذي قارادبيالرا عبود نعمان بدر129071221922424018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارادبينور رعد صالح جاسم129072221922321037

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيزينب رحم شاهين اهيم129073221922168039

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية النيل للبناتذي قارادبيايات صالح علي نجم129074221922169005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيعلي صبيح عجيل عبد129075221921020031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الرفاعي للبناتذي قارادبيهدى نعيم حمزة مطرود129076221922168058

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية اليرموك للبنينذي قارادبيحسن ناجي علي حنين129077221921004008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارادبيخضر علي معن غانم129078221921307039

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية صدى النجاح للبناتذي قارادبياثمار عارف راشد عذاب129079221922170002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتذي قارادبيايات علي حسين عبد هللا129080221922422005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىادبيابو بكر رياض فاضل الفي129081101921016002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الجهاد للبناتذي قارادبيغدير كاظم سفاح جار هللا129082221922121010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبياحمد ستار جابر مشكور129083221921055001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيآيات رزاق جلود ذباح129084221922166001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيمؤيد محسن عيدان مايع129085221921028031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية المؤمنات للبناتذي قارادبيغفران علي حسين سعد129086221922138017

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيورود عمار علي زغير129087161922210118

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتالبصرةادبيساره سلمان ناصر حسين129088161922288028

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيمحمد محسن ابو الهيل عبد هللا129089161921313016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبيمحمد صادق رياض عبد النبي حسين129090161921049080

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيغفران جاسم محمد راضي129091221922164013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةذي قارادبيمحمد علي حسين مهنه129092221921231012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينذي قارادبيعادل غالب مهدي صالح129093221921307055

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية ميثم التمار للبنينميسانادبيحسين حبيب كاظم رحيمه129094281921016010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبياسالم محمد جاسب مفتن129095281922051002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيزهراء سعد جابر خيون129096221922171014
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتذي قارادبييقين عادل داخل نعمه129097221922321040

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيزينب عبد الساده عليوي حسن129098281922094027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الشطرة للبناتذي قارادبيمروه نعيم زغير سعدون129099221922161023

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيامنيه تحسين جبار عبد129100221922194009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية النجاح للبنينذي قارادبيعقيل حسين طعيمه ثامر129101221921067022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قارادبيعباس جليل ابراهيم مجلي129102221921019016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيسجى سعد ابراهيم سرحان129103221922188011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية رفح للبناتالبصرةادبيهدى فراس عدنان محمد129104161922219046

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتالبصرةادبيأم البنين عادل غانم عبادي129105161922153002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينالبصرةادبيحسين كريم عبد المهدي جهل129106161921353018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ثانوية شبعاد للبناتذي قارادبيزينب سعد ناصر رداد129107221922194019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيمحمد مصطفى عدنان دحام ضيول129108221921018029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0اعدادية الرفاعي  للبنينذي قارادبيمحمد فيصل هاشم نزال129109221821028066

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية سيد البلغاء للبنينذي قارادبيمحمد عمار عبد هللا مهدي129110221921055027

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية الجهاد للبناتذي قارادبيرباب مجيد عبد غافل129111221922121005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الزهراء للبناتذي قارادبيمنتهى حسين علي صالح129112221922164019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية التحرير للبنينميسانادبيعلي جبار حسين شري129113281921004088

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية شمس االمل للبنينذي قارادبيضياء عدنان حسن كاظم129114221921374018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية القرية العصرية للبناتذي قارادبيعبير علي لفته خفيف129115221822201014

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيحيدر خيري حنتوش علي129116161921304014

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيبنين عبد السادة طه ياسين129117161922216008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية علي المرتضى للبنينذي قارادبيحسين جميل خيون كاظم129118221921038004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيميثاق حسن حمود طه129119161921042096

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبينبأ جاسم محمد رحمه129120161922265062

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية زنوبيا للبناتذي قارادبيصابرين سالم مطر علي129121221922108019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيفاطمه ماجد عبد الصاحب كاظم129122161922383081

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0اعدادية العهد الزاهر للبناتالبصرةادبيلجين علي عادل عبد الدايم سلمان129123161922245056

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية العقيدة للبناتالبصرةادبيعائشة امان شذر امان129124161922231030

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيفاطمة عبد الرضا سلمان علي129125161922209056

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيزهراء عبد االمير جبار جدعان129126221922152016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتذي قارادبيمريم رحيم جوده مالغي129127221922386006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينالبصرةادبيعباس حسين ترياك خنياب129128161921414005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية المتنعمين للبنينالبصرةادبيسجاد كامل فرج جابر129129161921092016

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتالبصرةادبيايمان شياع ابو الهيل حسن129130161922252008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية البتول للبناتذي قارادبيرثاء سعد مهدي صالح129131221922388009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية االمام الحسين للبنينالبصرةادبيعباس جاعد خلف سعد129132161921021018
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيايمان رحمن حسن شناوة129133221922145006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينميسانادبيسجاد فاضل حميد جابر129134281921039024

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبينور الهدى نضال سويد خضير129135161922172055

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزينب ثامر شري عباس129136161922242046

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية النور للبناتالبصرةادبيزهراء حازم جميل كاظم129137161922275006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيايات كامل عزيز عريبي129138221922188002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيآيات عقيل كاظم خلف129139221922101003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0اعدادية عشتار للبناتذي قارادبيريم جاسم جياد جاسم129140221922158014

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبيزينب حطاب سهر مشتت129141161922255010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيسارة زيارة كعيد واوي129142161922215032

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيمروة محسن علي طاهر129143161922254041

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية الوسن األهلية للبناتالبصرةادبييقين ياسر خشان سمير129144161922292005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية التراث العربي للبناتالبصرةادبيدنيا محمد وارد عبد الحسين129145161922179011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية الشطرة للبنينذي قارادبيمحمد قاسم كريم جبر129146221921018028

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيهدى حسين علي حاجي129147161922194086

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبياالء سمير حسون علي129148161922265002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0الخارجياتالبصرةادبيزهراء حسن ناصر صافي129149161922401049

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية الثوار المختلطةذي قارادبيصالح هادي هاشم خلف129150221921226010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةادبيعبد هللا مسلم طالب نعمة129151161921035007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية المختار للبنينذي قارادبيعباس احسان جبار محمد129152221921047079

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية المعراج المختلطةالبصرةادبيحسين عباس عنيد معتوق129153161921304010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيهيام حسين جبر جاسم129154151922040151

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية الهارثة للبناتالبصرةادبيزينب احمد عبد الحسن يوسف129155161922176040

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانويه اريدو للبناتذي قارادبيبنين محمد عبد عباس129156221922145007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية البينات للبناتذي قارادبياسراء علي عكاب يوسف129157221922193006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ذي قارادبيسالم محمد حسن حفيز129158221821079015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارادبياحسان مبارك حرابه حريز129159221921300002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية ام البنين للبناتذي قارادبيمريم غني مجيد غانم129160221922152028

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية الرضوان للبنينالبصرةادبيكرار عقيل شاكر حمد129161161821047078

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية الكندي للبنينالبصرةادبيعلي هاشم محمد عوده129162161921100011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية انوار الغدير المختلطةالبصرةادبيفاضل عبيد نسيم مفتن129163161921306035

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية الهارثة للبنينالبصرةادبيمقتدى عبد هللا علي حسين129164161921022046

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية الشام للبناتالبصرةادبيزهراء رسن حويجي جويد129165161922254018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية الوركاء للبناتذي قارادبيزهراء طاهر راشد بشير129166221922157024

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية سبأ للبناتالبصرةادبيفاطمه عبد علي كاظم مهدي129167161922174049

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية العراق المسائية للبنينالبصرةادبيزين العابدين احمد حسين يعقوب129168161921357052

3590 من 3588صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيسجاد حميد جلوب بدن129169161921016025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية المعارف المختلطةذي قارادبيرحاب جعفر زبيل عداي129170221922239002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية قلعة سكر للبناتذي قارادبيحنان جبار عويد شلبة129171221922171003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ثانوية االمجاد للبناتالبصرةادبيزينب علي عبد هللا مكي129172161922454017

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية شمس الشموس للبناتالبصرةادبيضحى جمال شهيب احمد129173161922283033

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ثانوية ام البنين للبناتالبصرةادبيتقى عبد المهدي جابر حسين129174161922270005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية مطلع الفجر للبناتالبصرةادبيغصون علي عبد الحسين أحمد129175161922217064

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيسجاد سامي نوري عبد علي129176161921046025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيعذراء علي عبد الكريم عبود129177161922241047

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ثانوية االصالة للبناتميسانادبيبنين قحطان عدنان عيدان129178281922051008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبيفاطمة هادي كريم عليوي129179281922053030

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0الخارجيونذي قارادبيعباس علي حسن مجيد129180221921400034

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتالبصرةادبيغفران جبار عبد الحسين رمضان129181161922383072

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية القرنة المسائية للبنينالبصرةادبيعلي نجم عبد هللا دهمان129182161921354036

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية الطالئع للبنينالبصرةادبيعلي هاشم عبد الرضا زباري129183161921012043

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية اليمامة للبناتالبصرةادبيفاطمة عالء مزيد حميدي129184161922167033

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةادبيرقية علي مصطفى عبد الرسول129185161922196002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية الحضارة العربية للبناتالبصرةادبيمريم باسم شاكر عبد المجيد129186161922181033

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبيزينب باسم كاطع عبيد129187161922194038

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيعبد هللا مروان طعمه خالد129188161921062065

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتالبصرةادبينور علي خالد جمعه129189161922287122

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية السبطين للبنينالبصرةادبيحسين مجيد عباس عطية129190161921016015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيزينب سالم خالد خشين129191161922222021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ميسانادبيهند علي فاخر حسين129192281922094057

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية نازك المالئكة للبناتالكرخ الثالثةادبيزهراء شهاب خضر محسن129193121922134065

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةادبيحسين محمد عبد القادر عمار129194161921044012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيزهراء اكرم عبد الخالق علي129195161922216018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيرؤى جمال سعيد عبد العزيز129196161922209021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبيفاطمه اسعد دشر حسان129197161922265045

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية البشرى للبناتالبصرةادبيرسل هيثم خلف هاشم129198161922331002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية االبتهال للبناتذي قارادبيزهراء عدنان ريسان كهو129199221822166019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةذي قارادبيضحى ايوب حسين عبد129200221922212003

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية الوفاء للبناتذي قارادبيبتول ساجت جريد علي129201221922172006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية النضال للبناتميسانادبينور عبد هللا محسن غضبان129202281922050061

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيحسن عبد السالم سلومي خليفة129203281921022019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينالبصرةادبييوسف جاسم نشمي جراد129204161921390010
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قسم الحاسبة االلكترونية 2020/2019نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0االعدادية الشرقية للبنينذي قارادبيحسن علي مزهر شهد129205221921007007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتالبصرةادبينور حاجم سلطان جثير129206161922293005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0اعدادية الزينبيات للبناتالبصرةادبيشهد حسين فاضل شاكر129207161922258018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0اعدادية المتنبي للبنينالبصرةادبيمصطفى كاظم جميل عباس129208161921006089

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0اعدادية الجزائر للبنينذي قارادبيكرار رياض ناصر عبد الكاظم129209221921042031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيدالل مشعان هاشم خلف129210161922242030

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية453.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قاراحيائياحمد مؤيد عباس كاظم129211221941035012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية النجاح للبنينذي قاراحيائيعلي طالب عبد عليوي129212221941067075

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينذي قاراحيائيحسين علي عبد الحسن عبد129213221941040042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيتبارك سيف رياض عبد االمير129214221942135035

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيندى محمد ابراهيم كاظم129215141842067070

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيايالف كاظم عبد الحسن بدر129216221942135025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية التأميم المسائية للبناتميساناحيائيحوراء عبد االمير صالح حسين129217281942190034

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية النصر للبناتذي قارتطبيقيرقية علي حسين ياسر129218221952167013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية الرميلة للبنيناالنبارتطبيقيبهاء اسماعيل خليفة حمود129219191851003010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنينذي قارتطبيقيحسين حميد دخان شياع129220221951299004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية النوارس االهلية للبناتذي قارتطبيقينور قاسم سالم مشرف129221221952425005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينالبصرةتطبيقيسيف انور محمود غافل129222161951098007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةتطبيقيحسين جابر حسين صالح129223241851001021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينالبصرةتطبيقيحسن كريم كاطع جبر129224161951069014

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الرسالة للبنينالبصرةتطبيقيحسين عبد علي كاظم ناهي129225161951013021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية المعقل للبناتالبصرةتطبيقيهديل عبد حسين عباس129226161952169070

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الكندي للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد هللا ضياء الدين صليبي مصطفى129227101951019070

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الثوار المسائية للبنينالبصرةتطبيقيالحكم فاضل شرهان خنيفر129228161951352029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية البطحاء للبناتذي قارتطبيقيانوار فهد هالل علي129229221952160005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية ام المؤمنين للبناتذي قارتطبيقينور الهدى سامي سكر معاون129230221952107021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الكرمة  للبنينذي قارتطبيقيعلي صادق جهيد خلف129231221951039045

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية القرنة للبنينالبصرةتطبيقيابراهيم هامل زغير اسيود129232161951027002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية البرهان االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزينب علي باتول جاسم129233161952278006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الخوارزمي للبنينذي قارتطبيقيمحمد حميد جبر حسن129234221951009042

3590 من 3590صفحة 


